Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie
za okres od 20.04.2013 do 10.05.2014
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Komisja Rewizyjna w składzie: Izabella Bnińska, Maria Borkowska, Jacek Moskwa, Sławomir Nałęcz
i Paweł Rościszewski pełniła swe obowiązki uczestnicząc w działalności Klubu i zebraniach Zarządu,
a Paweł Rościszewski brał również udział w zebraniach Prezydium.
Oceniając działalność naszego Klubu w ostatnich latach można zauważyć jego utrzymujące się
znaczenie jako aktywnego, opiniotwórczego środowiska katolików, utrzymującego ideały środowiska
Znaku i Lasek, kształtującego nowe pokolenia młodzieży i będącego kuźnią kadr działaczy społecznych
i rządowych. Znalazło to wyraz w dekoracji kilkunastu członków KIK odznaczeniami państwowymi
przez Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego.
Cieszy rozwijająca się współpraca naszego Klubu z kardynałem Kazimierzem Nyczem, który
zaprosił Klub do swego domu na opłatek, a także na sesje związane z przygotowaniami do kanonizacji
Jana XXIII i Jana Pawła II. Zacieśniły się także nasze kontakty z Laskami, których pięknym finałem
była ostatnia wspólna pielgrzymka do Rzymu, Asyżu i Florencji. Zwraca natomiast uwagę malejąca
frekwencja, zwłaszcza młodzieży, na odczytach w Klubie. Ratowała trochę sytuację obecność słuchaczy
Akademii Trzeciego Wieku.
Podjęte przez obecne Prezydium spotkania z kandydatami na nowych członków Klubu
pozwoliły poznać opinię warszawskiej inteligencji na temat naszego środowiska jako otwartego,
ekumenicznego i dobrze kształtującego młodzież. Było to jednocześnie wyrazem dużych oczekiwań
wobec KIK-u.
Pozytywnie należy ocenić wrażliwość KIK-u na nowe wyzwania i potrzebę nowych form
działalności. Można tu wskazać zwłaszcza potrzebę pilnej pomocy Ukraińcom, co zaowocowało nie
tylko ofiarnością naszych członków, ale również utworzeniem nowej Sekcji Wschodnioeuropejskiej pod
energicznym kierownictwem Marka Kielanowskiego. Działania te obejmowały organizowanie
transportów cennego sprzętu i środków medycznych, a także opiekę nad rannymi Ukraińcami
przywiezionymi do polskich szpitali.
Utrzymywana także była różnorodna współpraca z Białorusinami, działała również energicznie
Sekcja Polsko-Niemiecka.
Wieloraką aktywność przejawiała nadal nasza młodzież (i jej kierownictwo) w Sekcji Rodzin,
Sekcji Drum Bun oraz w Redakcji Kontaktu (coraz ciekawsze, obszerniejsze i atrakcyjniejsze graficznie
numery!).
Cieszy utrzymujący się dopływ dzieci do powstających nowych grup, a niepokoją trudności
z utrzymaniem i pozyskiwaniem nowych wychowawców.
Komisja Rewizyjna z dużą uwagą i troską śledziła proces wycofywania się KIK-u z zagrożonego
upadkiem Przedsiębiorstwa Libella i wchodzenia, bez kłopotliwego wspólnika (PZKS), do nowej Spółki
„Krakowiaków Nieruchomości”.

Akceptując decyzję wycofania się Klubu z Libelli i wejścia w nową, bezpieczniejszą Spółkę
doceniamy ostrożną taktykę postępowania osób odpowiedzialnych za pertraktacje z PZKS a także dość
sprawne doprowadzenie Spółki Krakowiaków Nieruchomości do zyskownej działalności.
Należą się tu szczególne wyrazy uznania i podziękowania Łukaszowi Rozdeiczerowi
i Kubie Kiersnowskiemu. Obecnie oczekujemy na rozpoczęcie przez PZKS należnych nam spłat
należności za udziały w Libelli, rozłożonych na 25 lat, ale gwarantowanych 3 nieruchomościami,
będącymi własnością PZKS.
Oceniając sytuacją finansową Klubu należy wysoko ocenić aktywność Skarbnika, Prezydium
i niektórych członków w pozyskiwaniu dotacji i grantów. Doceniamy zwłaszcza ostrożność Skarbnika
w wydatkowaniu środków, przy braku finansowania z Libelli i przy niewielkich, w stosunku do budżetu
Klubu, wpływach z wynajmu sali oraz pierwszych małych zyskach z nieruchomości na Krakowiaków.
Cieszy wzrost przychodów w 2013 r w stosunku do 2012 o ok.18%: z ok.860 tys. do 1 mln 14 tys. zł,
a zwłaszcza rozwój działalności projektowej KIK, którego efektem było podwojenie (z górą) dotacji
z 15 instytucji: ze 160 tys. do 348 tys. zł. Wzrosły również darowizny z ok. 600 tys. do ok. 650 tys. zł.
Przy ocenie wydatków cieszy fakt, że pomimo trudnej sytuacji finansowej, możliwe było
zwiększenie finansowania podstawowej działalności statutowej, przy zmniejszeniu o ok.15% kosztów
administracyjnych.
Główną pozycją w kosztach działalności statutowej były wydatki poniesione przez Sekcję
Rodzin – zwłaszcza koszty obozów zimowych i letnich, które wyniosły ok. 713 tys. zł (74%),
częściowo sfinansowane (15%) przez Urząd Miasta St. Warszawy i Wojewodę Mazowieckiego.
Cenną pomocą w działalności naszej młodzieży było wykorzystanie projektu finansowanego przez MSZ
sumą ok. 81 tys. zł..
Dobrze rozwija się działalność Akademii Trzeciego Wieku, na co wydano ok. 54 tys. zł,
częściowo (ok. 74%) dofinansowana przez Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej oraz Urząd Miasta
St. Warszawy.
Cieszy zwiększona aktywność Chóru Ars Cantata, który dał w 2013 r. 14 koncertów
za ok. 52 tys. zł, uzyskując dofinansowanie większości swoich występów.
Oceniając całokształt działalności Zarządu, kończącego dwuletnią kadencję, warto

jednak

zwrócić uwagę na nierównomierne wykorzystanie jego członków w działalności KIK i zbyt rzadko
organizowane zebrania Zarządu. W rezultacie cały ciężar kierowania Klubem spadał na Prezydium,
a przede wszystkim na Panią Prezes Joannę Święcicką, Sekretarza Jakuba Kiersnowskiego
i Skarbnika Krzysztofa Sawickiego, którzy wspaniale prowadzili Klub w tym ciekawym, ale i trudnym
okresie.
Komisja Rewizyjna proponuje walnemu Zebraniu Klubu Inteligencji Katolickiej udzielenie
ustępującemu Zarządowi absolutorium ze specjalnym podziękowaniem dla Prezydium za ofiarne
zaangażowanie i osiągnięte efekty.

