
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu Inteligencji Katolickiej 
w Warszawie za okres od 07.04.2019 do 12.05.2020 

 
Wybrana na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym KIK w dniu 13 maja 2018 roku 
Komisja Rewizyjna w składzie: Izabella Bnińska, Maria Borkowska, Andrzej Friszke, Stanisław 
Latek, Jan Jakub (Kuba) Wygnański ukonstytuowała się na zebraniu w dniu 15 maja 2018 
roku. Przewodniczącym KR został Stanisław Latek, wiceprzewodniczącą - Izabella 
Bnińska, sekretarzem – Maria Borkowska. Na tym samym zebraniu określono najpilniejsze 
zadania organizacyjne Komisji. Wstępnie ustalono, że członkowie KR w miarę możliwości 
będą brać udział w zebraniach Zarządu, a przewodniczący także w zebraniach Prezydium. 
Członkowie Komisji Rewizyjnej omówili różne aspekty współpracy KR z Zarządem Klubu i 
sformułowali szereg sugestii/zaleceń dla Zarządu. Wybrane konkluzje z tej dyskusji to:  
- adresowana do organizatorów zebrań Prezydium i Zarządu prośba o wyznaczenie i podanie 
do wiadomości Komisji Rewizyjnej terminów ich posiedzeń, aby także członkowie KR mogli 
zaplanować swoje w nich uczestniczenie. Byłoby wielce pożądane, aby notatki i protokoły 
odpowiednio z posiedzeń Prezydium i Zarządu sporządzane były jak najszybciej;  
- po określeniu zadań KlK-u (wychowawcze, formacyjne, uczestniczenie w życiu publicznym 
kraju, kontakty zagraniczne, tematyka i kształt zebrań ogólnych, realizacja projektów) 
powinno nastąpić przypisanie różnych obszarów działalności Klubu poszczególnym członkom  
Prezydium i Zarządu. 
 
Drugie spotkanie Komisji Rewizyjnej, podczas którego dokonano oceny, na ile/w jakim 
stopniu Zarząd Klubu uwzględnił sugestie i zalecenia sformułowane na posiedzeniu KR w 
dniu 15 maja 2018 r., odbyło się 13 lutego 2019 r.  
Członkowie Komisji Rewizyjnej z satysfakcją stwierdzili, że od początku bieżącej kadencji 
Prezydium Zarządu informuje - z odpowiednim wyprzedzeniem - członków Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej o terminach zebrań Zarządu. Już na drugim zebraniu Zarządu Prezes podał 
harmonogram kolejnych spotkań, a w dniu 9. stycznia rozesłał maile z terminami posiedzeń 
Zarządu w okresie luty - czerwiec 2019. Po zebraniach Zarządu sporządzane są protokoły, a 
po niektórych zebraniach Prezydium krótkie notatki. 
Spełniony został również kolejny postulat Komisji Rewizyjnej – Zarząd podjął dyskusję na 
temat priorytetów, kierunków i form działalności Zarządu Klubu.  
Na kolejnych zebraniach Zarządu w pierwszym roku kadencji podjęte zostały kwestie 
wspólnotowości, obecności Klubu w przestrzeni publicznej oraz zaangażowanie świeckich w 
Kościele. Nie udało się jednak powołać liderów zespołów zajmujących się w/w kwestiami.  
W drugim roku mijającej kadencji działalność Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie była 
bardzo różnorodna, zarówno jeśli chodzi o zakres merytoryczny jak i o sposób organizacji, 
formę oraz grupy odbiorców poszczególnych działań. Jak podkreśla Zarząd w swoim 
sprawozdaniu, ta różnorodność jest cechą wyróżniającą KIK spośród innych stowarzyszeń.  
 
Podczas zebrania 18 września 2019 r., Zarząd Klubu określił 4 najważniejsze obszary 
wymagające szczególnego zaangażowania i rozwijania w ramach działań podejmowanych 
przez KIK. Są to: formacja religijna członków Klubu; pomoc potrzebującym jako wyraz 
odpowiedzialności za drugiego człowieka: podejmowanie różnych dzieł wsparcia, pomocy 
charytatywnej, humanitarnej, rozwojowej; ekologia i zrównoważony rozwój (jako zbiór 
istotnych zagadnień, wymagających zainteresowania i zaangażowania Zarządu i Członków) i 



wreszcie zaangażowanie świeckich w Kościele. Przyjęto, że te cztery priorytetowe kierunki 
nie oznaczają zaniedbania innych spraw. 
 
Komisja ze szczególnym uznaniem przyjmuje podjęcie przez Zarząd trudnego tematu pedofilii 
w Kościele. 12 marca 2019 r. uruchomiona została inicjatywa pomocy telefonicznej „Zranieni 
w Kościele” adresowana do osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele. 
Komisja Rewizyjna Klubu wyraża uznanie inicjatorom i realizatorom tej inicjatywy. Naszym 
zdaniem jest to ważne publiczne wydarzenie w życiu Klubu, świadczące o jego wrażliwości na 
trudne kwestie społeczne oraz trosce o dobro Kościoła. 
 
W tym miejscu warto też odnotować z uznaniem niektóre inne ważne działania 
warszawskiego KIK-u o charakterze publicznym: 
- wręczenie nagrody „PONTIFICI-Budowniczemu Mostów” p. Aleksandrze Dulkiewicz; 
- list Zarządu KIK do posłów i posłanek na Sejm wyrażający sprzeciw wobec planowanych 
zmian w systemie polskiego wymiaru sprawiedliwości, przypominający nauczanie Kościoła na 
temat zasady trójpodziału władzy i państwa prawa (21 stycznia 2020 r.); 
- apel Zarządu KIK w sprawie wspólnej odpowiedzialności za zdrowie i życie obywateli  
(13 marca 2020 r.); 
- oświadczenie Zarządu KIK w sprawie planowanych wyborów prezydenckich (3 maja 2020 
r.). 
 
Uznając dobro wspólne, współpracę i zdolność osiągania kompromisu za istotne wartości 
życia publicznego, Klub włączał się w proces budowania w Polsce demokratycznego 
społeczeństwa obywatelskiego.  
 
Oceniając działalność Klubu w skali całego ostatniego roku można zauważyć jego 
utrzymujące się znaczenie jako aktywnego, opiniotwórczego środowiska katolików, 
zachowującego ideały Ruchu Znak i ducha Lasek, kształtującego nowe pokolenia młodzieży i 
będącego kuźnią kadr działaczy społecznych. 
 
Z uznaniem należy przyjąć fakt utrzymującej się współpracy naszego Klubu z kardynałem 
Kazimierzem Nyczem. Podejmowano starania, aby kardynał Nycz wiedział o inicjatywach 
podejmowanych przez Klub i jego członków. 
 
Warto dodać, że Klub warszawski uczestniczył w pracach Ogólnopolskiego Komitetu 
Organizacyjnego Dnia Papieskiego, przygotowującego program obchodów DP i 
koordynującego realizację tego programu w całej Polsce oraz w pracach Ogólnopolskiej Rady 
Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich (ORRK). W kilku spotkaniach ORRK przedstawiciele 
warszawskiego Klubu reprezentowali nie tylko macierzysty Klub, ale także Porozumienie 
KIKów.  
 
Klub był organizatorem i gospodarzem spotkania przedstawicieli Klubów w dniu 1 czerwca w 
Warszawie, którego tematem było przygotowanie XXXIX Pielgrzymki KIK-ów na Jasną Górę 
w dniu 16 listopada 2019 r. oraz: 
- omówienie nowych wytycznych papieża Franciszka w sprawie walki z pedofilią; 
- informacja na temat inicjatywy KIK-u warszawskiego "Zranieni w Kościele"; 
- informacje o wydarzeniach w Klubach, które uczestniczyły w spotkaniu. 



 
KIK od czasu swego powstania bierze udział w debacie publicznej i wymianie intelektualnej 
poprzez organizację, współorganizację i uczestnictwo w różnych wydarzeniach, spotkaniach, 
debatach i konferencjach. Niektóre ze spotkań przygotowywanych w Klubie są adresowane 
wyłącznie do członków KIK, inne mają charakter otwarty. 
Obserwując i analizując działalność spotkaniowo/odczytową Klubu w roku sprawozdawczym 
trzeba stwierdzić, że była ona ciekawa, ambitna i urozmaicona. Zdaniem Komisji Rewizyjnej 
na szczególną uwagę zasługiwały następujące wydarzenia: 
 

 Zorganizowanie w dniu 9 czerwca 2019, w święto Zesłania Ducha Świętego dorocznego 
KIK-Pikniku. Zaproponowana przez organizatorów nowa formuła i sposób organizacji 
przyciągnął na polanę Pociecha w Kampinoskim Parku Narodowym ponad 500 osób! 
Pamiątką z Pikniku o dużym znaczeniu symbolicznym jest zdjęcie członków Klubu 
ustawionych w kształcie wielkiej gołębicy. Podczas Pikniku obchodzono też 25- lecie 
posługi duszpasterza KIK ks. Andrzeja Gałki.  

 W roku sprawozdawczym KIK włączył się w inicjatywę „Roku Wolności”, w ramach której 
wspominano 30-lecie pierwszych częściowo wolnych wyborów w roku 1989, a także 20-
lecie dołączenia do NATO i 15-lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej. 

  Zarząd KIK zorganizował dwa spotkania dyskusyjne przeznaczone wyłącznie dla członków 
KIK. Jedno z udziałem prof. Bohdana Cywińskiego i ks. Andrzeja Draguły na temat obrazy 
uczuć religijnych oraz jedno z udziałem przedstawicieli czterech pokoleń - na temat 
patriotyzmu. 

 21 maja 2019 odbyło się spotkanie na temat: "Jaka Polska w jakiej Europie?". Debata 
przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. O roli i miejscu Polski w Europie oraz 
wyzwaniach stojących przed Unią Europejską rozmawiali kandydaci do Parlamentu 
Europejskiego: prof. Monika Płatek, min. Michał Boni i min. Konstanty Radziwiłł. 

 29 stycznia 2020 r. dyskutowano w KIK-u na temat: „JP2 – czyj papież?” Debata 
zorganizowana została przez Magazyn „Kontakt”, a udział w niej wzięli: Zuzanna Radzik, 
Cezary Gawryś i Stanisław Zakroczymski. Prowadzenie: Ewa Kiedio. 

 

W swym sprawozdaniu Zarząd opisuje kilkanaście ciekawych i owocnych projektów, 
realizowanych w 2019 i 2020 roku przez Klub, finansowanych przy wsparciu funduszy 
zewnętrznych (publicznych i prywatnych) oraz własnych. Fundusze na projekty pozyskiwane 
były poprzez udział Klubu w konkursach grantowych (organizowanych na szczeblu lokalnym, 
wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym). 
 
A oto lista najciekawszych, zdaniem Komisji Rewizyjnej, projektów realizowanych przez 
sekcje klubowe i poza działaniami sekcji.  
 
Projekty sekcyjne 
 
KIK-owskie lato 2019. Akcja organizacji obozów letnich przez Sekcję Rodzin, Sekcję Wigierska  
i Klub "Santa Maria". Projekt był dofinansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. 
Kolonie rodzinne i terapeutyczne dla dzieci-ofiar działań wojennych i konfliktu zbrojnego 
na Wschodzie Ukrainy. W projekcie brało udział 128 dzieci, które w większości straciły kogoś 
najbliższego lub ich bliscy zaangażowani są czynnie w walkach na wschodzie Ukrainy. Projekt 
realizowany był przy wsparciu KPRM. 



Wydawanie Kontaktu w wersji papierowej i elektronicznej. Projekt dotyczy działalności 
wydawniczej magazynu „Kontakt”. Projekt realizowany przy wsparciu MKiDN. Jeden numer 
Kontaktu został dodatkowo wsparty przez Fundację Heinricha Bölla. 
 
Projekty ogólnoklubowe, realizowane poza działaniami sekcji 
 
Wsparcie fizjoterapeutyczne oraz usługi medyczne w rejonie Dohuku i Erbilu w Irackim 
Kurdystanie dla IDPs, uchodźców i społeczności lokalnej oraz Pomoc medyczna w rejonie 
Dohuku i Erbilu w Irackim Kurdystanie dla IDPs, uchodźców i społeczności lokalnej 
(Kurdystan). Potrzeba realizacji projektów wynika z pojawiających się zdrowotnych 
konsekwencji długotrwałego konfliktu w Iraku i Syrii dla przesiedlonych wewnętrznie (IDPs), 
uchodźców i biedniejącej społeczności lokalnej. Partnerem Klubu w realizacji projektu jest 
wywodzące się ze Słowacji Stowarzyszenie STEP-In. Projekty są współfinansowany ze 
środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.  
 
Providing Quality Healthcare to Displaced Iraqis (Kurdystan) – to projekt wsparcia dla 
przesiedlonych wewnętrznie w Kurdystanie Irackim. Jest pierwszym w historii polskim 
projektem finansowanym przez amerykańską federalną agencję pomocową USAID w ramach 
humanitarnej współpracy polsko-amerykańskiej. 
 
Wsparcie żywieniowe i higieniczne potrzebującym mieszkańcom Aleppo w Syrii. W ramach 
programu grupy, rodziny lub pojedyncze osoby z Polski mogły za pośrednictwem strony 
internetowej KIK objąć pomocą potrzebujące rodziny w Syrii. Program jest prowadzony we 
współpracy z wolontariuszami. W okresie sprawozdawczym prowadzono prace w celu 
rozbudowania go o wsparcie dla przedsiębiorców syryjskich i szkolnictwa.  
 
KIK-owskie Śmieciobranie – odbyło się w ramach promowanej w Polsce przez Światowy 
Ruch Katolików na rzecz Środowiska „Niedzieli św. Franciszka”. W ramach projektu grupa 
KIK-owskich wychowawców przygotowała oprawę Mszy, rozdała materiały informacyjne i 
zorganizowała rodzinny konkurs dla uczestników Mszy polegający na zbieraniu śmieci w 
warszawskich parkach i terenach zielonych. 
 
Mam Pomysł to system mini-grantów przyznawanych w ciągu roku szkolnego (2 półrocza z 2 
lat kalendarzowych) w ramach konkursu dla zespołów młodzieży licealnej, gimnazjalnej i z 
ostatnich lat szkoły podstawowej na realizację działań według ich planu i pomysłu. Obecnie 
projekt jest realizowany przy wsparciu Biura Edukacji Miasta St. Warszawy po raz siódmy.  
Skuteczny Zespół Wsparcia - czyli SZEW to inicjatywa klubowej młodzieży. Około 80 
wolontariuszy regularnie sprawdza, jakie są potrzeby najstarszych członków KIK i stara się na 
nie odpowiedzieć, m.in. robiąc zakupy, wykonując zlecenia etc. W miarę możliwości grupa 
dzieli się swoimi wolontariuszami z innymi podobnymi zespołami. 
 
Wielkie słowa uznania należą się koordynatorom projektów. 
 
Niezmiennie absorbującym zadaniem, w sposób szczególny dla Prezydium Zarządu i 
księgowości Klubu, rzutującym również na bieżącą działalność, była nieustanna praca nad 
zabezpieczeniem finansowej działalności Klubu. Prace te polegały przede wszystkim na: 
rozwoju działalności spółki Krakowiaków Nieruchomości Sp. z o.o.; rozwijaniu działalności 



projektowej poprzez pozyskiwaniu nowych grantów oraz poprawę ściągalności składek 
członkowskich. Rozpoczęte przez Skarbnika jeszcze w 2018 roku prace nad nową spójną bazą 
członków KIK z możliwością zdalnego sprawdzania zaległości finansowych dla wszystkich 
Członków przyniosły dobre rezultaty. Dzięki bazie Skarbnik KIK mógł skuteczniej 
wyegzekwować zaległe składki członkowskie. W minionym roku Klub kontynuował 
prowadzenie działalności gospodarczej, przede wszystkim w zakresie wynajmu sali 
wykładowo-szkoleniowej. KIK na stałe współpracuje z Francuskim Instytutem Zarządzania 
(FIZ), który prowadzi w siedzibie Klubu szkolenia managerskie. Cały dochód z prowadzonej 
działalności gospodarczej przeznaczany jest na działalność statutową KIK.  
 
Doceniając pracę Prezydium Zarządu i księgowości Klubu nad zabezpieczeniem finansowej 
działalności Klubu Komisja Rewizyjna wyraża nadzieję, że uda się pokonać trudności 
spowodowane przez pandemię koronowirusa. Trzeba bowiem wiedzieć, że ograniczenia i 
restrykcje mające ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa mają wpływ także na działanie 
Klubu. 11 marca 2020 r. zamknięte zostało biuro i siedziba KIK oraz odwołane wszystkie 
spotkania i aktywności ułatwiające bezpośredni kontakt między ludźmi. Sytuacja ma także 
konsekwencje finansowe: wycofali się wszyscy najemcy chętni, żeby w salach siedziby KIK 
organizować spotkania. Podmioty wynajmujące powierzchnie należące do spółki 
Krakowiaków Nieruchomości Sp. z o. o. także zawiesiły lub ograniczyły swoją działalność, co 
ma duży wpływ na finanse spółki. W związku z ogólną kondycją gospodarki można też 
oczekiwać spadku przychodów ze składek członkowskich. Trudne do przewidzenia są też 
decyzje grantodawców przyznających środki dla podmiotów sektora pozarządowego. 
Niektóre z programów zostały zawieszone.  
 
Analizując sprawozdanie finansowe Klubu za rok 2019 podane w prezentacji, a także 
studiując bilans, w którym podano wyniki za rok 2019 i 2018 można uznać, że sytuacja 
finansowa Klubu jest zadawalająca. 
Wysokość przychodów statutowych w 2019 roku wzrosła w stosunku do 2018 roku z ok. 3 
mln 502 tys. zł. do około 4 mln 196 tys. zł. Wynik ten wymaga komentarza: jest to 
konsekwencja sfinansowania przez MSZ, USAID i KPRM projektów realizowanych w irackim 
Kurdystanie, w Aleppo i na Wschodzie Ukrainy. Łączna kwota tego sfinansowania to ok. 2 
mln 692 tys. zł. 

W 2019 roku działalność Klubu bardzo zauważalnie została poszerzona o działalność 
pomocową na skalę wcześniej nie osiąganą. Klub obecnie to organizacja chrześcijan, którzy 
nie tylko mówią o konieczności pomagania, ale sami na różne sposoby w miarę możliwości 
pomoc tę świadczą.      
         
Komisja Rewizyjna poprosiła skarbnika Klubu o odpowiedź na pytanie: W roku 2019 
wysokość dotacji, zwłaszcza od MSZ, znacząco wzrosła. Proszę o komentarz, jaki to 
miało wpływ na merytoryczną działalność Klubu. Czy nie oznacza to przesunięcia kierunków 
działalności KIK z formacyjnej na zewnętrzno - usługową? W odpowiedzi skarbnik napisał: 
Większa kapitałochłonność niektórych projektów nie oznacza, że one zaczynają dominować 
nad pozostałą działalnością Klubu. Generalnie, zgodnie z naszym ethosem, rozwijamy w 
Klubie trzy sfery działań-oddziaływań: wychowawczą (formowanie młodych ludzi), 
obywatelską (w ramach społeczeństwa, państwa, ale także bycie odpowiedzialnym i 
świadomym „obywatelem” Kościoła) i pomocową (pomagamy aktywnie, nie tylko mówimy o 
tym; działalność humanitarna to znak czasów, jako chrześcijanie mamy obowiązek wspierać 



innych, dawać świadectwo). Ta pomocowa jest najdroższa, bo działamy za granicą 
(Kurdystan iracki, ale także Syria, Ukraina) (...) Z punktu widzenia zarządzania Klubem i 
finansowania jego działalności projekty humanitarne dają nam środki finansowe, dzięki 
którym można rozwijać inną działalność Klubu, na którą mamy mniej pieniędzy (utrzymujemy 
pracowników z projektów, na które mamy więcej pieniędzy, ale działamy także w ramach 
mniej przychodowych projektach, także częściowo utrzymujemy administrację Klubu). Takie 
duże projekty również po prostu finansują różne nasze stałe koszty, z których wszyscy 
korzystają. 
Warto odnotować, że z dotacji na realizację projektów sfinansowaliśmy w 2019 roku 40% 
kosztów wynagrodzeń stałego personelu Klubu oraz ok. 34% stałych kosztów Klubowych. W 
2019 roku zwiększył się odsetek wydatków sekcji finansowanych z dotacji - do 31% (19% w 
2017; 30% w 2018). 
Projekty humanitarne to także nowe tematy i sposoby zaangażowania, w które można 
angażować członków Klubu. Projekty dają też poczucie uczestniczenia w ważnych 
zaangażowaniach, to jest potrzebne dla animowania zaangażowania w KIKu. Ważne jest 
żeby dobrze odczytać kierunek zmian. Prawda jest taka, że zaczęliśmy rozwijać się w tym 
kierunku, także po to by odpowiedzieć na ogólny spadek zaangażowania członków w 
działania w ramach sekcji. Projekty angażują i dają pretekst członkom do odniesienia się do 
tego. Nie bez znaczenia jest to, że coraz częściej słyszymy od naszych Klubowych 
wychowawców, że są dumni że KIK angażuje się w ambitne, potrzebne i ważne projekty. 
Wydaje się, że to ważne, że tak myślą. Warto także zauważyć, że w 2018 i 2019 roku Sekcja 
Wschodnioeuropejska także realizowała działania humanitarne w ramach projektów (kolonie 
terapeutyczne dla dzieci ukraińskich żołnierzy). Wydatki na sekcje utrzymują się kwotowo od 
lat na podobnym poziomie. Ostatnio procentowo ich poziom jest niższy, ale wynika to z faktu, 
że na projekty humanitarne i rozwojowe otrzymujemy bardzo duże pieniądze (od 2018 r.)". 
 
Zgodnie ze Statutem Klubu, do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Klubu należy: a) kontrola 
działalności merytorycznej i organizacyjnej Klubu; b) kontrola gospodarki finansowej i 
majątkowej Klubu; c) kontrola działalności gospodarczej Klubu. W obecnym składzie KR nie 
ma specjalistów z zakresu finansów i księgowości. W ostatnich dniach obecnej kadencji, 
wobec zaistnienia przesłanek do przeprowadzenia ustawowego badania sporządzonych 
zgodnie  
z ustawą o rachunkowości sprawozdań finansowych Klubu za lata 2019 oraz 2020, Komisja 
Rewizyjna podjęła uchwałę, w której składa wniosek do Prezydium Zarządu KIK o zawarcie 
stosownej umowy z wybranym audytorem. Owe przesłanki to: 
 
1) realizacja zadań publicznych zleconych, jako powierzonych do wykonywania lub do 
wspierania zadania publicznego; 

2) otrzymanie w ciągu roku obrotowego łącznej kwoty dotacji na realizację zadań 
określonych w pkt 1 w wysokości co najmniej 100 000 zł; 

3) osiągnięcie w roku obrotowym przychodów w wysokości co najmniej 3 000 000 zł. 

Zdaniem Komisji sprawozdanie finansowe KIK za rok 2019 przedstawia rzetelny 
obraz sytuacji majątkowej i finansowej naszego Stowarzyszenia. 
  



KIK warszawski w przeszłości wspomagał finansowo niektóre inne - zwłaszcza małe - KIK-i. 
Obecnie nie jest to formalnie możliwe. Tym bardziej należy starać się pomagać pozostałym 
jeszcze przy życiu Klubom w inny sposób. 
   
Sprawozdania z pracy większości sekcji - podobnie jak w zeszłym roku - umieszczono w 
załączniku do Sprawozdania merytorycznego Klubu Inteligencji Katolickiej za okres od 7 
kwietnia 2019 roku do 12 maja 2020 roku. 
 
W roku sprawozdawczym w Klubie prowadziło swoją działalność tylko 10 sekcji, a przecież 
działalność sekcji jest bardzo istotna dla funkcjonowania Klubu, ponieważ umożliwia 
prowadzenie różnorodnej działalności, angażuje członkinie i członków KIK oraz pozwala im 
twórczo wykorzystać swoje talenty i zainteresowania. To dzięki zaangażowaniu wielu osób 
działających w klubowych sekcjach ten rok obfitował w interesujące spotkania, ważne 
wydarzenia, wyjazdy, obozy, rekolekcje, konferencje. Bardzo cieszy dobra kondycja Sekcji 
Rodzin, dynamiczny rozwój Klubu Żeglarskiego Santa Maria, Magazynu “Kontakt”, Sekcji 
Wschodnioeuropejskiej.  
 
Niestety, jak już powiedziano, zaangażowanie członków KIK w prace sekcji maleje. 
Równoważy je w pewnym sensie powstawanie niesformalizowanych (tj. nie przyjmujących 
formy sekcji) zespołów projektowych i inicjatyw podejmujących różnorodne działania. 
Przykładem takich inicjatyw są Wspólnoty Pomocy, spotkania dla najmłodszych „Stworzenia” 
czy działania młodzieży klubowej zainteresowanej kwestiami ekologicznymi. Zarząd Klubu 
dostrzega ten problem i odpowiada na niego inicjując coraz więcej działań, do których stara 
się włączać członków naszej społeczności. Dokładane są starania, żeby każdy nowy projekt i 
inicjatywa zakładała włączanie przynajmniej kilku osób spośród członków KIK. Pośrednio 
wzrostowi zaangażowania członków mają też służyć wszystkie wydarzenia integrujące naszą 
wspólnotę.  
Komisja Rewizyjna zachęca Zarząd do kontynuowania takich działań.  
 
Nasz Klub jest członkiem kilku międzynarodowych i polskich organizacji:  
 
Pax Romana: 

 SIESC (Sekretariat Nauczycieli Chrześcijańskich Pax Romana) – z którym współpracuje 
Sekcja Nauczycielska Klubu; 

 SIAEC (Sekretariat Chrześcijańskich Inżynierów, Ekonomistów i Specjalistów od 
Rolnictwa) spotyka się regularnie w różnych państwach w Europie. W jego Zarządzie 
zasiada Paweł Broszkowski. 

Członkowie Zarządu uczestniczą także w powszechnych spotkaniach Pax Romana.  
 
JECI-MIEC European Coordination - Europejska koordynacja Pax Romana IMCS/MIEC – 
międzynarodowego ruchu studentów katolickich. 
Przedstawicielem Klubu w Zarządzie JECI-MIECu został ponownie Jan Szypulski.  
 
Pax Christi to międzynarodowa organizacja powstała w 1945 promująca pokój  
i dialog między narodami. Po ponad rocznych przygotowaniach, w dniach 23-27 października 
2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja przygotowywana wspólnie przez Pax Christi, 
fundację Communicantes (Holandia), KIK i Laboratorium Więzi. Spotkanie pod nazwą „Voices 



of Moderation” dotyczyło wypracowania praktycznych koncepcji reagowania przez 
chrześcijan na zjawiska zagrażające demokracji. 
 
Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego. Przedstawiciele KIK Warszawa od 
powstania Fundacji, obok KIK-u Wrocławskiego, wchodzą w skład władz Fundacji. Obecnie 
przedstawicielką KIK Warszawa w Radzie Fundacji jest Maryna Czaplińska, członkini Zarządu 
Klubu oraz Marta Titaniec, członkini Zarządu KIK i kierowniczka działań humanitarnych w 
Klubie. Rada jest najwyższą władzą w Fundacji.  
 
Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska (Global Catholic Climate Movement) 
stosunkowo młodą organizacją, od niedawna obecną w Polsce. Ze względu na coraz mocniej 
obecny w działaniach KIK temat ochrony środowiska, GCCM i Klub podjęli kilka różnych form 
współpracy. Wśród nich organizacji kilku spotkań dyskusyjnych, projektu Post dla Stworzenia 
czy Niedzieli św. Franciszka.  
Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie współpracował i współpracuje  
z wieloma innymi organizacjami pozarządowymi, wydawnictwami, instytucjami kultury i 
związkami wyznaniowymi.  

*** 
W związku z tym, że zwołanie Walnego Posiedzenia w maju, kiedy kończy się kadencja 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej okazało się niemożliwe wobec obowiązywania w Polsce stanu 
epidemii i wynikającego z tego zakazu organizowania zgromadzeń, Zarząd Klubu, przy 
poparciu ze strony Komisji Rewizyjnej, w oparciu o §28, w tym w sposób szczególny ust. 7 
(zwoływanie zwyczajnych i  nadzwyczajnych Walnych Zebrań Klubu) oraz §29 ust. 2 i 5 
Statutu Klubu, podjął w dniu 6 maja 2020 roku uchwałę o powołaniu pełnomocników w 
składzie i o kompetencjach odpowiadających dotychczasowym organom KIK. Zarząd zwołał 
też Walne Zebranie z proponowanym porządkiem obrad, jednak bez podania jego daty 
dziennej. Za wyznaczenie dokładnego terminu Walnego Zebrania oraz zawiadomienie 
Członków Zwyczajnych KIK o dacie Zebrania odpowiadać będą powołani pełnomocnicy. 
 
Komisja Rewizyjna przyłącza się do podziękowań Zarządu, skierowanych do wszystkich, 
których praca, zaangażowanie, czas, inicjatywa i ofiarność przyczyniły się do dobrego  
funkcjonowania naszego Klubu. Przede wszystkim dziękujemy wszystkim osobom  
zaangażowanym w pracę i działalność Sekcji i Zespołów klubowych za realizację bogatego 
programu Klubu w mijającym roku. 
 
Dziękujemy również za modlitewną obecność wszystkim siostrom i księżom  
współpracującym ze wspólnotą Klubu. Przede wszystkim naszemu duszpasterzowi ks. 
Andrzejowi Gałce, który, jak już wcześniej wspomniano niedawno obchodził 25-lecie 
współpracy z KIK-em. W listopadzie 2019 roku w Katedrze Włocławskiej pożegnaliśmy 
podczas uroczystego pogrzebu śp. biskupa Bronisława  Dembowskiego. Słowa podziękowań 
kierujemy do wszystkich pracowników Klubu. 

 
Komisja Rewizyjna w sposób szczególny chce wyrazić uznanie dla p. Prezesa Jakuba  
Kiersnowskiego, który reprezentując Klub na wielu różnych forach, od dużych konferencji, 
poprzez spotkania Klubowe, po prywatne spotkania z pojedynczymi członkami potrafi 
ukazywać i tworzyć środowisko ożywione duchem wspólnoty i klimatem dialogu. 



Komisja Rewizyjna dostrzega i wysoko ocenia pracowitość i zaangażowanie sekretarza Klubu 
p. Jana Murawskiego.  
 
Komisja Rewizyjna rekomenduje Walnemu Zebraniu Klubu Inteligencji Katolickiej przyjęcie 
sprawozdania merytorycznego z działalności Klubu oraz sprawozdania finansowego za rok 
2019. 
 


