SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 R.
KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
W JAWORZNIE
(w układzie określonym w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości
z dnia 08 maja 2001 r. Dz. U. Nr 50, poz. 529)

1. Nazwa stowarzyszenia: Klub Inteligencji Katolickiej w Jaworznie
Siedziba i adres: 43 – 600 Jaworzno, Plac św. Jana 17
Data wpisu w KRS: 25.11.2002 r.
Numer KRS: 0000140728
Regon: 270182380
Zarząd KIK rozpoczął działalność w roku 2012 w następującym składzie:
1. Czesław Brandys - Prezes
2. Tadeusz Mercik - Wiceprezes
3. Dawid Domagalski - Wiceprezes
4. Czesław Smalcerz - Sekretarz
5. Kazimiera Sokół – Skarbnik
6. Maciej Jastrzębski - członek
7. Elżbieta Motyka - członek
8. Krystyna Szyszka - członek
9. Maria Pieczara - członek
Cele statutowe stowarzyszenia:
Celem Klubu jest:
1) pogłębianie wiary, rozwijanie duchowości, uczenie się odpowiedzialności za Kościół i
kształt współczesnego chrześcijaństwa,
2) upowszechnianie wiedzy z różnych dziedzin nauki służącej wszechstronnemu
rozwojowi człowieka,
3) tworzenie, pogłębianie i szerzenie kultury religijnej, intelektualnej, artystycznej i
politycznej,
4) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz działanie na rzecz integracji
europejskiej,
5) tworzenie klimatu dialogu i prowadzenie dialogu z przedstawicielami innych
środowisk katolickich, innych religii i z niewierzącymi,
6) działanie na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,
7) wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych i przedsięwzięć opartych o działania
wspólnotowe oraz wolontariat,
8) kreowanie postaw obywatelskich i kształtowanie człowieka wrażliwego na problemy
społeczne, krzywdę i potrzeby innych osób,
9) podejmowanie działań zapobiegających zjawiskom patologii społecznych oraz pomoc
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
10) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez prac i
zagrożonych zwolnieniem z pracy.
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2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej:
Dla realizacji celów, o których mowa powyżej Klub w szczególności:
1) organizuje rekolekcje, dni skupienia, pielgrzymi i nabożeństwa, służące formacji
religijnej członków,
2) organizuje wykłady, zebrania i spotkania poświęcone nauczaniu Kościoła i innym
zagadnieniom związanym z rozwojem nauki,
3) prowadzi działalność ekumeniczną, turystyczną, wydawniczą, charytatywną i
oświatową, w tym w zakresie kursów języków obcych,
4) organizuje spotkania autorskie, wystawy, koncerty oraz inne imprezy kulturalne,
5) współpracuje z organizacjami religijnymi, społecznymi i kulturalnymi w kraju i za
granicą, udziela pomocy Polonii i Polakom za granicą, działa na rzecz integracji
europejskiej i promocji Rzeczpospolitej Polskiej,
6) podejmuje inicjatywy obywatelskie w zakresie określonym celami Klubu,
7) prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych
wychowawczo, zagrożonych przemocą, alkoholizmem, narkomanią, sektami oraz
innymi formami uzależnień,
8) prowadzi poradnictwo prawne, psychologiczne i duchowe oraz pomoc w uzyskaniu
zatrudnienia i świadczeń socjalnych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej lub materialnej,
9) zajmuje się promocją i organizacją wolontariatu,
10) wspiera merytorycznie i finansowo projekty społeczne oraz osoby fizyczne i prawne
realizujące zadania w zakresie określonym celami Klubu,
11) realizuje projekty społeczne, finansowane z rożnych źródeł w tym ze środków
zagranicznych.

WALNE ZEBRANIE KIK
Walne Zebranie odbyło się w dniu 25 czerwca 2012 r. w siedzibie Klubu.
Walne Zebranie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy.
PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA
1. Otwarcie Walnego Zebrania
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania i Protokolanta
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
4. Stwierdzenie quorum i zdolności do podejmowania uchwał
5. Ustalenie porządku Walnego Zebrania
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu za okres kadencji
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Klubu
9. Dyskusja nad działalnością Zarządu Klubu za okres kadencji
10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
merytorycznej
11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
finansowej
12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu
13. Odczytanie Regulaminu Wyborów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej
14. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej
15. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej z wyborów do Zarządu i Komisji
Rewizyjnej Klubu
16. Ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu
17. Dyskusja i wolne wnioski
18. Projekty uchwał w sprawach zgłoszonych na Walnym Zebraniu
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19. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
20. Zakończenie Walnego Zebrania
Walne Zebranie zatwierdziło sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu Klubu oraz
udzieliło mu absolutorium za okres kadencji.
Dokonano wyboru władz Klubu na 3- letnią kadencję na lata 2012-2015.
Zarząd KIK:
1. Czesław Brandys - Prezes
2. Tadeusz Mercik - Wiceprezes
3. Dawid Domagalski - Wiceprezes
4. Czesław Smalcerz - Sekretarz
5. Kazimiera Sokół – Skarbnik
6. Maciej Jastrzębski - członek
7. Elżbieta Motyka - członek
8. Krystyna Szyszka - członek
9. Jadwiga Łabuzek - członek
Komisja rewizyjna:
1. Krzysztof Kijowski - przewodniczący
2. Julian Pieronkiewicz - wiceprzewodniczący
3. Teresa Taborska
- sekretarz

Działalność Ośrodka dla Rodziny „Pod Kolegiatą”
W grudniu 2012 roku minęło 9 lat od rozpoczęcia działalności Świetlicy
Socjoterapeutycznej Ośrodka dla Rodziny "Pod Kolegiatą" przy Klubie Inteligencji
Katolickiej w Jaworznie. Dzieci i młodzież oraz ich rodziny są u nas otoczone niezwykłym
zainteresowaniem, opieką i serdecznością przez wielu ludzi dobrej woli.
Codziennie przez 5 godzin od poniedziałku do piątku spotyka się tu około 30 wychowanków
ze szkół podstawowych i gimnazjów śródmieścia, by w bezpieczny i aktywny sposób spędzać
wolny czas.
Wychowawcy świetlicy, kładą w swojej pracy duży nacisk na budowanie u podopiecznych
poczucia własnej wartości poprzez organizowanie zajęć w taki sposób, by stwarzać sytuacje,
w których dzieci doświadczać będą poczucia sukcesu a nie porażki. W trakcie zajęć
wychowawcy zwracają szczególną uwagę na usamodzielnianie w życiu codziennym, na
umiejętności bycia z innymi, uczenie się słuchania, nazywanie i wyrażanie własnych uczuć,
nabywanie umiejętności porozumiewania się z innymi, rozwiązywanie konfliktów oraz
rozwijanie postawy fair play. Dzieci uczestniczą ponadto w licznych zajęciach sportowych i
rekreacyjnych takich jak: basen, ścianka wspinaczkowa, a także wyjazdach na wycieczki
kulturalno-krajoznawcze i do kina.
Wzmacnianie wartości rodzinnych realizowane jest poprzez liczne imprezy
okolicznościowe dla rodzin ( Spotkanie Bożonarodzeniowe, Dzień Matki i Ojca, wyjazd na
weekend rodzinny, itp.). Rodzice mogą również korzystać z nieodpłatnych porad psychologa,
pedagoga rodzinnego oraz radcy prawnego.
Program w świetlicy realizowany jest na podstawie zawieranej corocznie umowy z
Gminą Jaworzno, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie. Na rok 2012 zawarta jest umowa z miastem na realizację zadania publicznego
pn: Ciekawie i bezpiecznie spędzaj wolny czas – IV edycja” pod nazwą: „Dzieci są nadzieją,
która rozkwita wciąż na nowo projektem, który nieustannie się urzeczywistnia przyszłością,
która pozostaje zawsze otwarta – II edycja”
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Działalność w zakresie kultury, oświaty i formacji religijnej
Program obejmował następujące tematy:
lp.

data

temat

prowadzący

miejsce

1

19 stycznia godz. 17:00

Znak, któremu sprzeciwiać się będą

ks. dr Lucjan
Bielas

Biblioteka - Rynek

2

23 lutego godz.17:00

Wierzę w Boga Ojca

ks. dr Lucjan
Bielas

Biblioteka - Rynek

3

17 marca godz. 19:00

Wyjazd do Teatru STU na „Rozmowy z
diabłem” wg L. Kołakowskiego

Jerzy Trela

Kraków

4

19 kwietnia godz. 17:00

Wierzę w Jezusa Chrystusa

ks. dr Lucjan
Bielas

Biblioteka - Rynek

5

17 maja godz. 17:00

Wierzę w Ducha Świętego

ks. dr Lucjan
Bielas

Biblioteka - Rynek

6

4 czerwca godz. 17:30

Wywieranie wpływu na siebie i na innych

psycholog Ilona
Landowska

Sala KIK

7

21 czerwca godz. 17:00

Wierzę w jeden, święty, powszechny i
apostolski Kościół

ks. dr Lucjan
Bielas

Biblioteka - Rynek

8

25 października godz.
17:00

Modlitwa – klucz do nieograniczonych
możliwości

ks. dr Lucjan
Bielas

Biblioteka - Rynek

9

18 listopada
10:30

10

18 listopada
11:30

11

12 listopada –
23 listopada

Msza Św. odprawiona przez ks. Biskupa Grzegorza Kaszaka
w 25 rocznicę rejestracji KIK
- w intencji członków i sympatyków KIK w Jaworznie i ich
rodzin oraz podopiecznych Ośrodka dla Rodziny "Pod
Kolegiatą" ich opiekunów i dobroczyńców
Spotkanie ks. Biskupa z członkami KIK oraz pracownikami i
podopiecznymi świetlicy
Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Jaworznie- Effatha Otwórz się!

2, 9, 16, 23, 30 stycznia
6, 20, 27 lutego;
5, 12, 19, 26 marca;
16, 23, 30 kwietnia;
7, 14, 21 maja;
11, Spotkania grupy "Sychar" - rozważanie
12
18, czerwca
czytań z poprzedniej niedzieli metodą
1, 8, 15, 22, 29
Lectio Divina - patrz nasza strona
października,
5, 26 listopada,
3, 10, 17
grudnia
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Czesław
Brandys

Kolegiata pw. Św.
Wojciecha i św.
Katarzyny

Sala KIK
Kolegiata
Biblioteka
Teatr Sztuk

Sala KIK
wszystkie spotkania
rozpoczynają się o 17:30
i kończą Mszą Świętą o
18:30

Tydzień Kultury Chrześcijańskiej
Zorganizowany dla uczczenia 25- lecia KIK w Jaworznie, odbywał się pod hasłem:
Effatha – otwórz się !
Tym słowem Jezus prosi nas o niezamykanie się w samym sobie i do nawiązywanie wolnych
i pięknych relacji z ludźmi, dając i sami otrzymując. „Otwórz się” odniesione do naszych
relacji z Bogiem jest zachętą do słuchania słowa Bożego i do wprowadzenia Boga we własne
życie. W tym znaczeniu echem Chrystusowego effatha był okrzyk Jana Pawła II w dzień
inauguracji pontyfikatu: Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!
Tydzień kultury Chrześcijańskiej, rozpoczął się 12 listopada projekcją filmu dla dzieci
„Arka Noego”, która może być rozumiana jako symbol współczesnego Kościoła w miotanym
zagrożeniami świecie. Z sytuacją Kościoła w Polsce, Europie i na Świecie mogliśmy
zapoznać się z konferencji wygłoszonych przez dwóch redaktorów „Gościa Niedzielnego”:
Marcina Jakimowicza oraz ks. Tomasza Jaklewicza. Z-ca red. Naczelnego przekazał nam
ponadto informację z zakończonego niedawno w Rzymie Synodu Biskupów na temat Nowej
Ewangelizacji. Niezwykle ciekawe konferencje na temat wiary oraz życia pierwszych
Chrześcijan mogliśmy usłyszeć kolejno od Pani dr Danuty Piekarz oraz ks. dra. Lucjana
Bielasa. Ostatni wykład, połączony z promocją swojej książki „Katolicki pomocnik
towarzyski, czyli jak pojedynkować się z ateistą”, wygłosił Sławomir Zatwardnicki.
Można było także nabyć książkę naszej rodaczki Ani Sokół.
Dla dzieci wyświetlane były jeszcze filmy w bibliotece: „Mojżesz oraz „Ostatnia Wieczerza”.
15 listopada w „Teatrze Sztuk”, przy pełnej sali, miał miejsce piękny koncert Antoniny
Krzysztoń z Zespołem.
W niedzielę 18 listopada w Jaworznickiej Kolegiacie Mszę Św. w intencji KIK-u odprawił
ks. Biskup Ordynariusz Grzegorz Kaszak. Później ks. Biskup spotkał się z członkami KIK
oraz dziećmi ze świetlicy Ośrodka dla Rodziny ”Pod Kolegiatą”.
W drugim tygodniu odbyły się 4 projekcje filmów religijnych: „Ludzie Boga”, ”Historia Św.
Antoniego”, „Lourdes”, „Historia Św. Franciszka” oraz konkurs dla dzieci z jaworznickich
świetlic z wiedzy o Janie Pawle II. Jury przewodniczył ks. dziekan Eugeniusz Cebulski.
Współorganizatorami TKCH byli: parafia pw. Św. Wojciech i Św. Katarzyny, Gmina
Jaworzno, Teatr Sztuk, Biblioteka Miejska oraz Wspólnota Betlejem.

Pielgrzymki i wycieczki
WARSZAWA
Zgodnie z życzeniem członków i sympatyków Klubu zaplanowaliśmy wycieczkę do
Warszawy. Ponieważ temat jest szeroki, postanowiliśmy zrealizować go w dwóch etapach.
Pierwszy z nich odbył się we wrześniu tego roku a uczestniczyła w nim 35-osobowa grupa.
Na wstępie zatrzymaliśmy się w Niepokalanowie – znanym sanktuarium maryjnym, gdzie
mieliśmy okazję wysłuchać ciekawej prelekcji oprowadzającego zakonnika o historii
powstania sanktuarium, obejrzeć ruchomą szopkę obrazującą dzieje Polski oraz równie
ciekawą wystawę. Następnie odwiedziliśmy śliczny XIX wieczny pałacyk w Teresinie,
położony w zabytkowym parku. Znajduje się tam obecnie Ośrodek RehabilitacyjnoSzkoleniowy. Szczególnym akcentem na zakończenie dnia była wizyta w dworku Chopina w
Żelazowej Woli – rarytas dla miłośników muzyki. Prostota architektoniczna i surowość
wnętrza tego znanego z licznych fotografii i obrazów obiektu, kontrastuje z urokliwym
parkiem i jego tajemniczymi zakątkami oraz wszechobecną muzyką mistrza, sączącą się z
ukrytych w zieleni głośników.
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Drugi dzień wycieczki był bardzo pracowity. Rano zwiedziliśmy z przewodnikiem pałac
wilanowski z jego przepięknymi zbiorami. W południe swoje bramy otworzył dla nas Zamek
Królewski a po południu odwiedziliśmy przejmujące w swej wymowie Muzeum Powstania
Warszawskiego. Trzeciego dnia po mszy św. modliliśmy się przy grobie bł. ks. Jerzego
Popiełuszki oraz odwiedziliśmy muzeum poświęcone Jego życiu i męczeńskiej śmierci.
Stamtąd pojechaliśmy do Świątyni Opatrzności Bożej – monumentu wprawdzie jeszcze nie
dokończonego, ale już funkcjonującego. Ostatnim punktem programu tego dnia były Łazienki
Królewskie ze wspaniałym Pałacem na Wodzie i wielkim parkiem w jesiennych już barwach.
Pokłoniliśmy się także pomnikowi Chopina, mając w pamięci wczorajszą wizytę w Żelazowej
Woli.
W tych dniach mieszkaliśmy w przytulnym i przyjaznym – jak sama nazwa wskazuje - hotelu
AMICUS – z bardzo dobrą, zróżnicowaną i obfitą kuchnią. Mieliśmy także szczęście do
świetnych przewodników, których zarezerwowaliśmy już na przyszły rok
3. Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej.

4. Zarząd Klubu podjął w 2012 r. 8 uchwał.

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów w 2012 r.:

Składki członkowskie

532,00

Darowizna 1 % podatku

1 521,80

Dotacje budżetowe

71 300,00

Inne darowizny

800,00

Sprzedaż wyrobów wytwarzanych przez podopiecznych

1 530,32

Dopłaty – refundacja kosztów

20 380,00

Odsetki bankowe

247,27

Pozostałe przychody operacyjne

0,00

OGÓŁEM

96 311,39

6. Informacja o poniesionych kosztach:
Koszty statutowe

100 200,31
2 352,54

Koszty administracyjne

147,08

Pozostałe koszty operacyjne
Koszty finansowe
OGÓŁEM

102 699,93
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7. Inne dane:
3 osoby
oraz jedna na urlopie wychowawczym

Liczba zatrudnionych osób
Kwota wypłaconych wynagrodzeń

48 643,47

Wysokość rocznego lub miesięcznego
przeciętnego wynagrodzenia
wypłaconego członkom zarządu

0,00

Wynagrodzenie z umów zlecenia

3 465,00

Udzielone pożyczki

0,00

Lokaty bankowe

7 000,00

Obligacje, akcje

0,00

Nabyte nieruchomości

Stowarzyszenie nie posiada nieruchomości

Środki trwałe

Stowarzyszenie posiada zestaw komputerowy oraz projektor,
zaliczony do grupy "4" o wartości bilansowej netto 0,00 zł.

Wartość aktywów

12 476,05

Wartość zobowiązań

Działalność zlecona przez podmioty
państwowe i samorządowe

301,05
68 000 zł - dotacja z budżetu miasta (Dzieci są nadzieją, która
rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się
urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta)
umowa nr WZ.OP.526.26.1.2012
3 300 zł - dotacja z budżetu miasta (Tydzień Kultury
Chrześcijańskiej w Jaworznie pod hasłem „Effatha – otwórz
się”) umowa nr WZ.OP.526.65.1.2012

Wynik finansowy działalności zleconej

Rozliczenie zobowiązań podatkowych

711,35
Stowarzyszenie w 2012 r. regulowało zobowiązania wobec
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ustawowym terminie do
15 dnia następnego miesiąca, natomiast zobowiązania z tytułu
podatku dochodowego od osób fizycznych w terminie do 20
dnia następnego miesiąca
Jednostka składa roczną deklaracje PIT 4R do 31.01.2013 r.

Deklaracje podatkowe

Przeprowadzone kontrole

Stowarzyszenie składa sprawozdanie podatkowe CIT - 8 do
31.03.2013 r.
W 2012 r. Stowarzyszenie nie było kontrolowane

Sekretarz Klubu Inteligencji Katolickiej

Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej

w Jaworznie

w Jaworznie

Czesław Smalcerz

Czesław Brandys
7

