
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2013

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2014-07-07

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina M. NOWY SĄCZ

Powiat M. NOWY SĄCZ

Ulica POL. KOLEGIACKI Nr domu 2 Nr lokalu 

Miejscowość NOWY SĄCZ Kod pocztowy 33-300 Poczta NOWY SĄCZ Nr telefonu 18-449-06-90

Nr faksu 18-449-06-91 E-mail kso@plusnet.pl Strona www www.kso.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2008-11-24

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 49040000400000 6. Numer KRS 0000045896

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Paweł Kochaniewicz Przewodniczący TAK

Jerzy Ślazyk Zastępca 
Przewodniczącego

TAK

Jan Bodziony Sekretarz TAK

Teresa Krzak Skarbnik TAK

Leszek Migrała Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Elżbieta Dutka Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Eleonora Konieczny Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Maria Irzyk Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem działania Stowarzyszenia jest:
1. prowadzenie i wspomaganie funkcjonowania i rozwoju szkół katolickich 
i katolickich placówek oświatowo-wychowawczych lub opiekuńczych, dla 
których Stowarzyszenie jest organem prowadzącym, oraz troska o rozwój i 
wychowanie uczęszczającej do nich pełnosprawnej i niepełnosprawnej 
młodzieży i dzieci zgodnie z wartościami chrześcijańskimi.
2. prowadzenie innej pozaszkolnej działalności edukacyjnej, formacyjnej i 
kulturalnej, służącej rozwojowi dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i 
dorosłych.
3. szerzenie kultury życia osobistego, rodzinnego i społecznego opartej na 
ewangelicznej, służebnej miłości i odpowiedzialności
4. troska o chrześcijańskie dziedzictwo kulturowe
5. realizowanie w aktualnych realiach społeczno-prawnych i 
pedagogicznych celu i zadań Towarzystwa Katolickiego Zakładu Sierot w 
Nowym Sączu w odniesieniu do sierot naturalnych, społecznych i 
psychologicznych zwłaszcza z terenu Nowego Sącza, ze szczególnym 
akcentem na wychowanie, wykształcenie oraz troska o spuściznę 
historyczną po w/w towarzystwie.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Cel określony w § 5, Stowarzyszenie realizuje poprzez :
1. wspieranie wszelkich działań mających na celu pomoc szkołom i 
placówkom, o których mowa w § 5,
2. organizowanie prelekcji, sympozjów, kursów, itp. podnoszących poziom 
wiedzy pedagogicznej, psychologicznej, etycznej dla nauczycieli i 
rodziców,
3. potrzebne aktualnie formy wsparcia wychowawczego i opiekuńczego 
dla dzieci osieroconych pod względem biologicznym, społecznym czy 
psychologicznym i innych potrzebujacych zgodnie z duchem statutu 
towrzystwa wymienionego w § 5 p.5. 
4. reprezentowanie interesów szkół wobec władz publicznych i 
kościelnych,
5. współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi 
Stowarzyszeniami, organizacjami lub placówkami o podobnym profilu 
działania,
6. prowadzenie działalności wydawniczej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami,
7. organizację zajęć angażujących dzieci i młodzież na rzecz dobra,
8. promocję postaw i zaangażowań na rzecz szeroko rozumianej ochrony 
środowiska naturalnego i kulturowego
9. promocję sztuki  
10. inicjowanie innych form wspólnego działania, mających na celu 
realizacje założeń statutu.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

W ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego realizowane były następujące działania:
1. Prowadzenie i działalność (opieka, wychowanie i edukacja) Katolickiego Przedszkola Niepublicznego 
przy ul. Nadbrzeżnej 12 w Nowym Sączu. Przedszkole działa od 1994 r. realizując swe zadania dla ok 
150 przedszkolaków z terenu Nowego Sącza i okolic. Jest to placówka przedszkolna o uznanej i 
szanowanej w regionie marce, dobrze wychowująca i przygotowująca do dalszej edukacji. Działalność 
realizowana jest w obiekcie użyczonym od miasta Nowy Sącz. 

2. Prowadzenie i działalność (opieka, wychowanie i edukacja) Katolickiej Szkoły Podstawowej im ks. F. 
Blachnickiego przy ul Ducha Świętego 2 w Nowym Sączu. szkoła działa od 1996 r. Jest to również 
placówka o wypracowanej i uznanej w regionie marce. Od 11 lat uzyskuje w sprawdzianie na koniec 
klasy VI najwyższy, tzn 9 stanin i jedno z czołowych miejsc w Małopolsce. W roku sprawozdawczym 
uczyło się w niej....... Szkoła działa w dwóch budynkach: jednym użyczonym nieodpłatnie od Parafii św. 
Małgorzaty i w połączonym z nim budynku wynajętym od Firmy Kala. nadzór nad szkołą sprawuje 
Małopolski Kurator Oświaty.

3. Prowadzenie i działalność (opieka, wychowanie, edukacja muzyczna lub muzyczna i 
ogólnokształcąca) od 2009 r. dwóch szkół muzycznych I stopnia z siedzibą przy ul Ducha Świętego 4: 
Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia i Katolickiej Niepublicznej Szkoły 
Muzycznej I stopnia (bez pionu ogólnokształcącego). Katolicka Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła 
Muzyczna I stopnia nie zamknęła jeszcze pełnego 6-letniego cyklu kształcenia i nie wydały jeszcze 
absolwentów. Liczba uczniów na dzień 31 .12.2013 w KNOSM I st - w KNSM I st.  szkoła działa w 
obiekcie wynajętym od firmy KALA oraz częściowo w obiekcie użyczonym przez Parafię św. Małgorzaty 
w Nowym Sączu.

4. Prowadzenie i działalność (opieka, wychowanie edukacja ogólna, plastyczna i muzyczna) szkół 
tworzących Zespół Szkół Katolickich im bł. P.J. Frassati w Nowym Sączu: Społecznego Katolickiego 
Liceum Ogólnokształcącego (od 1993 r.), Katolickiego Gimnazjum (od 2000 r.), Katolickiego Liceum 
Plastycznego (jedynej szkoły tego typu w Polsce) (od 2004 r.) i Katolickiej Niepublicznej 
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia (od 2011 r.) Szkoły artystyczne są jednymi tego typu 
szkołami w Polsce. Liceum Plastyczne kształciło w roku sprawozdawczym  w  zawodzie plastyk w 
następujących specjalnościach lb specjalizacjach: techniki rzeźbiarskie, techniki graficzne, techniki 
malarskie i pozłotnicze z ikoną, dekorowanie wnętrz, wyroby unikatowe, fotografia. Uczyło sie  w nim 
58 uczniów.  Katolicka Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkołą Muzyczna II stopnia jest szkoła młodą, 
rzowojową, liczacą aktualnie 7 bardzo obiecujących uczniów, kształcących się w zawodzie muzyk 
instrumentalista.
Powyższe działania miały charakter ciągły.

W ramach działalności nieodpłatnej zrealizowano dwa działania:

1. W dniach 1-14 lipca 2014 20 uczniów Katolickiego Liceum Plastycznego uczestniczyło w stażu-
praktyce  w szkole fresku i mozaiki w Ravennie -  w ramach projektu Come Fra Angelico... Praktyczne 
wsparcie rozwoju zawodowego i osobistego plastyków w zakresie fresku, ceramiki i rzeźby, 
finansowanego ze środków EFS na zasadach programu Leonardo da Vinci, gdzie nauczyli się 
wykonywania różnych rodzajów fresków. Wnioskodawcą i realizatorem projektu było Katolickie 
Stowarzyszenie Oświatowe

2. W  dniach 2-12 lipca 2013 Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe realizowało  na rzecz Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego św. Faustyny w Krakowie warsztaty artystyczne w ramach p programu 
Samodzielne życie - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i 
socjoterapii dla 28 beneficjentów tego programu, finansowanego ze środków POKL.

Druk: MPiPS 3



2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

709

1

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

pozaszkolne formy 
edukacji artystycznej - 
projekt "Come Fra 
Angelico... Praktyczne 
wsparcie rozwoju 
zawodowego i 
osobistego plastyków w 
zakresie fresku, 
ceramiki i rzeźby" - 
staże uczniów liceum 
plastycznego 
realizowany z funduszy 
EFS na zasadch 
programu Leonardo da 
Vinci

85.52.z

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Realizacja na rzecz 
Młodzieżowego 
Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego im 
św. Faustyny w 
Krakowie Łagiewnikach 
warsztatów 
artystycznych w ramach 
programu Samodzielne 
życie - program 
aktywizacji młodzieży z 
małopolskich ośrodków 
wychowawczych i 
socjoterapii

85.52.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

Druk: MPiPS 4
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 5,588,342.48 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 185,363.02 zł

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Prowadzenie 
Katolickiego 
Przedszkola 
Niepublicznego

85.10.z

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Prowadzenie Katolickiej 
Szkoły Podstawowej im 
ks. Blachnickiego i 
Katolickiej 
Niepublicznej 
Ogólnokształcącej 
Szkoły Muzycznej I  st i 
katolickiej 
Niepublicznej Szkoły 
Muzycznej I st

85.20.z

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

działnośc edukacyjna 
Zespołu Szkół 
Katolickich im bł. P.J. 
Frassati, w tym 
Społecznego 
katolickiego Liceum 
Ogólnokształcacego, 
Katolickiego Liceum 
Plastycznego, 
katolickiego Gimnazjum

85.60.z

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Druk: MPiPS 5
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b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 5,361,878.09 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 17,982.44 zł

e) Pozostałe przychody 23,118.93 zł

178,363.02 zł

1,079,693.96 zł

2,416,023.07 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 13,539.72 zł

0.00 zł

6,930.72 zł

6,609.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 21,864.94 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 4,138.00 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

1 Zabezpieczenie realizacji Projektu "Come fra Angelico... realizowany w ramach programu 
Leonardo Da Vinci współfinansowanego z EFS, zwrócone w r 2014 po wpłynięciu ostatniej transzy 
projektowej.

2,457.49 zł

2 Wydatki na bieżącą działalność stowarzyszenia 942.51 zł

3 Ogłoszenie w prasie na temat Stowarzyszenia i prowadzonych placówek 738.00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 8,819.77 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 3,674,080.05 zł

Druk: MPiPS 6



5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -193.34 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 352,322.12 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 5,364,881.14 zł 3,400.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

185,556.36 zł 2,457.49 zł

5,009,555.97 zł 942.51 zł

0.00 zł

419.27 zł

35,064.77 zł

134,284.77 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

1 Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe 1,236.87 zł

2 Katolickie Przedszkole Niepubliczne 873.90 zł

3 Katolicka Szkoła Podstawowa 3,665.60 zł

4 Zespół Szkół katolickich 202.40 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

738.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

6,330.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

194.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

101.5 etatów

53.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

34.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

0.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 3,372,653.13 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

3,149,869.32 zł

2,890,941.94 zł

- nagrody

- premie

3,600.00 zł

53,032.59 zł

- inne świadczenia 202,294.79 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 222,783.82 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego

3,372,653.14 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 3,340,506.73 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 32,146.41 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

281,054.43 zł

0.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

9.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

9.00 osób

0.00 osób

Druk: MPiPS 9



VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

W kwocie, o której mowa w pozycji 11 ujęty jest 
jednorazowy ekwiwalent urlopowy wysokości 7177,84 
brutto

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

13,706.74 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

ks. Paweł Kochaniewicz
p. Teresa Krzak Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Przedstawicielstwo Państwowej Inspekcji Sanitarnej 2

2 Najwyższa Izba Kontroli 1

3 Kurator Oświaty w Krakowie 2

4 Izba Skarbowa w Nowym Sączu 1
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