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• Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem X;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE

Kraj          POLSKA Województwo     
MAŁOPOLSKIE

Powiat M. NOWY SĄCZ

Gmina 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
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) ks. Paweł Kochaniewicz - przewodniczący

Jerzy Ślazyk - wiceprzewodniczący
Teresa Krzak - skarbnik
Jan Bodziony - sekretarz
Leszk Migrała - członek Zarządu

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

Elzbieta Dutka - przewodniczacy Komisji Rewizyjnej
Eeleonora Konieczny - członek Komisji Rewizyjnej
Maria Irzyk - członek Komisji Rewizyjnej

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)                       

1. wspieranie wszelkich działań mających na celu pomoc szkołom i 
placówkom, o których mowa w p. I.9 sprawozdania
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 potrzebujących zgodnie 
z duchem statutu towarzystwa wymienionego w p. 5 p. I.9 
niniejszego sprawozdania. 
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.
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
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), zaczynając od najważniejszej)

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
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Głównym obszarem działalności pożytku publicznego, podejmowanej przez 
Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe (dalej KSO) było:
1) prowadzenie 8 szkół katolickich (artystycznych i ogólnokształcących)
2) działania wspierające ich rozwój oraz rozwój uczniów
3) pozaszkolne formy edukacji i zwiększania kompetencji zawodowych dzieci,  
młodzieży i dorosłych w tym kształcenie językowe z zakresu j. rosyjskiego.

Ad. 1 Pod egidą KSO jako osoby prowadzącej działało przez cały rok 
sprawozdawczy 7 podmiotów edukacyjnych: 
a) 1 przedszkole (Katolickie Przedszkole Niepubliczne przy ul Nadbrzeżnej 12 
b) 3 szkoły ogólnokształcące
- Katolicka Szkoła Podstawowa im ks. Blachnickiego przy ul Ducha Św 2 w 
Nowym Sączu
- Katolickie Gimnazjum w Zespole Szkół Katolickich im bł. P.J. Frassati (dalej 
ZSK), przy Pl. Kolegiackim 2 w Nowym Sączu
- Społeczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące w ZSK

c) 3 szkoły artystyczne:
 - Katolicka Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia przy ul. 
Ducha Świętego 4.
- Katolicka Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia przy ul Ducha Świętego 4 w 
Nowym Sączu
- Katolickie Liceum Plastyczne w ZSK

W wrześniu 2011 rozpoczęła działalność 4-ta szkoła artystyczna  - Katolicka 
Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w ZSK

Nauczanie w szkołach odbywało się zgodnie z zasadami nauczania określonymi 
dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych. Szkoły uzyskały 
wysoką jakość wychowania i kształcenia, czego dowodem są wyniki egzaminów 
zewnętrznych lub wstępnych; np. dla szkoły podstawowej jest to po raz kolejny 9
 (najwyższy)stanin. 
Naukę w szkołach pobierało 609 uczniów, w tym sporo osób uzdolnionych a 
biednych.

 
Dodać należy, że przy okazji działalności edukacyjnej w szkołach artystycznych 
odbywały się wydarzenia o charakterze kulturalnym (2 koncerty, 1 wystawa)

Ad.2) Głównym działaniem wspierającym  edukację była realizacja ostatniego 
roku  i finalizacja projektu  "Dobry start. Projekt wspierania rozwoju zawodowego 
plastycznie i muzycznie uzdolnionej młodzieży, opracowanego przez nas w 
ramach POKL, priorytet 9.2, jako wsparcie uczniów Katolickiego Liceum 
Plastycznego w Nowym Sączu oraz Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej II st w 
Krakowie. 
Innym działaniem wspierającym edukację i rozwój uczniów było opracowanie i 
realizacja zadania publicznego Humaniści XXI w., wspartego finansowo przez 
miasto Nowy Sącz.

Ad 2) W ramach pozaszkolnych form edukacji dla młodzieży i osób dorosłych 
zostało zrealizowane zadanie Publiczne "Masz problem  - rozwiąż go dobrze". 
Obejmowało ono konkurs wiedzy na temat mediacji jako metody rozwiązywania 
konfliktów rówieśniczych oraz warsztaty mediacyjne dla pedagogów i 
nauczycieli.

KSO prowadziło tez zajęcia z języka rosyjskiego.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

województwo

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym
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1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

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

Liczba odbiorców działań organizacji

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

1236

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Nieodpłatna działalność pożytku publicznego obejmowała sferę 
działań wspierających edukację oraz rozwój osobowościowy 
młodzieży i zawodowy nauczycieli.
Składały się na nią dwa zadania: 

Projekt realizowany w ramach działania 9.2. POKL "Dobry start" 
Projekt wspierania rozwoju zawodowego plastycznie i muzycznie 
uzdolnionej młodzieży.

2. Zadanie publiczne Humaniści XXI wieku obejmujące wykłady z 
zakresu kulturoznawstwa, warsztaty medialne i konkurs 
adresowany do uczniów szkól sądeckich.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

województwo

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 85.52.Z

85.59.B

85.60.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

KSO prowadziła 8 szkół niepublicznych z uprawnieniami szkól 
publicznych, w których czesne kształtowało się  pomiędzy 260 zł 
a 390 zł miesięcznie.

Sa to :
1) Katolickie Przedszkole Niepubliczne
2) Katolicka Szkoła Podstawowa im ks. F. Blachnickiego
3) Katolickie Gimnazjum w Zespole szkół katolickich (ZSK)
4) Katolicka Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I 
stopnia
5) Katolicka Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia
6) Katolicka Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II 
stopnia
7) Społeczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące 
8) Katolickie Liceum Plastyczne

KSO prowadziło również zajęcia z języka rosyjskiego.

Charakter odpłatny (opłaty nauczycieli) miało również zadanie 
"Masz problem - rozwiąż go dobrze"
Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

85.10.Z

85.20.Z

85.32.A

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

województwo

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:
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6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

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) 5,985,619.86 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 688,160.51 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 4,855,329.25 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 11,260.97 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0.00 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 3,909,681.21 zł

668,994.56 zł

545,140.00 zł

2,695,546.65 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 50,000.00 zł

0.00 zł

50,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

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) z dotacji z 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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych
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0.00 zł

8. Z innych źródeł 214,876.73 zł

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -38,463.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

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

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 27,647.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 3,287.06 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

1 promocja KSO i jego działań  w kampaniii 1%(domena + ulotki) 1,236.15 zł

2 Dzeń Edukacji Narodowej w szkołach KSO 803.54 zł

3 awans zawodowy nauczycieli (egzaminy na stop. nauczyciela mianowanego - wyngr 
ekspertów)

720.00 zł

4 administracja (opłaty bankowe, pocztowe i KRS, mat. biurowe) 527.37 zł
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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 kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 5,579,840.63 zł 3,287.06 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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 administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

678,194.56 zł 0.00 zł

4,893,792.25 zł 0.00 zł

0.00 zł

2,662.95 zł 2,050.91 zł

1,236.15 zł 1,236.15 zł

3,954.72 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności 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)

1 Katolicka Szkoła Podstawowa im ks. Blachnickiego 5,641.00 zł

2 Katolickie Przedszkole Niepubliczne 4,850.20 zł

3 Zespół Szkół Katolickich im bł. P.J. Frassati. 1,395.60 zł
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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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

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. 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)

152.0 osób

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)

94.4 etatów

147.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

37.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 1 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
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1. Organi`zacja 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 wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

3.00 osób

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

b) pracownicy organizacji

2.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 1.00 osób

5.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

5.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 3,474,910.55 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

2,835,688.73 zł

2,835,688.73 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 639,221.82 zł

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

3,474,910.55 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 3,588,083.90 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 416,826.65 zł
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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

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

2,700.44 zł

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

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

6,289.00 zł

10. 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)

Zarząd ani Komisja Rewizyjna KSO nie pobiera żadnych 
wynagrodzeń. 

Na wynagrodzenia wymienione składają się wynagrodzenia 
dyrektorów, nauczycieli, pracowników obsługi szkól oraz 
realizatorów projektu unijnego lub zadań publicznych. 

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Humaniści XXi wieku (Miasto Nowy Sącz) 9,200.00 zł

2 "Masz problem, rozwiąż go dobrze" (Miasto Nowy Sącz) 3,600.00 zł
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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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

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

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Przeprowadzony został audyt zewnętrzny w obrębie pozyskanych środków z POKL w ramach projektu "Dobry start" 
Projekt wspierania rozwoju zawodowego plastycznie i muzycznie uzdolnionej młodzieży. obejmujący kwotę 793 
376,99 zł

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

ks. Paweł Kochaniewicz - przewodniczący zarządu KSO - 10.07.2012 Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 Planowa kontrola realizacji projektu POKL 
priorytet 9.2 "Dobry start". Projekt wspierania 
rozwoju zawodowego plastycznie oraz 
muzycznie uzdolnionej mł

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 2011-03-28

2 Kontrola kompleksowa projektu POKL 9.2 we 
wszystkich zakresach

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 2011-04-07
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