
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-13

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 biuro@kso.org.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

2001-12-28

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

Teresa Krzak Skarbnik TAK

Jan Bodziony Sekretarz 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 KSO

TAK

Jan Duda Członek Komisji 
rewizyjnej

TAK

Eleonora Konieczny Członmek Komisji 
rewizyjnej KSO

TAK

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) prowadzenie i wspomaganie funkcjonowania i rozwoju szkół katolickich 
i katolickich placówek oświatowych, 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, 
sportowej 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) kultywowanie, promocja i zachowanie dziedzictwa i idei, celów i zadań, 
realizowanych przez Towarzystwo Katolickiego Zakładu Sierot w Nowym 
Sączu.
6) wspieranie dzieci i młodzieży, w szczególności wychowawcze i 
opiekuńcze dzieci osieroconych pod względem biologicznym, społecznym 
lub psychologicznym,
7) promocja postaw i zaangażowania na rzecz szeroko rozumianej ochrony 
środowiska naturalnego oraz kulturowego, w tym promocji sztuki i 
zdrowia.
2. Stowarzyszenie w swojej działalności odwołuje się do tradycji, dorobku i 
idei przyświecających działalności Towarzystwa Katolickiego Zakładu 
Sierot w Nowym Sączu w odniesieniu do sierot naturalnych, społecznych i 
psychologicznych, ze szczególnym akcentem na wychowanie, 
wykształcenie oraz troskę o spuściznę historyczną po Towarzystwie.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Cel określony w § 2, Stowarzyszenie realizuje poprzez :
1) wspieranie i organizowanie pomocy szkołom i placówkom, o których 
mowa w § 5,
2) zakładanie i prowadzenie szkół, przedszkoli,  poradni, burs i innego 
rodzaju placówek objętych systemem oświaty jak i internatów,
3) organizowanie prelekcji, sympozjów, wykładów, konferencji,
4) organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów,. 
5) reprezentowanie interesów podmiotów z pkt. 2) wobec władz 
publicznych i kościelnych,
6) współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi 
Stowarzyszeniami, organizacjami lub placówkami o podobnym profilu 
działania,
7) prowadzenie działalności wydawniczej,
8) organizację   wyjazdów, stażów, praktyk, kolonii, turnusów, wymian też 
międzynarodowych, dla dzieci, młodzieży lub wolontariuszy jak i osób 
dorosłych, ,
9)  organizowanie koncertów, wystaw, spektakli, projekcji filmów, 
10) organizowanie targów, festynów, festiwali,
11) organizowanie kampanii promocyjnych, społecznych, informacyjnych,
12) prowadzenie portali internetowych, blogów i organizowanie innych 
form komunikacji elektronicznej, 
13) prowadzenie działalności naukowej w tym przeprowadzanie badań lub 
monitoringów,
14) działalność charytatywną, w tym organizowanie wsparcia 
materialnego jak i stypendiów.
2. Zakres nieodpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego 
obejmuje działania z ust. 1 pkt 1-14, zaś zakres odpłatnej, statutowej 
działalności pożytku publicznego obejmuje działania z ust. 1 pkt 1-14 jak 
również sprzedaż, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o odziałalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Główna działalność Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego w r. 2020 koncentrowała się, jak dotychczas na prowadzeniu 
szkół, ich działalności edukacyjno-wychowawczej oraz na  wspieraniu tej działalności, w tym przez niemal pół roku w czasie 
ograniczeń w funkcjonowaniu z powodu Covid 19.. W r. 202O KSO prowadziło następujące szkoły:

Katolickie Przedszkole Niepubliczne im. św. Rodziny z siedzibą przy ul. Nadbrzeżnej 12 w Nowym Sączu;
Katolicką Szkołę Podstawową im k.s F. Blachnickiego z siedzibą przy ul. Ducha Świętego 2 w Nowym Sączu
Katolicką Niepubliczna Ogółnokształcącą Szkołę Muzyczną  I st. z siedzibą przy ul. Ducha Świętego 4 w Nowym Sączu;
Zespół Szkół Katolickich im bł .P. J Frassati, z siedzibą przy Pl. Kolegiackim 2 w Nowym sączu  w ramach którego działają:
Katolickie Liceum Sztuk Plastycznych
Katolicka Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła MUzyczna II st
 oraz Społeczne Katoickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. P.J. Frassati.

Katolickie Przedszkole Niepubliczne wychowywuje i kształci zgodnie z duchem katolickicm ok 140 dzieci. W okresie pandemii 
podejmowało również działalność zgodnie z przepisami prawa. Przedszkole oferuje oprócz dodatkowych zajęć językowych także 
 opiekę doświadczonych psychologów, logopedów, dodatkowe zajęcia teatralne i rytmiczne. Rodzice mogą liczyć na współpracę 
w zakresie wychowania dzieci. W okresie sprawozdawczym zostały wyremontowane toalety i sale dla dzieci.

Katolicka Szkoła Podstawowa im ks. F. Blachnickiego wychowuje i kształci  uczniów w klasach 1-8 i oddziale przedszkolnym. W 
okresie sprawozdawczym szkoła przygotowała bardzo efektywny system hybrydowy zajęć. Ponadto wciąż wdrażane są nowe 
atrakcyjne metody kształcenia, w tym także w oparciu o virtual reality. Szkoła wyróżnia się w skali Polski i regionu bardzo 
bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych w ramach działalności odpłatnej od sportowych (tenis, pływanie, wspinaczka, konie, szachy 
itd przez zajęcia teatralne, muzyczne aż po robotykę i zajęcia informatyczne) i od wielu lat osiąga najwyższe wyniki w Nowym 
sączu i jedne z najwyższych w regionie. W roku sprawozdawczym w czasie pandemii uczniowie byli otoczeni solidną opieka 
psychologiczną. Uczniowie zdobywali laury w różnych konkursach i zawodach. Szkoła potrzebuje nowego bardziej pojemnego 
locum.

Katolicka Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. wychowuje i kształci muzycznie i ogólnie w roku szkolnym ok. 91 
uczniów. Dzieci grają na większości instrumentów, realizując podstawę programową kształcenia w zawodzie muzyk w szkole I 
stopnia. ok 1/3 absolwentów kontynuuje naukę w szkołach muzycznych II st. Uczniowie korzystają również z bardzo 
rozbudowanej oferty zajęć dodatkowych i osiągają znakomite wyniki w egzaminach ósmoklasisty i bardzo dobre wyniki w 
różnych przeglądach, warsztatach i konkursach muzycznych. Absolwenci mają możliwość kontynuacji nauki w Katolickiej 
Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st.

Zespół Szkół Katolickich im bł. P.J. Frassati z siedzibą przy Pl. Kolegiackim 2 
obejmuje aktualnie dwie działające szkoły artystyczne z pionem ogólnokształcącym:
Katolickie Liceum Sztuk Plastycznych kształci w roku szkolnym ok. 75-80 uczniów w zawodzie plastyk  w 7 
specjalnościach/specjalizacjach:
techniki malarskie/tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze;
formy rzeźbiarskie/techniki rzeźbiarskie
aranżacja przestrzeni/aranżacja wnętrz
techniki graficzne/projektowanie graficzne
techniki graficzne/techniki druku artystycznego
formy użytkowe - wzornictwo/tkanina artystyczna
fotografia i film/fotografia artystyczna. 
Cykl nauczania trwa 5 lat.
Jest to jedyne katolickie liceum sztuk plastycznych w Polsce. Szkoła nieustannie rozwija się pod względem kształcenia 
artystycznego i wzbogaca w wyposażenie. Poważnym problemem w rozwoju jest brak sal. Szkoła czeka na możliwości 
rozbudowy. Zostały już przygotowane projekty budowlane i wykonawcze oraz kosztorysy dzięki współpracy w ramach 1% z 
Fundacją Nasza Szkoła. Rozbudowa zwłaszcza dobudowa nowego skrzydła z pracowniami rzeźby w tym rzeźby z brązu, 
kamienia i ceramiki umożliwi realizację wszystkich koniecznych elementów kształcenia artystycznego. Konieczna jest również 
dostsowanie budynku do dostępu dla niepełnosprawnych
  Szkoła wielekroć plasowała się w czołówce szkół podczas przeglądów malarstwa i rysunku. Kształcenie kończy się prezentacją 
wykonanego dyplomu. W roku 2020 egzamin dyplomowy zdawało 14 uczniów. Połowa absolwentów dostała się na artystyczne 
studia wyższe. Szkoła przygotowuje także do egzaminu maturalnego. Szkoła działa pod patronatem Akademii Sztuk Pięknych w 
Krakowie.  Profesorowie tej uczelni prowadzą konsultacje i warsztaty w szkole, choć ze względu na pandemię warsztaty i 
konsultacje nie odbywały sie w roku sprawozdawczym. Uczniowie wyjeżdżają na dwutygodniowe staże zawodowe w ramach 
programów Erasmus +. W roku sprawozdawczym prowadzone były działania przygotowawcze do kolejnego stażu, po stażu 
realizowanym w roku 2019.
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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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

Nie dotyczy

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

1115

0

Katolicka NIepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st.  kształci w zawodzie muzyk w specjalności instrumentalistyka, 
choć jest przygotowana także do kształcenia w innych specjalnościach tj jak wokalistyka, instrumentalisty jazzowa czy rytmika. 
W roku szkolnym uczy się w szkole ok 37-40 uczniów. Nauka kończy się dyplomem muzycznym  i maturą cykl nauczania trwa 6 
lat i rozpoczyna się po kl. 6 szkoły podstawowej. W roku 2020 udało się jeszcze przed pandemią zrealizować w formie dużego 
koncertu z gościnnym udziałem solistów wokalistów Stabat Mater Pergolesiego. Ponadto uczniowie w składach kameralnych 
grają wiele mniejszych koncertów, choć w roku sprawozdawczym było ich niestety mniej. Wizytówką artystyczną szkoły jest 
chór. Szkoła boryka się z podobnymi problemami lokalowymi jak liceum sztuk plastycznych i również oczekuje na realizację 
przygotowanego projektu. Dzięki realizacji w/w projektu o którym mowa przy liceum sztuk plastycznych,, jeśli uda się znaleźć 
fundusze, przybędzie 6 sal ćwiczeniowych, sala do gry orkiestrowej, dwie sale kameralne i dwie sale przedmiotów 
teoretycznych.  Konieczne jest jeszcze uzupełnienie instrumentarium o kolejne 3-5 pianin, 1 fortepian, 1 akordeon, 1kontrabas, 
1 fagot i 1 obój oraz sprzęt nagłośnieniowy.

Społeczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące, działające od 1993 r. jest miejscem indywidualnego rozwoju dla osób, które chcą 
się uczyć i przygotowywać do dalszych studiów i nie boją sie wytężonej pracy nawet jeśli mają mniej zdolności.  Cechą 
charakterystyczną szkoły jest silna indywidualizacja nauczania. Dzięki temu udało się owocnie pokierować rozwojem wielu 
wybitnie uzdolnionych uczniów, jak też przygotować do egzaminu dojrzałości i dalszej działalności życiowej wielu tych, którzy 
mniejsze zdolności nadrabiali pracą.

Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe prowadziło w roku sprawozdawczym działalność wspierającą w/w szkoły w różnych 
zakresach. Jednym z takich działań było uregulowanie kwestii własnościowych nieruchomości przy pl. Kolegiackim 2, zabranej 
nieprawnie w r 1952 na skarb Państwa, poprzez jej wykup w r. 2020 z bonifikatą, zamiast kontynuacji długotrwałej procedury 
zwrotu obiektu. W obiektach tej  nieruchomości  działa od 1999 r. Zespół Szkół Katolickich im. bł. P.J. Frassati ze szkołami 
artystycznymi. INnym elementem było przygotowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z projektami 
branżowymi dla przebudowy, rozbudowy, remontu i modernizacji obiektu Zespołu szkół na w/w nieruchomości wraz 
uzyskaniem niezbędnych pozwoleń oraz kosztorysy inwestorskie. Prace projektowe zostały sfinansowane w ramach umowy z 
1% przekazanego na rzecz Fundacji Nasza Szkoła zajmującej się m.in wspieraniem rozwoju i rozbudowy szkół katolickich (kwota 
300 000 zł). W celu realizacji tej inwestycji i projektów  KSO wraz nauczycielami ZSK przygotowało także w marcu 2020 wniosek 
do programu Kultura działanie 1.1 w ramach mechanizmu finansowego EOG (tzw fundusze norweskie) wraz z pełna 
dokumentacja projektowa, kosztorysową, studium wykonalności analizami rynku czy szczegółowym rozpisaniem działań 
wolontaryjnych jako wkładu własnego oraz programem działalności kulturalnej i edukacyjnej na najbliższe 10 lat. Wniosek nie 
uzyskał jednak dofinansowania. W roku sprawozdawczym. KSO wnioskowało również - tym razem skutecznie - o fundusze na 
dwutygodniowe staże zawodowe w ramach programu Erasmus +    - na staz w Rzymie z zakresu rzeźby w marmurze i intarsji. 
Ponadto KSO wnioskowano o dodatkowe fundusze na zdalne nauczanie do funduszy Europejskich oraz o wspieranie imprez 
artystycznych. Inne działania zostały mocno utrudnione ze względu na pandemię i związane z nią problemy zdrowotne 
członków zarządu. Zarząd KSO poszukiwał także możliwości zapewnienia lepszych warunków lokalowych i bardziej pojemnego 
budynku dla Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. i Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. F. 
Blachnickiego. Optamlenym rozwiązaniem jest znalezieni inwestora, który zainwestowałby w budowę budynku na posiadanych 
przez KSO nieruchmościach.
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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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

Prowadzenie i działalność edukacyjna i 
wychowawcza Katolickiej Niepublicznej 
Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej I st przy ul. Ducha Świętego 2 w 
Nowym Sączu i Katolickiej Szkoły Podstawowej 
im ks. F. Blachnickiego w zakresie finansowanym 
z dotacji  oświatowej innych grantów oraz 1%. 
Obejmuje przede wszystkim ona realizację 
ramowego planu nauczania w zakresie 
przedmiotów obowiązkowych, opiekę 
świetlicową, naukę gry na instrumentach w 
zakresie wynikającym z ramowego planu 
nauczania przedmiotów artystycznych w osm I 
stopnia i opiekę psychologiczno-pedagogiczną, 
działania teatralne i inne.

85.20.Z 1 952,41 zł

2
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

Prowadzenie i działalność Katolickiego 
Przedszkola Niepublicznego om św. Rodziny przy 
ul. Nadbrzeżnej w Nowym Sączu w zakresie 
finansowanym z dotacji oświatowej oraz 1%, 
obejmującym realizację ramowego planu 
nauczania dla przedszkoli publicznych, opiekę 
psychologczno-pedagogiczna i logopedyczną 
nad wychowankami, zajęcia rytmiczne i 
teatralne oraz pedagogizację rodziców. W 
ramach działalność nieodpłatnej przedszkole 
zostało doposażone w niezbędne pomoce 
naukowe oraz wykonano niezbędne remonty 
sanitariatów.

85.10.Z 0,00 zł

3
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

Prowadzenie i działalność Zespołu Szkół 
Katolickich im. bł. P.J. Frassati, w tym Katolickiej 
Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej II st oraz Katolickiego Liceum Sztuk 
Plastycznych w zakresie finansowanym z dotacji 
oświatowej, innych grantów oraz i 1%, 
obejmującym realizację zajęć artystycznych i 
ogólnych z ramowych planów nauczania w.w 
typów szkół, bibliotekę, możliwość dodatkowych 
działań artystycznych w pracowniach i salach 
ćwiczeń instrumentalnych, konsultacje 
akademickie z pracownikami ASP i AM oraz 
staże w ramach Erasmusa+ i udział w 
konkursach i przeglądach.

85.32.A 6 790,48 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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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. Jeżeli 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek 
dzieci i młodzieży

Prowadzenie i działalność edukacyjna i 
wychowawcza Katolickiej Niepublicznej 
Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej I st przy ul. Ducha Świętego 2 w 
Nowym Sączu i Katolickiej Szkoły 
Podstawowej im ks. F. Blachnickiego w 
zakresie finansowanym z czesnego, 
obejmującym głównie szeroka ofertę zajęć 
dodatkowych tj tenis, jazda konna, 
robotyka, gimnastyka, szachy, języki 
dodatkowe, dodatkowe zespoły kameralne 
i orkiestry, konkursy szkolne oraz szeroko 
rozumianą promocję szkół i część 
wynagrodzeń a także działania antyCovid 
19

85.20.Z 0,00 zł

2
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek 
dzieci i młodzieży

Prowadzenie i działalność Katolickiego 
Przedszkola Niepublicznego om św. Rodziny 
przy ul. Nadbrzeżnej 12 w Nowym Sączu w 
zakresie finansowanym z czesnego w tym 
zajęcia językowe, dodatkową opiekę w 
każdej z grup, wyżywienie wychowanków, 
wycieczki i wyjazdy oraz wszelkie działania 
zmierzające do ochrony przed COVID 19, 
spotkani ze specjalistami oraz 
przygotowanie rozbudowy 
infrastrukturalnej przedszkola oraz 
potencjalnej szkoły na terenach 
pozyskanych w ramach  działalności 
odpłatnej OPP za rok 2019

85.10.Z 0,00 zł

3
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek 
dzieci i młodzieży

Prowadzenie i działalność Zespołu Szkół 
Katolickich im. bł. P.J. Frassati, w tym 
Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej 
Szkoły Muzycznej II st oraz Katolickiego 
Liceum Sztuk Plastycznych w zakresie 
finansowanym z czesnego w szczególności 
w szkole muzycznej, w tym niektóre kursy i 
konsultacje akademickie, finansowane z 
czesnego. Szczególnie wazne dla dalszego 
bytu w/w szkół konieczne stało się 
wykupienie  z bonifikatą w roku 2020 
nieruchomości wraz ze szkoła, przez co 
szkoła stała się wcześniej tzn. w tym roku

85.32.A 0,00 zł

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 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
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79 327,80 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 10 139 326,52 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 12 861 287,72 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 7 431 639,32 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2 244 387,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 1 328,66 zł

e) pozostałe przychody 3 183 932,74 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 391 667,75 zł

2.4. Z innych źródeł 2 250 965,65 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

13 165,05 zł

4 399 835,27 zł

5 702 726,20 zł

23 600,00 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

w 
tym:

0,00 zł

575,00 zł

391 092,75 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 61 180,94 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 154 078,27 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 3 964,46 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 8 742,89 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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

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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 9 646 823,94 zł 8 742,89 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

7 370 458,38 zł 8 742,89 zł

2 090 308,73 zł 0,00 zł

0,00 zł

110,00 zł

38 515,25 zł

147 431,58 zł 0,00 zł

1 egzaminy na awans zawodowy nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego w prowadzonych 
przez KSO szkołach

2 342,89 zł

2 zakup sprzętu w ramach projektu Aktywna Tablica 6 400,00 zł

1 działalność szkół prowadzonych przez Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe 8 742,89 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

205 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

131,70 etatów

25 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

30 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 6 052 516,13 zł

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

6 052 516,13 zł

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

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

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
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

3 829,73 zł

7 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) 

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)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

7 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

5 926 440,78 zł

5 517 118,91 zł

- nagrody

- premie

38 700,00 zł

162 750,00 zł

- inne świadczenia 207 871,87 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 126 075,35 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 791 376,05 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 5 261 140,08 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Zarząd i komisja rewizyjna nie pobierają zapłaty za pracę i 
pełnienie funkcji w KSO i wykonuję pracę  wolontaryjnie.

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)

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

1 Finansowanie zadań oświaty działalność opiekuńcza, 
wychowawcza i edukacyjna 
Katolickiego Przedszkola 
Niepublicznego im. Świętej 
Rodzinny

Miasto Nowy Sącz 1 302 286,74 zł

2 Finansowanie zadań oświaty działalność opiekuńcza 
edukacyjna i wychowawcza 
Katolickiej Szkoły Podstawowej 
im. ks. F. Blachnickiego

Miasto Nowy Sącz 1 467 933,72 zł

3 Finansowanie zadań oświaty działalność edukacyjna i 
wychowawcza Katolickiego 
Społecznego Liceum 
Ogólnokształcącego

Miasto Nowy Sącz 145 490,74 zł

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

11 051,82 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1

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

1 Finansowanie zadań oświaty opieka, wychowanie i edukacja 
artystyczna i ogólna Katolickiej 
Niepublicznej Ogólnokształcącej 
Szkoły Muzycznej I stopnia

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu

2 145 855,87 zł

2 Finansowanie zadań oświaty opieka, wychowanie i edukacja 
artystyczna i ogólna Katolickiej 
Niepublicznej Ogólnokształcącej 
Szkoły Muzycznej I stopnia

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu

867 057,40 zł

3 Finansowanie zadań oświaty opieka, wychowanie i edukacja 
artystyczna i ogólna 
Katolickiego Liceum Sztuk 
Plastycznych

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu

1 386 922,00 zł

4 Aktywna tablica rozwijanie szkolnej 
infrastruktury oraz kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakresie 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych w placówkach 
prowadzonych przez Katolickie 
Stowarzyszenie Oświatowe w 
Nowym Sączu

Wojewoda Małopolski 23 600,00 zł
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Tadeusz Jaśkowski
Joanna Horowska
Agata Tomaszek

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

ks. Paweł Kochaniewicz
Jan Bodziony
Teresa Krzak
Leszek Migrała

Data wypełnienia sprawozdania 2021-10-13
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