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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-10-16

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

ks. Paweł Kochaniewicz Przewodniczący TAK

Jan Bodziony Sekretarz TAK

Teresa Krzak Skarbnik 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

Jan Duda członek komisji 
rewizyjnej

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-16 2



1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

KSO w roku sprawozdawczym działalność pożytku publicznego prowazona przez Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe (dalej 
KSO) stanowiła zasadaniczo kontynuację stałych działań jakim jest prowadzenia i wspieranie oraz działalność prowadzonych 
przez KSO, następujących szkół:
Katolickie Przedszkole Niepubliczne im.  św. Rodziny przy ul. nadbrzeżnej 12 w Nowym Sączu, mimo wyrosłej tuż obok 
konkurencji oraz czasu pandemii cieszyło się dużym powodzeniem wśród rodziców i ze względu na jakość i katolicki charakter 
wychowania , jak tez ze względu na warunki, o które nieustannie troszczy sie personel przedszkola.  Ze względu na pandemię 
można było zaobserwować dużą rotację uczniów, zwłaszcza z  grup zawodowych, które mogły zostać z dziećmi na rzecz dzieci 
osób zaangażowanych w w walce z pandemią. W przedszkole wciąż prowadzi bardzo solidne przygotowanie do edukacji 
szkolnej, korzystając między innymi z dzialań p. Gruszczyk Kolczyńskiej w zakresie matematyki, jest ponadto wiele atrakcyjnych 
działań dodatkowych i wydarzeń relilgijnych. W roku sprawozdawczy m przeszło przez przedszkole przeszło ok160 dzieci Do tego 
trzeba doliczyć 160 rodziców objetych współpracą i pomocą wychowawczą. W przedszkolu dziala własna kuchnia. Działania 
prowadzone w przedszkolu mają częściowo charakter odpłatny i częściowo nieodpłatny.

Katolicka Szkoła Podstawowa im ks. F. Blachnickiego z siedzibą ul. Ducha Świętego 2 w Nowym Sączu jest trzecim co do lat 
trwania dziełem KSO. Niezmiennie należy do grona najlepszych szkół podstawowych w Małopolsce i Polsce, co potwierdzają 
wyniki egzaminu ósmoklasisty. Posiada jedną z najbogatszych, albo nawet najbogatszą w Polce oferte zajęć dodatkowych, przy 
stosunkowo relatywnie niskim czesnym. Zajęcia o bardzo szerokim charakterze - od różnorakich sportów (wspinaczka, konie, 
tenis itd) przez zajęcia teatralne, językowe modelarskie, robotykę i inne rzeczy. Szkoła była tez jedną z najlepiej funkcjonujących 
organizacyjnie i dydaktycznie szkół podczas nauczania zdalnego czy hybrydowego. Wyposażenie i wyszkolenie nauczycieli 
pozwala na prowadzenie zajęć zarówno z osobami w klasie jak i obecnymi on line równocześnie. W roku sprawozdawczym 
szkoła, jako jedna z pierwszych w Polsce, wprowadziła  do nauczania wirtualna rzeczywistość. Szkoła stała się też beneficjentem 
programu Małopolska Tarcza Edukacyjna w ramach którego otrzymała 10 laptopów. W roku sprawozdawczym do szkoły 
uczęszczało ok. 235 uczniów, co w praktycze oznacza objęcie działaniami edukacyjno-wychpwawczymi oraz wspierającymi także 
rodziców czy łącznie ok.  500 odbiorców.

Katolicka Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st z siedzibą ul Ducha Świętego 4 w Nowym Sączu, która jest jedyną 
ogólnokształcącą szkołą muzyczną I st w Sączu i regionie ora jedną z kilku katolickich takich szkół. W roku sprawozdawczym do 
szkoły uczęszczało 130 uczniów, co w praktyce oznacza objęcie działaniami także rodziców uczniów czyli ok. 260 odbiorców 
Pomimo pandemii szkoła poradziła sobie doskonale z wychowaniem i nauczaniem przedmiotów artystycznych i ogólnych.   W 
zakresie kształcenia artystycznego należy wskazać wysokie wyniki konkursów, ogólnopolskich sprawdzianów za zakresu 
przedmiotów teoretycznych, jak i bardzo dobre wyniki zewnętrznej kontroli, czyli dawnej ewaluacji problemowej prowadzonej 
przez Centrum Edukacji Artystycznej w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.  Podobnie jak Katolicka Szkoła 
Podstawowa również KNOSM I st była tez jedną z najlepiej funkcjonujących organizacyjnie i dydaktycznie szkół podczas 
nauczania zdalnego czy hybrydowego. Wyposażenie i wyszkolenie nauczycieli pozwala na prowadzenie zajęć zarówno z osobami 
w klasie jak i obecnymi on line równocześnie. W roku sprawozdawczym szkoła, jako jedna z pierwszych w Polsce, wprowadziła  
do nauczania wirtualną rzeczywistość. Problemem szkoły jest zbyt mała ilość sal i generalnie brak własnego budynku. Aktualny 
jest wynajmowany. Konieczne wsparcie w zakresie inwestycji. Niestety w okresie sprawozdawczym nie było żadnego programu, 
w ramach którego można by aplikować o środki na budowę własnego nowego obiektu szkoły. Specyfiką szkoły jest rownież duża 
oferta zajęć dodatkowych. Podobnie jak KLSP także KNOSM I st należy do najlepszych szkół w Małopolsce i Polsce, a nauczyciele 
są bardzo kreatywni. w zakresie wychowania w tym religijnego szkola czyni duże staranie co zwłaszcza na etapie klas I-V 
przekłada sie na bardzo konkretne efekty.

Zespół Szkół Katolickich z siedzibą Pl. Kolegiacki  2 33-300 Nowy Sącz, w ramach którego w roku sprawozdawczym działały:
Katolickie Liceum Sztuk Plasytycznych, będące jedyną katolicką szkołą tego typu w Polsce. W roku sprawozdawczym do szkoły 
uczęszczało ok. 110 uczniów, co w praktyce oznacza, ze odbiorcami działań było co najmniej ok. 200 osób. Szkoła kształciła w 
roku 2021 w zawodzie plastyk w 7 specjalnościach- specjalizacjach: tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze, techniki 
rzeźbiarskie, techniki druku artystycznego, tkanina artystyczna, projektowanie graficzna, aranżacja wnętrz, fotografia 
artystyczna. W roku sprawozdawczym egzamin dyplomowy zdało wszystkich 7 uczniów najwyższej programowo klasy. 
Problemem w nauczaniu w była pandemia i konieczność zdalnych zajęć. Mimo stosunkowo niedługiego okresu całkowicie 
zdalnej pracy nadrobienie działań artystycznych nie było łatwe. Pomimo pandemii udało się we wrześniu 2021 wyjechać 24 
uczniom na dwutygodniowy staż z zakresu doskonalenia intarsji (12 sób) oraz rzeźby w marmurze (12 osób)w Universita dei 
Marmorari w Rzymie (szrzej opisujemy go niżej). Ta szacowna stara instytucja, zrzeszała kiedyś także największe sławy tj. Michał 
ANioł, Bernini itd, więc uzyskanie dyplomu tej instytucji było dla uczniów ogromna motywacją. Wszyscy szczęśliwie ukończyli 
staże. Głównym problemem  w roku sprawozdawczym były liczne psychiczne obciążenia po pandemii wymagające wiele pracy 
psychologicznej i duchowej. Potrezbą szkoły, pilna, sa dodatkowe pracownie. w celu prowadzenia zajęć, zwłaszcza przy 
obostrzeniach, konieczne było wynajęcie dodatkowych pomieszczeń zlokalizowanych w przy ul Wyszyńskiego. Bolączką jest brak 
internatu. 

Katolicka Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st, która jest jedyna ogólnokształcącą szkoła muzyczną w Nowym 
Sączu, co jest ważne ze względu na obfitość w okolicy szkół muzycznych I stopnia. Szkoła kształciła w cyklu 6 letnim, czyli 
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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)

W roku sprawozdawczym KSO podejmowało kolejne działania przygotowawcze, polegające 
głównie na uzgodnieniach i pisaniu wniosków w ramach różnych programów, w ramach których 
można pozyskać fundusze a odnowę zabytkowej siedziby KSO i ZSK

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

1520

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

zaczynała się po kl VI szkoły podstawowej lub KNOSM  I st i kończyła egzaminem dyplomowy i maturalnym na poziomie III klasy 
liceum. W roku sprawozdawczym egzamin dyplomowy z bardzo dobrym powodzeniem zdało 7 absolwentów szkoły.    Do szkoły 
uczęszczało ok 45 uczniów, co jest trochę  niska liczbą, zważywszy na możliwości. Działaniami było objetych wieck 100 
odbiorców Szkoła potencjalnie kształcić może w wielu specjalnościach tj instrumentalistyka, instrumentalistyka jazzowa, 
wokalistyka wokalistyka estradowe, ale zainteresowanie kandydatów  koncentrowało sie jednak wokół muzyki klasycznej. Szkoła 
osiągnęła b wysokie wyniki w sprawdzianie z zakresu przedmiotów teoretycznych  i konkursie z zasad muzyki. Problemem szkoły 
jest jeszcze małe - mimo nieustannego stopniowego zaopatrywania - instrumentarium oraz zbyt mało sal. Podobie jak dla KLSP 
mamy przygotowane projkety budowlane i wszystkie pozwolenia i apliowalismy do 3 programów - w tym do Fundusz 
Patriotycznego, Infrastruktury Szkolnictwa Artystycznego, Ochrony zabytków, ale bez większych efektów. Szkoła częściowo 
wynajmuje dodatkowe sale na spółkę z KNOSM I st. Bolączką jest brak internatu. 

Społeczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące (poza zespołem szkół katolickich- najstarsza ze szkół prowadzonych przez KSO - do 
szkoły uczęszczało 7 potem 11 uczniów, z czego kilka ze specjalnym potrzebami w zakresie nauki wychowania. Uczniowe w 
większości zdali egzaminy maturalne. Szkoła była beneficjentem programu Małopolska tarcza Edukacyjna, w ramach którego 
otrzymała m.in. 5 laptopów oraz tablet.

Ponadto KSO prowadziło w roku sprawozdawczym działania wspierające szkoły lub powiązane z edukacją.
Najważniejszym działaniem nieodpłatnym był dwutygodniowy staż uczniów KLSP w Universita dei MArmorari w Rzymie w 
ramach projektu U włoskich mistrzów - 2" finansowanego przez Unie europejska z programu Erasmusplus - kształcenie 
zawodowe, na którym 24 uczniów nauczyło się rzeźbić w marmurze ręcznie lub tez wykonywać intrasje w połączniu z rzeźbą. W 
ramach tzw programu kulturowego uczniowe zwiedzli najważniejsze kościoły i muzea Rzymu.

najważniejszym pozaszkolnym działaniem odpłatnym o charakterze międzynarodowym był I Międzynarodowy konkurs Młodych 
Pianistów Paderewski In memoriam. W konkursie zorganizowanym, ze względu na pandeieą, w formule on line, w którym 
jurorami było 7 wirtuozów, dawnych finalistów konkursu Chopinowskiego ( z Japonii, Chin, USA, Francji i Polski) wiło udział 
ponad 150 uczestników we wszystkich kategoriach wiekowych łącznie. przyznano I Grand Prix

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

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 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Prowadzenie i wspieranie Katolickiej 
Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej I st. z siedzibą ul. Ducha Świętego 4 w 
Nowym Sączu oraz Katolickiej Szkoły 
Podstawowej im. ks. F. Blachnickiego z siedzibą 
ul Ducha Świętego 2 w Nowym Sączu w zakresie 
finansowanym z dotacji, w szczególności 
obejmująca działania edukacyjne  i wychowanie 
zgodnie z ramowym planem nauczania. w/w 
typów szkół oraz prowadzone w szkołach 
wsparcie dla rodziców, a także działalność 
koncertowo-edukacyjną szkoły muzycznej Do 
w/w szkół uczęszczało w roku spraw. łącznie 378 
osób.  Z 1% sfinansowane zostało m.in 
postępowania awansowe nauczycieli

85.20.Z 0,00 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Działalność Katolickiego Przedszkola 
Niepublicznego im św. Rodziny z siedzibą ul. 
Nadbrzeżna 12  33-300 Nowy Sącz w zakresie 
sfinasnowanym z dotacji. W roku 
sprawozdawczym do przedszkola uczęszczało ok 
180 przedszkolaków. W ramach działalności 
przedszkola prowadzona była też pedagogizacja 
rodziców. Z  dotacji sfinansowano nauczanie i 
wychowanie, objęte ramowym planem 
nauczania, oraz remonty i doposażenie 
przedszkola w pomoce dydaktyczne i przedmioty 
do zabawy. Docenić trzeba jestwsprci 
psychologiczno-pedagogiczne

85.10.Z 0,00 zł

3 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Działalność Zespołu Szkół Katolickich im. bł P.J. 
Frassati w z siedzibą Pl. Kolegiacki 2, 33-300 
Nowy Sącz  i tworzącego go szkół: Katolickiego 
Liceum Sztuk Plastycznych oraz Katolickiej 
Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej II st oraz Społecznego Katolickiego 
Liceum Ogólnokształcącego w zakresie 
sfinansowanym z dotacji, z czego  sfinansowano 
z dotacji: 90%wynagrodzenia i koszt zajęć 
ramówkowych w KNOSM II st, oraz koszty prądu, 
wody i ogrzewania proporcjonalnie do ilości 
uczniów:
w KLSP - większość kosztów wynagrodzenia za 
zajęcia ramówkowe, koszty mediów 
proporcjonalnie do ilości uczniów, materiały 
plastyczne oraz doposażenie  w pomoce 
dydaktyczne w tym, komputery iMAC i monitory 
multimedialne.
W SKLO - część wynagrodzeń oraz koszty 
mediów proporcjonalnie do do ilości uczniów. Z 
1% sfinanowane głównie działania 
przygotowawcze do inwestycji oraz częściowo 
staż w ramach programu Erasmus+ w Rzymie

85.32.A 0,00 zł
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Działalność Katolickiej Niepublicznej 
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st z 
siedzibą ul. Ducha Świętego 4 oraz 
Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. F. 
Blachnickiego, z siedzibą ul. Ducha 
Świętego 2 w Nowym Sączu w zakresie 
finansowanym z czesnego. Z czesnego 
sfinansowano głównie zajęcia pozalekcyjne 
i dodatkowe wykraczające poza ramowy 
program nauczania, wzbogacające ofertę 
w/w szkół. Oraz częściowo kosztów 
wynagrodzeń za przedmioty ramówkowe w 
Katolickiej Szkole Podstawowej im. ks. F. 
Blachnickiego oraz wycieczki lub inne formy 
wypoczynku albo edukacji szkolnej.

85.20.Z 400,00 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Działalność Katolickiego Przedszkola 
Niepublicznego im. św. Rodziny z siedzibą 
ul. Nadbrzeżna w Nowym Sączu, w zakresie 
sfinansowanym z czesnego, w szczególności 
wynagrodzenie za zajęcia dodatkowe, zakup 
wyposażenia, część remontów, wyżywienie, 
niektóre wycieczki, działania promocyjne, 
koszty wydłużonych dyżurów 
przedszkolnych. Z 1% sfinansowano koszty 
ekspertów do postępowań 
egzaminacyjnych nauczycieli KPN na 
stopień nauczyciela mianowanego. Kwota 
za udział w przdszkolu podczas pandemii 
byla zzniejszona w ystuacji, gdy dzieci 
pozostawały z rodzicami

85.10.Z 400,00 zł

3 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Działalność Zespołu Szkół Katolickich im. bł. 
P.J. Frassati z siedzibą P;. Kolegiacki 2 w 
Nowym Sączu oraz tworzących go szkół w 
zakresie finansowanym z czesnego, w tym 
zakupy instrumentów dla KNOSM II, część 
wynagrodzeń dla KNOSM II st oraz koszty 
mediów dla KNOSM II proporcjonalnie do 
ilości uczniów, koszty psychologa - 
pedagoga podczas stażu zawodowego w 
ramach programu Erasmus +,  większość 
wynagrodzeń w Społecznym Katolickim 
Liceum Ogólnokształcącym oraz koszty 
zakupu części wyposażenia do Warsztatów 
Erasmus+

85.32.A 570,00 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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51 880,30 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 8 433 224,32 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) 10 907 865,62 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 8 485 104,62 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2 419 231,77 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 2 919,23 zł

e) pozostałe przychody 610,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 2 419 841,77 zł

2.4. Z innych źródeł 2 919,23 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:

161 743,60 zł

5 234 844,51 zł

2 987 896,21 zł

48 740,00 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

10,00 zł

600,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2 419 231,77 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 -13 455,39 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -147 974,42 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 74 549,37 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 1 370,00 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: 11 117 695,22 zł 1 370,00 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

8 498 560,01 zł 0,00 zł

2 567 206,19 zł 1 370,00 zł

0,00 zł

7 948,80 zł

43 980,22 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 przeprowadzenie mianowania nauczycieli placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie 1 370,00 zł

1 Katolicka Szkoła Podstawowa 600,00 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)

268 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)

138,70 etatów

59 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

28 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 6 841 185,26 zł

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

6 841 185,26 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)  

4 110,30 zł

8 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

8 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

6 605 264,27 zł

6 037 584,84 zł

- nagrody

- premie

56 240,00 zł

157 615,00 zł

- inne świadczenia 353 824,43 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 235 920,99 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 1 686 689,38 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 5 154 495,88 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)

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 
Rodziny

Miasto Nowy Sącz 1 209 328,56 zł

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

Miasto Nowy Sącz 1 654 122,71 zł

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

Miasto Nowy Sącz 132 240,86 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

10 821,42 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 Centrum Edukacji Artystycznej 1

2 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 4

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

1 Finansowanie zadań oświaty opieka, wychowanie i edukacja 
artystyczna i ogólna Katolickiej 
Ogólnokształcącej szkoły 
Muzycznej I Stopnia

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego

2 441 463,04 zł

2 Finansowanie zadań oświaty opieka, wychowanie i edukacja 
artystyczna i ogólna Katolickiej 
Ogólnokształcącej szkoły 
Muzycznej II Stopnia

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego

1 061 887,50 zł

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

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego

1 733 636,00 zł

4 Małopolska Tarcza 
Antykryzysowa - Pakiet 
Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i 
placówek oświatowych

Wsparcie realizacji zajęć 
dydaktycznych w szkołach 
podstawowych, 
ponadpostawowych

Województwo Małopolskie 42 440,00 zł
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Zarząd i KOmisja rewizyjna niepobierają wynagrodzenia

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Teresa Krzak - Skarbnik
ks. Paweł Kochaniewicz Data wypełnienia sprawozdania 2022-10-16
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