
Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2014

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

Data zamieszczenia sprawozdania 2015-07-11

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 2008-11-24

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 49040000400000 6. Numer KRS 0000045896

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Paweł Kochaniewicz przewodniczący TAK

Jerzy Ślazyk zastępca 
przewodniczącego

TAK

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

TAK

Jan Duda członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Eleonora Konieczny członek komisji 
rewizyjnej

TAK

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2015-07-11 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

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

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

667

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

Nie ma innych odbiorców

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

1. .Podstawową dziedziną działalności Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego w roku 2014 było 
prowadzenie 8 nowosądeckich szkół, w tym:
- 4 szkół ogólnokształcących:
a) Katolickiego Przedszkola Niepublicznego im św. Rodziny przy ul Nadbrzeżnej w Nowym Sączu
b) Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. F Blachnickiego przy uk Ducha Świętego 2 w Nowym Sączu
c) Katolickiego Gimnazjum w Zespole Szkół katolickich im bł. P.J. Frassati przy Pl. Kolegiackim 2 w 
Nowym Sączu
d) Społecznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół katolickich w Nowym Sączu

 - 4 szkół artystycznych:
a) Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st przy ul. Ducha Świetego 4 w 
Nowym Sączu
b) Katolickiej Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stprzy ul. Ducha Świętego w Nowym Sączu
c) Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st w Zespole Szkół katolickich im bł. 
P.J. Frassati  przy Pl. KOlegiackim 2 w Nowym Sączu
d) jedynego w Polsce Katolickiego Liceum Plastycznego w Zespole Szkól katolickich im bł. P.J. Frassati 
przy pl. Kolegiackim 2 w Nowym Sączu

Wyżej wymienione przedszkole i szkoła służyły rozwojowi, w tym wychowaniu i kształceniu dzieci i 
młodzieży z Nowego Sącz i okolic, innych rejonów województwa małopolskiego, a nawet Polski np z 
Jeleniej Góry, okolic Mielca czy Górnego Śląska. Dzieci  i młodzież otoczone troską rozwijały sie 
harmonijnie, przynosząc w niektórych szkołach bardzo wysokie efekty nauczania, Katolicka szkoła 
Podstawowa po raz kolejny uzyskała najwyższy 9 stanin ze sprawdzianu na koniec szkoły podstawowej. 
Uczniowie występowali i osiągali sukcesy w wielu konkursach. Katolicka Szkoła Podstawowa oraz 
katolicka Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st uzskały w r 2014 tytuł "Małopolska szkola 
z pasją". Ważna jest również formacja duchowa
Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego służył w/w jednostkom prowadząc je i zapewniając 
wsparcie w zakresie logistyki zaplecza prawno-organizacyjnego
Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe było również wnioskodawcą i liderem projektów 
współfinansowanych z funduszy europejskich. Był to w 2014 r. 
Projekt realizowany w ramach programów mobilnościowych IVT finansowanych z EFS w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pt.: 
Warsztaty u mistrza Gaudiego. Praktyczne wsparcie rozwoju zawodowego z zakresu rzeźby, 
projektowania i dekorowania wnętrz w dn. 28 lipca do 8 sierpnia 2014 w Rawenne dla 20 uczniów z 
Katolickiego Liceum Plastycznego i Zespołu Szkół Plastycznych z Tarnowa.

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i 
wychowanie

Prowadzenie Katolickiego 
Przedszkola 
NIepublicznego im. św. 
Rodziny przy ul. 
Nadbrzeżnej w Nowym 
Sączu. Przedszkole cieszy 
się wielka renomą jako 
bardzo dobra instytucja 
wychowawcza. Do 
działalności nieodpłatnej 
zaliczają się działania 
przedszkola finansowane z 
dotacji Miasta Nowego 
Sącza. W przedszkolu, w 
którym był odział zerowy 
podejmowanych jest wiele 
dzialań i programów 
edukacyjnych, służących 
wychowaniu oraz 
przygotowaniu do nauki 
szkolnej, języki obce  oraz 
wiele działań 
artystycznych m.in. 
rytmika, warsztaty 
plastyczne. Rodzicie i 
przedszkolaki obkęći sa 
opieka psychologiczną.

85.10.z

nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i 
wychowanie

Prowadzenie Katolickiej 
Szkoły Podstawowej im. 
ks. F. Blachnickiego przy 
ul. Ducha Świętego 2 w 
Nowym Sączu oraz 
Katolickiej Niepublicznej 
Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej I stopnia przy 
ul Ducha Świętego 4 w 
Nowym Saczu. Katolicka 
Szkola Podstawowa 
osiągnła najwyższy 9 
stanin w wyniku 
sprawdzianu na koniec 
klasy VI. Do działąlności 
nieodpłatnej zalicza się 
działania szkolne 
finansowane z subwencji 
oświatowej. W roku 
sprawozdawczym w 
Katolickiej Niepublicznej 
Ogólnokształcącej szkole 
Muzycznej I st osiągnełą 
liczbe pełnych 6 klas. 
Łącznie w obydwu 
szkołach naukę pobierało 
ponafd 250 dzieci

85.20.Z

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i 
wychowanie

Prowadzenie Katolickiego 
Liceum Plastycznego i 
Katolickiej Niepublicznej 
Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej II st w Zespole 
Szkół Katolickich im bł. P.J. 
Frassati w Nowym Sączu, 
Pl. Kolegiacki 2. Do 
działalności nieodpłatnej 
zalicza się działania 
finansowane z subwencji 
oświatowej i dotacji 
ministra kultury. W 
ramach działalności 
nieodpłatnej uczniowie 
Katolickiego Liceum 
Plastycznego wzięli udział 
w  projekcie 
mobilnościowym IVT 
finansowanym z EFS POKL 
"Warsztaty u mistrza 
Gaudiego.Projekt 
doskonalenia 
zawodowego uczniów 
szkół plastycznych w 
zakresie Cearmiki, rzeźby i 
dekorowania wnętrz..". W 
KLP kształciło się w r 2014 
58 uczniów, naukę 
ukończyło 9 absolwentów, 
którzy skutecznie 
aplikowali na studia w 
różnych ASP na kierunki tj. 
malarstwo, architektura 
wnętrz, rzeźba, 
projektowanie środków 
transportu.

85.32.A
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Prowadzenie 
Katolickiego 
Przedszkola 
NIepublicznego im. św. 
Rodziny przy ul. 
Nadbrzeżnej w Nowym 
Sączu. Przedszkole 
cieszy się wielka 
renomą jako bardzo 
dobra instytucja 
wychowawcza. Do 
działalności odpłatnej 
zaliczają się działania 
przedszkola 
finansowane z 
czesnego pobieranego 
od rodziców. W 
przedszkolu, w którym 
był odział zerowy 
podejmowanych jest 
wiele dzialań i 
programów 
edukacyjnych, 
służących wychowaniu 
oraz przygotowaniu do 
nauki szkolnej, języki 
obce oraz wiele działań 
artystycznych m.in. 
rytmika, warsztaty 
plastyczne. Rodzicie i 
przedszkolaki obkęći sa 
opieka psychologiczną.

85.10.Z
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nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Prowadzenie Katolickiej 
Szkoły Podstawowej im. 
ks. F. Blachnickiego 
przy ul. Ducha Świętego 
2 w Nowym Sączu oraz 
Katolickiej 
Niepublicznej 
Ogólnokształcącej 
Szkoły Muzycznej I 
stopnia przy ul Ducha 
Świętego 4 w Nowym 
Saczu. Katolicka Szkola 
Podstawowa osiągnła 
najwyższy 9 stanin w 
wyniku sprawdzianu na 
koniec klasy VI. Do 
działąlności odpłatnej 
zalicza się działania 
szkolne finansowane z 
czesnego pobieranego 
od rodziców. W roku 
sprawozdawczym w 
Katolickiej 
Niepublicznej 
Ogólnokształcącej 
szkole Muzycznej I st 
osiągnełą liczbe 
pełnych 6 klas. Łącznie 
w obydwu szkołach 
naukę pobierało ponafd 
250 dzieci

85.20.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Prowadzenie 
Katolickiego Liceum 
Plastycznego i 
Katolickiej 
Niepublicznej 
Ogólnokształcącej 
Szkoły Muzycznej II st w 
Zespole Szkół 
Katolickich im bł. P.J. 
Frassati w Nowym 
Sączu, Pl. Kolegiacki 2. 
Do działalności 
odpłatnej zalicza się 
działania finansowane z 
czesnego pobieranego 
od rodziców.  W 
ramach działnlośći 
odpłatnej uczniowie 2 
razy w roku biora udział 
w plenerach 
malarskich. W KLP 
kształciło się w r 2014 
58 uczniów, naukę 
ukończyło 9 
absolwentów, którzy 
skutecznie aplikowali 
na studia w różnych 
ASP na kierunki tj. 
malarstwo, 
architektura wnętrz, 
rzeźba, projektowanie 
środków transportu.

85.32.A

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 5 526 293,10 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3 653 889,14 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 861 434,63 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 10 969,33 zł

e) Pozostałe przychody 0,00 zł

158 840,66 zł

1 211 671,75 zł

2 279 999,33 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 13 707,00 zł

0,00 zł

1 230,00 zł

12 477,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 1 858 696,96 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 17 726,94 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 12 296,00 zł

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

1 Awans zawodowy nauczycieli 1 505,00 zł

2 Warsztaty artystyczne 4 620,00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 3 377,40 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 3 650 511,74 zł
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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 -10 748,70 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -188 635,79 zł

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 5 715 130,93 zł 12 296,00 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

3 664 637,84 zł 12 296,00 zł

2 050 070,42 zł 0,00 zł

0,00 zł

65,71 zł

0,00 zł

356,96 zł 0,00 zł

3 Materiały dydaktyczne 381,00 zł

4 Dofinansowanie zakupu fortepianu 5 700,00 zł

1 Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe 3 248,50 zł

2 Katolicka Szkoła Podstawowa im bł. P.J. Frassati 128,90 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

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

10 861,57 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 złz innych zwolnień, jakich: 
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2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

137,0 osób

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

109,0 etatów

37,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

34,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

0,00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

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
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w 
tym:

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

b) inne osoby

0,00 osób

0,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 2 639 797,76 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

2 432 063,20 zł

2 373 863,20 zł

- nagrody

- premie

58 200,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 207 734,56 zł

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

207 734,56 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 83 080,45 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 124 654,11 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

1 859,38 zł

18,00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

18,00 osób

0,00 osób

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

0,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

0,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

zarząd ani Komisja rewizyjna nie pobiera wynagrodzenia.. 
Pokazany powyżej koszt najwyższego miesięcznego 
wynagrodzenia zawiera również koszty pracodawcy, gdyż 
specyfika umowy sprawia, że koszty te obciążają osobę 
wykonującą pracę/świadczenie na rzecz KSO

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

0,00 zł

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

9 010,14 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

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

Pilna potrzeba do ralziacji w najbliższych latach jest gruntowny remont, przebudowa  i unowoczęsnienie 
infrastruktury szkół artystycznych i ogólnych napozomie gimnazjalno-licealnym oraz budowa na zakupionym w 
przyszłośći gruncie lub zakup gotowej nieruchomości z gruntem dla katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiej 
Niepublicznej Ogólnolształcącej Szkoły Muzycznej I st.

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

organizacji

ks. Paweł Kochaniewicz - 
przewodniczący Teresa Krzak - 

skarbnik / 26 czerwca 2015 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Miasta Nowego Sącza 1

2 Najwyższa Izba Kontroli 1
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