
Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2015

• 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 2016-07-14

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 Wiceprzewodniczący 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
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Cele statutowe Stowarzyszenie realizuje poprzez :
1. wspieranie wszelkich działań mających na celu pomoc szkołom i 
placówkom, o których mowa w celach,
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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Najważniejszym działaniem orgnizacji była edukacja, opieka i wychowanie realizowane w 
prowadzonych przez Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe nastepujących 7 szkołach:
1. Katolickim Przedszkolu Niepublicznym im św. Rodziny przy ul. Nadbrzeżnej 12 w Nowym Sączu - ok 
150 wychowanków
2. Katolickiej Szkole Podstawowej im ks. F. Blachnickiego przy ul. Ducha Świętego 2 w Nowym Sączu
3. Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st przy ul. Ducha Świetgo 4 w Nowym 
Sączu
4. Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st w Zespole Szkół Katolickich im bł. 
P.J. Frassati przy Pl. Kolegiackim 2 w Nowym Sączu
5. Katolickiego Liceum Plastycznego w Zespole Szkół Katolickich im bł. P.J. Frassati w Nowym Sączu przy 
Pl. Kolegiackim 2
6. Katolickiego Gimnazjum w Zespole Szkół Katolickich im bł. P.J. Frassati w Nowym Sączu przy Pl. 
Kolegiackim 2
7. Społecznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Katolickich im bł. P.J. Frassati 
w Nowym Sączu przy Pl. Kolegiackim 2.
Dodać należy, że w roku 2015 zkończyła się likwidacja Katolickiej Niepublicznej Szkoły Muzycznej I st 
(bez pionu ogólnokształcącego) przy ul. Ducha Świętego 4, ponieważ nie było wystarczająco dużo 
chetnych do kształcenia w tym trybie.

Kształcenie i wychowanie opierało sie na fundamencie wartości ewangelicznych i solidnym warsztacie 
dydaktycznym, czego dowodem i przejawem są wyniki pracy szkół. W szczególności należy podkreśłić 
uzyskiwany po raz kolejny - jak co rok - najlepszy wynik w Nowym Sączu, województwie małopolskim i 
jeden z najwyższych w kraju na sprawdzinia 6-klasisty w Katolickiej Szkole Podstawowej i Katolickiej 
Inpeublicznej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st oraz liczne nagrody w konkursach 
przedmiotowych i artystycznych, nawet na szczeblu województwa i kraju. Uczniowie Katolickiego 
Liceum Plastycznego uzyskali nagrody i wyróznienia na prestizowych plenerach i konkursach, a jeden z 
nich otrzymał prestiżówe stypendium Ministra Kultury I Dzidzictwa Narodowego. Dodać należy, że 
Katolickie Liceum Plastyczne współpracowało bardzo ściśle z Akademią Sztuk Pięnych w Krakowie, 
umożliwiając młodym plastykom kontakt z najwybitniejszym i specjalistami i lepszy start do kształcenia 
akademickiego. 
Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe realizowało również w rmach zdań publicznych działania 
wspierające rzowój szkół. Były to:
1. Program Bezpieczna plus dofinsowany z budżetu Wojewody Małopolskiego, obejmujący szereg 
warsztatów i działań służących profilaktyce zachowan negatywnychi wzrostowi bezpieczeństwa w 
Katolickim Liceum Plastycznym, Społecznym Katolickim Liceum OPglnmokształcącym, Katolickim 
Gimnazjum, Katolickiej Szkole Podstawowej i Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkole 
Muzycznej I st.   
2. Konferencja dyrektorów i nauczycieli szkoł plastycznych Polski południowej "Wokół dyplomu i innych 
zagadnień ksztłacenia artystycznego" z udziałem ASP w Krakowie. 
W roku 2015 nastpił znaczny rozwój prowadzonych przez KSO szkół artystycznych i doposażenie w 
specjalistyczne pomoce naukowe. We wrzesniu został również złożóny wniosek o wpis do ewidencji 
szkoły nowego typu - 6-letniej Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych, która 
bedzie działać w Zespole Szkół Katolickich im bł. P.J. Frassati w Nowym Sączu. Do tej pory nie było 
szkoły tego typu w Noswym sączu. Ogólnokształcące Szkoły Muzyzne I i II st oraz KLP prowadzone przez 
KSO wypełniają lukę edukacyjną i są jedynymi szkołami artystycznymi tego typu na sądeccyźnie, a 
Katolickie Liceum Plastyczne jest jedynyą katolicką szkołą tego typu w Polsce, kształcącą uczniów nawet 
z zachodnich województw Polski oraz zza granicy. 
Społeczne Katolickie Liceum ogólnokształcące oferowało unikalne zeestawy rozszerzeń oraz 
prze3dmiotów uzupełnnijących, które miały służyc lepszemu przygotowaniu kandydatów na studia 
architektury czy do pracy lub wolontariatu we wszelkiego rodzaju służbach ratowniczych. Stad 
realliziwan ebyły specjalne zajęcia ze wspinaczki,pływania, ratownictwa medycznego, pożarnictwa oraz 
kurs nurkowania na poziomie podstawowym oraz zajęcia z rysynku architektonicznego, historii sztuki, 
fizyki i matematyki.
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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)

547

17

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)

1 zabytkowy obiekt - Siedziba Zespołu Szkół Katolickich

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i 
wychowanie

Edukacja w zakresie szkół 
podstwowych, W TYM 
EDUKACJA NA POZIOMIE 
PODSTAWOWYM I W
SZKOŁACH 
ARTYSTYCZNYCH I 
STOPNIA - KSO prowadzi 
Katolicką Szkołę 
Podstawową im ks. 
Blachnickiego przy u. 
Ducha Świętego 2 w 
Nowym Sączu i Katolicką 
Niepubliczną 
Ogólnokształcącą Szkołę  
Muzyczną I st w Nowym 
Sączu przy ul. Ducha 
Świetego 4. Do dzialności 
nieodpłatnej zliacza sie 
wszelkie działania w/w 
szkół, w szczególności 
realizację zajęć 
obowiązkowych 
wynikjacych z 
rozporządzen o ramowych 
planie nauczania, 
finasowane z dotacji 
Ministra Kultury i 
dziedzictwa Narodowego 
lub Misnstra Edukacj 
Narodowej.

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

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i 
wychowanie

Wychowanie przedszkolne 
- Katolickie 
Stowarzyszenie 
Oświatowe prowadzi 
Katolickie Przedszkole 
Niepubliczne im. św. 
Rodziny przy ul. 
Nadbrzeżnej 12 w Nowym 
Sączu. Do dzialności 
nieodpłatnej zliacza sie 
wszelkie działania w/w 
przedszkolu, w 
szczególności realizację 
zajęć obowiązkowych 
wynikajacych z 
rozporządzeń o ramowych 
planach nauczania, w tym 
opiekę psychologiczną,  
pedagogiczną, 
logopedyczną, nauke 
języków obcych, odnowę 
bazy dydaktycznej 
przeszkola i niektóre 
zajęcia dodatkowe, 
finasowane z dotacji 
Miasta Nowy Sącz.

85.10.Z
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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

TECHNIKA, W TYM 
EDUKACJA W SZKOŁACH 
ARTYSTYCZNYCH 
DAJACYCH
UPRAWNIENIA 
ZAWODOWE - Katolickie 
Stowarzyszenie 
Oświatowe prowadzi w 
ramach Zespołu Szkół 
katolickich im bł. P.J. 
Frassati w Nowym Sączu, 
przy Pl. Kolegiackim 2  
dwie szkoły artystyczne 
dająće upranienia 
zawodowe. e względu na 
ich łaczna liczebność, 
przeważającą nad 
liczebnościa pozstałych 
szkół w Zespole w 
sprawozdaniu ninijeszym 
ujęte sa te właśnie 
szkoły.Sa to: Katolickie 
Liceum Plastyczne, dające 
uprawnienia w zaowdzie 
plastyk w 7 
spejcalnościach i Katolicka 
Niepubliczna 
Ogólnokształcąca Szkoła 
Muzyczna II st, dająca 
uprawnienia w zawodzie 
muzyk instrumentalista. 
Działalnością nieodpłatną 
są wszystkie działania w 
w/w szkołach, które 
finasowane są z dotacji 
Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Nardowego, 
w szczególności zajęcia 
wyniikające z okreslonych 
rozoprzązeniem MKiDN 
ramowych planów 
nauczania oraz niektóe 
zajęcia dodatkoweoraz 
ewentualne zajęcia 
finansowane z np 
krajowych czy inijnych 
programmów 
operaacyjnych.

85.32.A
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Edukacja w zakresie 
szkół podstwowych, W 
TYM EDUKACJA NA 
POZIOMIE 
PODSTAWOWYM I W 
SZKOŁACH 
ARTYSTYCZNYCH I 
STOPNIA - Prowadzenie 
przez KSO Katolickej 
Szkoły Podstawowej im 
ks. Blachnickiego i 
Katolickiej 
Niepublicznej 
Ogólnokształcącej 
Szkoły Muzycznej I st w 
Nowym Sączu obejmuje 
również działalność 
odpłatną, którą są 
wszystkie działania i 
zajęcia w w/w szkołach 
finansowane z 
czesnego czy 
ewentualnych innych 
opłat uczestnióków: np 
wycieczki, część zajęć 
wynikających z 
obowiązujących 
ramowych plnaów 
nauczania MKiDN i 
MEN oraz wszelkie 
prace inwestycyjne, 
związane z rozwojem 
szkół oraz zajęcia 
dodatkowe, 
wykraczające poza 
ramowe plany 
nauczanina MEN i 
MKiDN, zajęcia z tenisa 
zimenego, pływania, 
jazdy konnej itp.

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

Wychowanie 
przedszkolne - 
Katolickie Przedszkole 
Niepubliczne im. św. 
Rodziny przy ul. 
Nadbrzeżnej 12 w 
Nowym Sączu. 
Działanością odpłatną 
są te działania w w/w 
przedszkolu, które są 
finanasowane z 
czesnego lub innych 
opłat rodziców 
przedszkolaków, w 
szczególności to częśc 
zajęć obowiązkowych, 
wynikających z 
przepisów dotyczacych 
ksztacenia w 
przedszkolach oraz 
rozmaite zajęcia 
dodatkowe, a także 
działania remontowe 
oraz inwestycyjne, 
wynikające z 
konieczności 
modernizacji i 
utrzymywania mocno 
awwaryjnego starego 
budynku i podnoszenia 
standartów jego 
wyposazenia  oraz 
działnia związane z 
pozyskaniem posesji, 
na której przedszkole 
się znajduje na 
własność KSO.

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

TECHNIKA, W TYM 
EDUKACJA W 
SZKOŁACH 
ARTYSTYCZNYCH 
DAJACYCH 
UPRAWNIENIA 
ZAWODOWE - KsO 
prowadzi w ramach 
Zespołu Szkół 
Katolickich 2 szkoły 
artystyczne, dające 
uprawnienia 
zawodowe, stanowiące 
większość uczniów 
Zespołu Szkół 
Katolickich: Katolickie 
Liceum Plastyczne i 
Katolicka Niepubliczna 
Ogólnokształcąca 
szkoła Muzyczna II st w 
Zespole Szkół 
katolickich im. bł. P.J. 
Frassati w Nowym 
Sączu. Działanościa 
odpłatną są wszelkie 
działania w w/w 
szkołach, które 
finasowane są z 
czesnego lub innych 
opłat, tj wycieczki, 
warsztaty szkoleniowe, 
część zajęć 
wynikających 
ramowwych planów 
nauczania MKiDN itp, a 
w szczególności prace 
modernizacyjne i 
inwestycyjne w 
zabytkowym obiekcie 
Zespołu Szkół 
Katolickich -w 
pracowniach 
plastycznych i 
muzycznych oraz 
zajęcia obowiązkowe 
ustalne w ramach szkół 
dodatkowe, nie 
wynikające z ramowych 
planów nauczania 
MKiDN.

85.32.A

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 6 469 933,45 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4 499 038,54 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 967 960,55 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 2 934,36 zł

e) Pozostałe przychody 0,00 zł

0,00 zł

2 194 272,58 zł

2 276 947,86 zł

121 918,75 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 54 077,93 zł

100,00 zł

6 430,00 zł

47 547,93 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) 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)

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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 3 418,10 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 4 593 139,19 zł
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0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 1 819 298,23 zł

e) ze spadków, zapisów

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

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -9 857,93 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 332 244,31 zł

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 8 808,34 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 11 701,03 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

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: 6 147 814,04 zł 11 701,03 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

4 508 896,47 zł 11 701,03 zł

1 635 716,24 zł 0,00 zł

0,00 zł

11,33 zł

0,00 zł

3 190,00 zł 0,00 zł

1 podnoszenie kwalifikacji pracowników - warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli i nie tylko, - w tym 
wkład własny do programów współfinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 
poszczególnych szkołach

4 584,53 zł

2 konieczne remonty budynku Zespołu Szkół Katolickich 3 611,00 zł

3 wycena aktualnie użyczanej dla KSO nieruchomości Zespołu Szkól Katolickich w celu jej nabycia 
przez KSO

3 505,50 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
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznegoz 0,00 zł

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)

159,0 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)

109,3 etatów

54,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

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

6 330,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 złz innych zwolnień, jakich: 

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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2.1. Organizacja posiada członków

32,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0,00 osób

0,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 3 613 846,11 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

3 413 062,19 zł

3 219 400,98 zł

- nagrody

- premie

22 314,00 zł

59 700,00 zł

- inne świadczenia 111 647,21 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 200 783,92 zł

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

3 613 846,11 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 569 767,44 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 3 044 078,67 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)

301 153,84 zł

10,00 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

10,00 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 oraz Komsja Rewizyjna pracowały społecznie bez 
pobierania wynagrodzenia

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

8 236,57 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2016-07-14 15



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)

Wszystkim, także nieznanym ofiarodawcom 1 % serdecznie dziękujemy.
Wadliwy nośnik uniemożliwił odczytanie wykazu poszczególnych  kwot i o fiarodawoców, o ile się ujawnili czy 
ewenentualnych deklaracji celu, nie zapisanych bezpośrednio w opisie przelewu.

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

organizacji

Paweł Kochaniewicz - 
przewodniczący

Teresa Krzak - skarbnik
14.07.2016

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Kontrola w Katolickiej Szkole Podstawowej 1

2 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny - kontrola w Katolickie Ogólnokształcącej Szkole 
Muzycznej

1

3 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny - kontrola w Zespole Szkół Katolickich 1

4 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny - kontrola w Katolickim Przedszkolu Niepublicznym 2

5 Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu - kontrola w Katolickim Przedszkolu 
Niepublicznym

1
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