
Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2016

• 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 2017-07-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina M. NOWY SĄCZ

Powiat M. NOWY SĄCZ

Ulica POL. KOLEGIACKI Nr domu 2 Nr lokalu 

Miejscowość NOWY SĄCZ Kod pocztowy 33-300 Poczta NOWY SĄCZ Nr telefonu 18-449-06-90

Nr faksu 18-449-06-91 E-mail biuro@kso.org.pl Strona www www.kso.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 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

Teresa Krzak Skarbnik TAK

Jan Bodziony Sekretarz TAK

Jerzy Ślazyk Zastępca 
przewodniczącego

TAK

Leszek Migrała Członek 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 :
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)                       

Cele statutowe 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.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

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

Głównym działaniem organizacji w roku sprawozdawczym było wychowanie edukacja dzieci i 
młodzieży, w następujących szkołach, dla których Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe jest organem 
prowadzącym:
Katolickie Przedszkole Niepubliczne im. św. Rodziny, z siedzibą przy ul. Nadbrzeżnej 12, wychowywało i 
edukowało ok. 150 wychowanków, w tym prowadziło sporo zajęć dodatkowych, np. językowe, 
muzycznych, i służących korekcie różnych zaburzeń, w ty udzielało pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. Przedszkole cieszy się dużym szacunkiem i uznaniem rodziców i otoczenia. Jednym z 
ważnych zadań były przygotowania do zakupu nieruchomości, na której znajduje się aktualnie 
przedszkole na własność Latolickiego Stowarzyszenia Oświtaowego. Działania te trwają już od 2005 r. w 
aktualną fazę weszły w r. 2011,
Katolicka Szkoła Podstawowa im ks. F. Blachnickiego, przy ul. Ducha Świetego 2 i 4 kształciła w roku 
sprawozdawczym 7 klas (1 przypadek oddziałów równoległych, liczących łącznie .... dzieci. Tradycyjnie 
szkoła uzyskała najwyższy  wynik (tj 9 stanin) w sprawdzianie na koniec szkoły podstawowej. 
W tych samych obiektach funkcjonuje Katolicka Niepubliczna Ogólnokształcąca szkoła Muzyczna I st., 
która liczyła ok 80 uczniów. Szkoła intensywnie się rozwija. w ramach działalności odpłatnej zostały 
zrealizowane prace remontowe sali widowiskowo-koncertowej, z której korzysta szkoła. W ramach 
działalności nieodpłatnej zostało zakupione bogate instrumentarium. Szkoła uzyskała również 9 stanin 
na sprawdzianie na koniec klasy VI, a uczniowie szkoły zajęli wysokie miejsca na przeglądach i 
konkursach.
Ważnym zadaniem sa przygotowania do zmiany części bazy lokalowej szkół w związku z kończącą się za 
2,5 roku umową.

Zespół Szkół katolickich im bł. P.J. Frassati w Nowym Sączu przy Pl. Kolegiackim 2 obejmuje 
organizacyjnie i ekonomicznie następujące szkoły:
Społeczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące - najstarsza szkoła prowadzona przez KSO (od 1993 r ), 
aktualnie służąca wsparciem zarówno dla uzdolnionych osób, jak tez osób wymagających bardzo 
indywidualnego traktowania w związku z różnymi deficytami.
Katolickie Liceum Plastyczne - działa  od 2004 r. Prężnie rozwijajaca się szkoła 4 -letnia, kształcąca w 
zawodzie plastyk w następujących specjalnościch i specjalizacjach:
 techniki malarskie i pozłotnicze - tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze;
formy rzeźbiarskie - techniki rzeźbiarskie
aranżacja przestrzeni - aranżacja wnętrz
techniki graficzne - projektowanie graficzne
techniki graficzne - techniki druku artystycznego
fotografia i film - fotografia artystyczna
formy użytkowe - wzornictwo - tkanina artystyczna 
Szkoła w 2016 r. zajęła 10 w Polsce miejsce w organizowanym przez MKiDN i Centrum Edukacji 
Artystycznej ogólnopolskim dorocznym przeglądzie uczniów szkół plastycznych, a wielu uczniów 
zdobyło na różnych znaczących konkursach artystycznych dla szkół plastycznych zwycięskie trofea. W 
ramach działalności nieodpłatnej szkoła została doposażona także w kolejne pomoce naukowe, a w 
ramach działalności odpłatnej, zostały wyremontowane sala i toaleta. 
Katolicka Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st, VI-letnia szkoła kształcąca w 
jednocześnie zawodzie muzyk instrumentalista i w zakresie przedmiotów ogólnych - gimnazjum i 
liceum. Szkoła działa od 2011 r. Systematycznie wzrasta ilośc uczniów. ważnym wydarzeniem szkolnym 
było przygotowanie przez szkołę a potem współrealizacja dużego muzycznego spektaklu o bł. Piotrze 
Jerzym Frassatim  na Światowe Dni Młodych w Krakowie, w piątek przed spotkaniem z Ojcem św. na 
Błoniach na cenie przy ul. Piastowskiej. Autorami muzyki i tekstów oraz reżyserami byli Beata i Joachim 
Menclowie.
Katolickie Gimnazjum - szkoła, która pełni ważną role wychowawczą  i osiąga również wysokie wyniki.
W roku 2016 rozpoczęła swa działalność Katolicka Niepubliczna Ogólnokształcąca szkoła Sztuk Pięknych 
w Zespole Szkół. Jest to VI letnia szkoła kształcąca w zawodzie plastyk  i w zakresie gimnazjum i liceum 
w kształceniu ogólnym, w specjalnościach jak w Katolickim Liceum Plastycznym (bez aranżacji wnętrz). 
W roku 2016 finalizowała sie dalej sprawa wykupu budynku Zespołu Szkół oraz pozyskania środków na 
jego konieczną modernizację.
Należy dodać, iż dw/w działania dotyczą nie tylko uczniów ale ich rodziców. w ramach współpracy z 
Fundacją Ostoja odbywały się liczne działania pedagogizacyjne w tym nap Szkoła dla rodziców i 
wychowawców czy inne spotkania.
W roku 2016 Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe otrzymało również środki finansowe z programu 
POWER na realizację na zasadach programu Erasmus + Mobilność w ramach kształcenia zawodowego, 
projektu  Warsztaty u mistrzów. Projekt adresowany dla 20 uczniów katolickiego Liceum Plastycznego 
oraz dla 4 nauczyieli tej szkoły zrealizowany zostanie w lipcu 2017 r.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2017-07-13 3



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)

1000

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 dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i 
wychowanie

Edukacja w zakresie szkół 
podstawowych, w tym 
edukacja na poziomie 
podstawowym i szkołach 
artystycznych I stopnia - 
KSO prowadzi Katolicką 
Szkołę Podstawową im. ks. 
Franciszka Blachnickiego 
przy ul. Ducha Świętego 2 
w Nowym Sączu i 
Katolicką Niepubliczną 
Ogólnokształcąca Szkoła 
Muzyczna I Stopnia w 
Nowym Sączu przy ul. 
Ducha Świętego 4. Zespół 
Szkół Katolickich im. bł. 
Piotra Jerzego Frassati w 
Nowym Sączu w skład 
którego wchodzą : 
Katolicka Niepubliczna 
Ogólnokształcąca Szkołą 
Sztuk Pięknych, Katolickie 
Gimnazjum, Katolickie 
Liceum Plastyczne, 
Katolickie Liceum 
Ogólnokształcące, 
Ogólnokształcąca Szkoła 
Muzyczna II Stopnia. Do 
działalności nieodpłatnej 
zalicza się wszelkie 
działania w/w szkół, w 
szczególności realizację 
zajęć obowiązkowych 
wynikających z 
rozporządzeń o ramowym 
planie nauczania, 
finansowane z dotacji 
Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego 
lub Ministra Edukacji 
Narodowej.

85.20.Z
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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

Wychowanie przedszkolne 
- Katolickie 
Stowarzyszenie 
Oświatowe prowadzi 
Katolickie Przedszkole 
Niepubliczne im. Świętej 
Rodziny przy ul. 
Nadbrzeżnej 12 w Nowym 
Sączu. Do działalności 
nieodpłatnej zalicza się 
wszelkie działania w/w 
przedszkola, w 
szczególności realizację 
zajęć obowiązkowych 
wynikających z 
rozporządzeń o ramowych 
planach nauczania, w tym 
opiekę psychologiczną, 
pedagogiczną, 
logopedyczną, naukę 
języków obcych, odnowę 
bazy dydaktycznej 
przedszkola i niektóre 
zajęcia dodatkowe, 
finansowane z dotacji 
Urzędu Miasta Nowego 
Sącza.

85.10.Z

nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i 
wychowanie

Wspieranie dzialalności 
Zespołu Szkól Katolickich 
w tym Katolickiego Liceum 
Plastycznego im bł. P.J. 
Frassati w Nowym Sączu 
poprzez orgnizację stazów 
zagranicznych 
finasowanyach z 
programu POWER na 
zasadach Erasmus + - 
warsztaty u mistrzów w 
Grecji. W roku 
sprawozdawczym projekt 
uzyskał dofinasowanie i 
rozpoczęły się działania 
przygotowawcze do jego 
realizacji. Realziacja 
projektu w postaci 
mobilności - stażu 20 
uczniów oraz zajęć 
szkoleniowych dla 4 
nauczycieli zostanie 
zrealizowana w dniach 17-
28 lipca 2017 w pracowni 
ikonowej Zindros w 
Kalampace w Grecji.

85.60.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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Edukacja w zakresie 
szkół podstawowych, w 
tym edukacja na 
poziomie 
podstawowym i 
szkołach artystycznych I 
stopnia - Katolickie 
Stowarzyszenie 
Oświatowe prowadziło 
Katolicką Szkołę 
Podstawową im. ks. 
Franciszka 
Blachnickiego przy ul. 
Ducha Świętego 2 w 
Nowym Sączu i 
Katolicką Niepubliczną 
Ogólnokształcąca 
Szkoła Muzyczna I 
Stopnia w Nowym 
Sączu przy ul. Ducha 
Świętego 4.  Na 
działalność odpłatna 
składa się cześć 
działalności w.w 
placówek w części 
finansowane z 
czesnego, w tym 
remonty czy inwestycje 
lub zajęcia 
obowiązkowe i 
nieobowiązkowe 
finansowane z 
czesnego. W 
szczególności w ramach 
działalności odpłatnej 
finansowane były 
niektóre zajęcia 
dodatkowe, np tenis, 
jazda konna czy inne 
uczniów oraz remonty, 
w tym częściowo 
remont sali 
widowiskowo-
koncertowej.

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

Wychowanie 
przedszkolne - 
Katolickie 
Stowarzyszenie 
Oświatowe prowadzi 
Katolickie Przedszkole 
Niepubliczne im. 
Świętej Rodziny przy ul. 
Nadbrzeżnej 12 w 
Nowym Sączu. Do 
działalności odpłatnej 
zalicza się wszelkie 
działania w/w 
przedszkola, 
finansowane d 
czesnego, wtym 
remonty czu 
przygotowanie 
inwestycji. Wysokie 
wymagania rodziców 
pod względem 
standardu niosą ze 
soba konieczność 
modyfikacji urządzeń i 
miejsca. W 2016 r miały 
miejsce działania 
związane z 
uporządkowaniem 
parkingu i ogrodzenia 
po przeróbce ulicy 
Nadbrzeżnej. Ważnym 
elementem były 
działania związane z 
wykupem działki 
przedszkola na 
własność katolickiego 
Stowarzyszenia 
Oświatowego

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

Zespół Szkół Katolickich 
im. bł. Piotra Jerzego 
Frassati w Nowym 
Sączu w skład którego 
wchodzą m.in.  : 
Katolicka Niepubliczna 
Ogólnokształcąca 
Szkołą Sztuk Pięknych, 
Katolickie Liceum 
Plastyczne, , 
Ogólnokształcąca 
Szkoła Muzyczna II 
Stopnia. Na dzialalność 
odpłatna składa się 
cześć działalności w.w 
placówek w części 
finansowane z 
czesnego, w tym 
remonty czy inwestycje 
lub zajęcia 
obowiązkowe i 
nieobowiązkowe 
finanasowane z 
czesnego. W roku 
sprawozdawczym 
zostały częściowo 
zrealizowane z 
czesnego doraźne i 
częsciwo planowe 
remonty budynku 
głównego  oraz 
pracowni 
plastycznychy, a także 
sfinasowana część 
wynagrodzeń 
pracowników szkół w 
większości administracji 
i częściowo nauczycieli.

85.32.A

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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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) 6 964 074,39 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5 012 283,85 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 947 860,60 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 3 929,94 zł

e) Pozostałe przychody 0,00 zł

0,00 zł

2 772 534,09 zł

2 230 772,87 zł

20 311,20 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 14 063,90 zł

0,00 zł

14 063,90 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) 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)

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 3 726,90 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 5 023 618,16 zł
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2.4. Z innych źródeł 1 922 665,43 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -633,07 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 223 979,59 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznegoz 0,00 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 525,41 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 3 069,20 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: 6 736 827,02 zł 3 069,20 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

5 012 916,92 zł 1 200,00 zł

1 723 881,01 zł 1 869,20 zł

0,00 zł

29,09 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 warsztaty dla nauczycieli, egzaminy na mianowanie 1 200,00 zł

2 działalność statutowa placówek 1 869,20 zł

1 Katolicka Szkoła Podstawowa 775,20 zł

2 Zespół Szkół Katolickich 1 094,00 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
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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)

150,0 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)

121,1 etatów

42,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

6 067,00 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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31,00 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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2017-07-13 13



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 4 040 738,43 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

3 840 670,08 zł

3 164 270,41 zł

- nagrody

- premie

103 014,10 zł

26 484,07 zł

- inne świadczenia 546 901,50 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 200 068,35 zł

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

4 040 738,43 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 1 469 023,94 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 2 571 714,49 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)

336 728,20 zł

7,00 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

7,00 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 Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego, ani 
Komisja Rewizyjna nie pobiera za swoja pracę w 
stowarzyszeniu żadnego wynagrodzenia. Większość 
wynagrodzeń związana jest z obsługą szkół.

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: 2017-07-13 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)

Zarząd i Komisja Rewizyjna pracują wolontaryjnie

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

organizacji

Paweł Kochaniewicz -
przewodniczący

Teresa Krzak - skarbnik
Jan Bodziony - sekretarz    

13.07.2017

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Centrum Edukacji Artystycznej 3

2 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1

3 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna 2

4 Urząd Miasta Nowego Sącza 1
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