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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-10

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 TAK

Eleonora Konieczny Członek Komisji TAK

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) prowadzenie i wspomaganie funkcjonowania i rozwoju szkół katolickich 
i katolickich placówek oświatowych, wychowawczych lub opiekuńczych, 
dla których Stowarzyszenie jest organem prowadzącym, oraz troska o 
rozwój i wychowanie uczęszczającej do nich pełnosprawnej i 
niepełnosprawnej młodzieży i dzieci zgodnie z wartościami 
chrześcijańskimi.
2) prowadzenie innej pozaszkolnej działalności edukacyjnej, formacyjnej, 
sportowej i kulturalnej, służącej rozwojowi dzieci, młodzieży, rodziców, 
nauczycieli i dorosłych.
3) szerzenie kultury życia osobistego, rodzinnego i społecznego opartej na 
ewangelicznej, służebnej miłości i odpowiedzialności
4) troska o chrześcijańskie dziedzictwo kulturowe
5) kultywowanie, promocja i zachowanie dziedzictwa i idei, celów i zadań, 
realizowanych przez Towarzystwo Katolickiego Zakładu Sierot w Nowym 
Sączu.
6) wspieranie dzieci i młodzieży, w szczególności wychowawcze i 
opiekuńcze dzieci osieroconych pod względem biologicznym, społecznym 
lub psychologicznym,
7) promocja postaw i zaangażowania na rzecz szeroko rozumianej ochrony 
środowiska naturalnego oraz kulturowego, w tym promocji sztuki i 
zdrowia.
2. Stowarzyszenie w swojej działalności odwołuje się do tradycji, dorobku i 
idei przyświecających działalności Towarzystwa Katolickiego Zakładu Sierot 
w Nowym Sączu w odniesieniu do sierot naturalnych, społecznych i 
psychologicznych, ze szczególnym akcentem na wychowanie, 
wykształcenie oraz troskę o spuściznę historyczną po Towarzystwie.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

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

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

Główne działania podjęte przez organizację w roku 2017 stanowiły kontynuację zadań z poprzednich lat, 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

a mianowicie było prowadzenie następujących szkół i realizowana w nich działalność edukacyjna:
Katolickie Przedszkole Niepubliczne im św. Rodziny w Nowym Sączu przy ul. Nadbrzeżnej 12, 
wychowujące i kształcące ok. 150 przedszkolaków. Przedszkole cieszy się dużym uznaniem w 
środowisku, ze względu na profesjonalną zaangażowaną kadrę, bardzo dobre efekty pracy 
wychowawczej i dydaktycznej oraz dobre warunki lokalowe. Oprócz podstawowych zajęć wynikających 
z przepisów prawa przedszkole prowadzi też dla swoich wychowanków i ich rodziców porady 
psychologiczno-pedagogiczne  i ewentualne terapie w tym zakresie, wiele dodatkowych zajęć w tym 
językowych, logopedycznych itd. Przedszkole w roku 2017 zorganziwało akcję zbiórki książek i czytania 
wspólnego przez znaczące postacie życia publicznego dla uczniów. 

Katolicka Szkoła Podstawowa im ks. F. Blachnickiego z siedzibą przy ul. Ducha Świętego 2 w Nowym 
Sączu w roku sprawozdawczym kształciła i wychowywała ok. 150 uczniów w klasach od 0 do VII, która to 
VII klasa rozpoczełą cykl kształceniowy po klasie VI w związku z reformą edukacji. Szkoła regularnie co 
rok osiąga najwyższy wynik w Nowym Sączu, województwie i jeden z najwyższych wyników w Polsce w 
sprawdzianie na koniec VI klasy. Bardzo wielu uczniów bierze udział w konkursach przedmiotowych i 
sportowych, zajmując wysokie lokaty. W szkole realizowanych jest kilka programów profilaktyczno-
wychowawczych  m.in program mediacji rówieśniczych, Golden Five, Archipelag skarbów, intensywna 
formacja duchowa, dla rodziców i nauczycieli - Szkoła dla rodziców i wychowawców. Formacja duchowa 
odbywa się według zasad oazowych ks. F. Blachnickiego, który jest patronem szkoły. Duża zaletą szkoły 
jest bardzo bogata oferta zajęć dodatkowych, sportowych, artystycznych, technicznych, językowych, 
informatycznych, naukowych, tetraalnych i możliwość rozwoju dzieci w tym zakresie. Wspólnie z 
Katolicką Niepubliczna Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną I st szkoła przygotowuje i wystawia dla 
uczniów i rodziców spektakle szkolne o dużym poziomie profesjonalności. W szkole prowadzone są 
zajęcia z logopedii,  terapii pedagogicznej i gimnastyki korekcyjnej. Szkoła wpsółorganizuje z parafią św. 
Małgorzaty letni festyn. 
 W roku sprawozdawczym w związku z reformą oświaty zostały wykonane klasopracownie do 
przedmiotów przyrodniczych i eksperymentalnych.

Katolicka Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st., z siedzibą przy ul. Ducha Świętego 4 I st 
istnieje od 2009 r, kształci aktualnie w siedmiu klasach ok 80 uczniów, dając im łącznie wykształcenie w 
zakresie szkoły muzycznej I st oraz szkoły podstawowej. Po reformie szkoła wydłużyła się o kolejne dwa 
lata. część zajęć odbywa się łącznie z zajęćiami klas Katolickiej Szkoły Podstawowej im ks. F. 
Blachnickiego. Uczniowie szkoły również w sprawdzinie na koniec klasy VI uzyskiwali najwyższy poziom 
wraz ze szkoła podstawową. w zakresie kształcenia muzycznego (nauka gry na instrumentach) wielu 
uczniów uzyskiwało wysokie lokaty (np II miejsce w prestiżowych konkursach organizowanych przez 
Centrum Edukacji Artystycznej. Szkoła jest jedną z 3 działających w Polsce niepublicznych 
ogólnokształcących szkół muzycznych I st. i 1 z 3 katolickich ogólnokształcących szkół muzycznych I st. w 
Polsce. W roku sprawozdawczym zostało wzbogacone instrumentarium a szkolna orkiestra i soliści 
odbyli 5 koncertów.

Zespół Szkół Katolickich im bł. P.J. Frassati z siedziba przy Pl. KOlegiackim 2, w ramach którego działają
Katolickie Liceum Plastyczne, jedyna katolicka szkoła plastyczna w Polsce i jedna z dwóch w Europie, 
kształcąca w zawodzie plastyk w następujących specjalnościach:
- Techniki malarskie - tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze
- Formy rzeźbiarskie - technik rzeźbiarskie
- Techniki graficzne - projektowanie graficzne
- Techniki graficzne - techniki druku artystycznego
- Aranżacja przestrzeni - aranżacja wnętrz
- Wzornictwo- formy użytkowe - tkanina artysytczna
- Fotografia i film - fotografia artystyczna. 
włściwym tylko naszej szkole elementem toku ksztłacenia sa zajęcia z ikonopisarstwa, wnętrz sakralnych 
i liturgiki, których nie ma w innych liceach plastycznych. Również w zakresie technik rzeźbiarskich szkoła 
specjalizuje się w różnych odlewach. Szkoła kształci ok 55 uczniów, w tym z nawet odległych stron Polski 
(np jelenia Góra, Częstochowa) czy zagranicy (Kijów). Szkoła należy do grona najlepszych szkół 
plastycznych w Polsce. W corocznym ogólnopolskim przeglądzie z rysunku, malarstwa i rzeźby 
wszystkich szkół plastycznych , organizwanym przez Centrum Edukacji Artystycznej szkoła w roku 2017 
uzyskała 7 miejsce w Polsce, a w 2016 - 10 lokatę. Wielu uczniów uzyskało również wysokie lokaty na 
konkursach dla szkół plastycznych. Szkoła współpracuje z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, która 
sprawuje patronat nad szkoła. W roku sprawozdawczym odbyło się 9 warsztatów i konsultacji 
profesorów ASP dla uczniów. W roku 2017 20 uczniów szkoły uczestniczyło w projekcie Warsztaty u 
mistrzów, o którym będzie mowa dalej.
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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)

3000

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)

Brak

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

Katolicka Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st - jedna z dwóch ogólnokształcących 
katolickich szkół muzycznych II st w Polsce. Działa od 2011 r, kształcąc ok 25 uczniów w zawodzie muzyk 
w specjalności instrumentalistyka. Nauka w szkole trwa 6 lat (rozpoczyna się po klasie VI). Uczniowie 
kształcą się w zakresie gry na różnych instrumantach, gry zespołowej oraz śpiewu chóralnego  oraz 
dodatkowo śpiewu solowego z emisja głosu a także dyrygentury oraz zgłębiają teorię muzyczną. W 
zakresie przedmiotów ogólnych zdobywają więdzę i umiejętności z odpowiednich klas gimnazjum lub 
liceum ogólnokształcącego. Mimo nielicznego grona uczniów widać dobre efekty kształcenia, czego 
dowodem sa osiągnięćia uczniow na konkursach. Szczególną wizytówką szkoły jest chór.

Społeczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu - najstarsza szkoła, założona przez KSO w 
1993 r. Aktualnie jest szkoła nieliczną, kameralną w której przyjazną atmosferę i sprzyjający do rozwoju 
klimat znajdują i osoby bardzo zdolne, kształcące sie na nietypowych rozszerzeniach, i osoby z 
niepełnosprawnością.  Specyfiką szkoły jets właśnie możliwość nietypowych indywidualnych 
konfiguracji rozszerzeń oraz możliwość rozwijania różnych artystycznych zainteresowań. 

Katolickie Gimnazjum w Nowym Sączu - działa od 2000 r, na koniec roku sprawozdawczego liczyła dwie 
klasy w związku reformą oświaty. Ma charakter podobny jak opisane wyżej liceum ogólnokształcące.

Katolicka Niepubliczna Ogólnokształcąca szkoła Sztuk Pięknych - Szkola 6-letnia, kształcąca w zawodzie 
plastyk, rozpoczynająca sie po klasie VI szkoły podstawowej. Rozpoczeła działanosć w 2016 r. Aktulanie 
w zreforownym systemie ten typ szkół został przeznczony do wygaszenia. W związku z tym uczysie tylko 
jedna - pierwsza i zarazem ostatnia - klasa.

W ramach działności niepłatnej KSO przeprowadzało również egzaminy na stopień nauczyciela 
mianowanego.

Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe było też wnioskodawcą i realizatorem projektu Warsztat u 
mistrzów, finansowanego w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach programu Erasmusplus. 
W lipcu 2017 20 uczniów Katolickiego Liceum Plastycznego oraz 4 nauczycieli przedmiotów 
artystycznych zawodowych wzieło udział w mobilnościach do Grecji, gdzie w pracowni Zindros w 
Meteorach doskonalili sztukę pisania i nauczania ikon.

KSO było też wnioskodawcą beneficjentem programu Aktywna Tablica dla Katolickiej Szkoły 
Podstawowej im ks. F. Blachnickiego w Nowym Sączu i Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej 
Szkoły Muzycznej I st przy ul Ducha Świętego w Nowym Sączu. Zostało zakupione po 2 tablice dla każdej 
ze szkół.

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 12 w Nowym 
Sączu, w części opłacanej z 
dotacji miasta. W ramach 
działalności nieodpłatnej 
realizowane są głownie 
zajęcia wynikające z 
podstawy programowej 
kształcenia 
przedszkolnego oraz 
zajęcia i konsultacje 
psychologiczno-
pedagogiczne, działania 
wychowawcze, dodatkowe 
zajęcia rytmiczne 
opiekuńcze do godziny 17 
oraz niektóre działania 
wycieczkowe. Do każdej 
grupy dziecięcej 
przypisane są dwie 
pomoce, oprócz 
nauczyciela.

85.10.z

nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i 
wychowanie

Wg PKD: SZKOŁY 
PODSTAWOWE, W TYM 
EDUKACJA NA POZIOMIE 
PODSTAWOWYM I W
SZKOŁACH 
ARTYSTYCZNYCH I 
STOPNIA. Działaność 
Katolickiej Szkoły 
Podstawowej im. ks. F. 
Blachnickiego przy 8ul. 
Ducha Świetego 2 w 
Nowym Sączu oraz 
Katolickiej Niepublicznej 
Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej I st przy ul 
Ducha Świetego 4 w częsci 
 opłacanej z dotacji Miasta 
lub MKiDN. W ramach 
działalności nieodpłatnej 
realizowane sa głównie 
zajęcia wynikające ze 
szkolnych planów 
nauczania, w tym 
zwiększona w stosunku do 
ramówek ministerialnych 
ilość zajęć, w tym 
językowych, zajęcia 
świetlicowe, 
wychowawcze itd. W 
ramach działalności 
nieodpłatnej sa tez 
zkupyawne pomoce 
naukowe i instrumenty.

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

DZIAŁALNOŚĆ 
WSPOMAGAJĄCA 
EDUKACJĘ, W TYM 
DZIAŁALNOŚĆ 
EDUKACYJNA ZESPOŁÓW 
PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ 
ORAZ INNA
Działalność wspomagająca 
edukacje w tym awanse 
zawodowe na stopień 
nauczyciela 
mianowanego, na które 
wydatkowano 1% oraz 
działalność Zespołu Szkół 
Katolickich im. bł. P.J. 
Frassati przy Pl. 
Kolegiackim 2 w Nowym 
Sączu, w ramach którego 
działa 5 szkół: 
Katolickie Liceum 
Plastyczne
Katolicka Niepubliczna 
Ogólnokształcąca Szkoła 
Sztuk Pięknych
Społeczne Katolickie 
Liceum Ogólnokształcące
Katolickie Gimnazjum
Katolicka Niepubliczna 
Ogólnokształcąca Szkoła 
Sztuk Pięknych
 w częęci opłacanej z 
dotacji Miasta lub MKiDN 
oraz 1%

85.60.z
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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 12 w 
Nowym Sączu, w części 
opłacanej z czesnego. 
W ramach działalności 
odpłanej, finansowanej 
z czesnego, 
finansowane są zajęcia 
dodatkowe, nie 
wynikające 
bezpośrednio z 
podstawy 
programowej, w tym 
językowe, 
logopedyczne, 
taneczno-rytmiczne, 
niektóre wycieczki, 
dodatkowe zajęcia 
psychologiczne oraz 
wszelkie działania 
remontowo-
infrastrukturalne 
zmierzające do 
podniesienia 
bezpieczeństwa i 
standardów lokalowych 
przedszkola i placu 
zabaw.

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

Wg PKD: SZKOŁY 
PODSTAWOWE, W TYM 
EDUKACJA NA 
POZIOMIE 
PODSTAWOWYM I W 
SZKOŁACH 
ARTYSTYCZNYCH I 
STOPNIA. Działaność 
Katolickiej Szkoły 
Podstawowej im. ks. F. 
Blachnickiego przy 8ul. 
Ducha Świetego 2 w 
Nowym Sączu oraz 
Katolickiej 
Niepublicznej 
Ogólnokształcącej 
Szkoły Muzycznej I st 
przy ul Ducha Świetego 
4 w częsci opłacanej z 
czesnego. W ramach 
działalnośco odpłatnej 
realizowana jest 
większość zajęć z 
bardzo bogatej oferty 
zajęć dodatkowych, w 
tym sportowych 
specjalistycznych lub 
kosztownych, część 
zajęć teatralnych oraz 
działania 
infrastrukturalno-
remontowe.

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

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

DZIAŁALNOŚĆ 
WSPOMAGAJĄCA 
EDUKACJĘ, W TYM 
DZIAŁALNOŚĆ 
EDUKACYJNA 
ZESPOŁÓW 
PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ 
ORAZ INNA Działalność 
wspomagająca 
edukacje w tym awanse 
zawodowe na stopień 
nauczyciela 
mianowanego, na które 
wydatkowano 1% oraz 
działalność Zespołu 
Szkół Katolickich im. bł. 
P.J. Frassati przy Pl. 
Kolegiackim 2 w 
Nowym Sączu, w 
ramach którego działa 5 
szkół: Katolickie Liceum 
Plastyczne Katolicka 
Niepubliczna 
Ogólnokształcąca 
Szkoła Sztuk Pięknych 
Społeczne Katolickie 
Liceum 
Ogólnokształcące 
Katolickie Gimnazjum 
Katolicka Niepubliczna 
Ogólnokształcąca 
Szkoła Sztuk Pięknych w 
częęci opłacanej z 
czesnego

85.60.z

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. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 7 595 625,89 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5 593 904,37 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 991 398,77 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 5 752,74 zł

e) Pozostałe przychody 4 570,01 zł

170 465,96 zł

2 999 504,86 zł

2 392 494,05 zł

32 570,01 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 1 997 151,51 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 1 183,11 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 2 098,50 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 3 439,50 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 5 595 034,88 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 1 744,92 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 100 628,18 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: 7 514 046,42 zł 2 098,50 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

5 592 159,45 zł 480,00 zł

1 890 770,59 zł 1 618,50 zł

0,00 zł

159,79 zł

30 956,59 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Postępowanie kwalifikacyjne na awans zawodowy nauczycieli 480,00 zł

2 Działalność statutowa placówke 1 618,50 zł

1 Zespół Szkół Katolickich 1 042,00 zł

2 Katolickie Przedszkole Niepubliczne 53,10 zł

3 Katolicka Szkola Podstawowa 523,40 zł

4 katolickie Stowarzyszenie Oświatowe 1 821,00 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)

166,0 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)

117,4 etatów

61,0 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

15 169,00 zł

6 268,00 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
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 4 407 396,03 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

4 187 167,44 zł

3 906 159,45 zł

- nagrody

- premie

27 198,72 zł

124 403,71 zł

- inne świadczenia 129 405,56 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 220 228,59 zł

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

4 407 396,03 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 739 283,14 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 3 668 112,89 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)

367 819,19 zł

11,00 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

11,00 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 i Komisja rewizyjna pracuja całkowicie wolontaryjnie

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

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

1 Prowadzenie Katolickiego 
Gimnazjum

edukacja na poziomie 
gimnazjalnym

Miasto Nowy Sacz 128 660,94 zł

2 Prowadzenie Społecznego 
Katolickiego Liceum 
Ogólnokształcącego

edukacja na poziomie liceum Miasto Nowy Sącz 205 372,20 zł

3 Prowadzenie Katolickiego 
Przedszkola Niepublicznego

edukacja na poziomie 
przedszkolnym

Miasto Nowy Sącz 1 092 569,78 zł

4 Prowadzenie Katolickiej 
Szkoły Podstawowej

edukacja na poziomie szkoły 
podstawowej

Miasto Nowy Sącz 951 891,13 zł

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

8 963,60 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (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)

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

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

1 Prowadzenie Katolickiego 
Liceum Plastycznego im bł. 
P.J. Frassati w Nowym Sączu

edukacja w zakresie liceum 
plastycznego w zawodzie 
plastyk  w artystycznej szkole 
niepublicznej z uprawnieniami  
szkoły publicznej

Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

1 077 308,00 zł

2 Prowadzenie Katolickiej 
Niepublicznej 
Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej II stopnia

edukacja w zakresie 
ogólnokształcącej szkoły 
muzycznej II stopnia w 
zawodzie muzyk w 
niepublicznej szkole 
artystycznej z uprawnieniami 
szkoły publicznej

Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

343 434,76 zł

3 Prowadzenie Katolickiej 
Niepublicznej 
Ogólnokształcącej Szkoły 
Sztuk Pięknych

edukacja w zakresie 
Niepublicznej Ogólnokształcącej 
Szkoły Sztuk Pięknych w 
zawodzie plastyk w artystycznej 
szkole niepublicznej z 
uprawnieniami szkoły publcznej

Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

58 431,75 zł

4 Prowadzenie Katolickiej 
Niepublicznej 
Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej I stopnia

edukacja w zakresie  
Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej I stopnia w 
artystycznej szkole 
niepublicznej z uprawnieniami 
szkoły publicznej.

Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

1 506 330,35 zł

5 Warsztat u mistrzów. Staż 
zagraniczny w pracowni 
ikonopisarskiej Zindros w 
Grecji finanasowany z 
programu POWER na 
zasadach Erasmusplus

Doskonalenie umiejętności 
ikonopisarskich i kompetencji 
międzynarodowych u uczniów 
Katolickiego Liceum 
Plastycznego

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 170 465,96 zł

6 Program Aktywna Tablica cele programu Aktywna Tablica 
- unowocześnienie metod 
edukacji w szkolach 
podstawowych

Minister Edukacji Narodwej 28 000,00 zł
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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. 
Zadaniem, stojącym przed Stowarzyszeniem i prowadzonymi przez niego podmiotami jest poprawa infrastruktury 
szkół, która wymaga nie tylko remontów, ale poważnych nakładów inwestycyjnych. Kosztorys tych dzialań może 
opiewać na kilka milonów złotych.

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

organizacji

Paweł Kochaniewicz - 
Przewodniczący

Teresa Krzak - Skarbnik
15 czerwca 2018

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidomiologiczna 7

2 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 3

3 Centrum Edukacji Artystycznej 4
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