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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-10

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

Teresa Krzak Skarbnik TAK

Jan Bodziony Sekretarz TAK

Leszek Migrała Członek Zarzadu 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)

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,
2/6
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
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1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Stałymi działaniami Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego są działania edukacyjno-wychowawcze podejmowane w 
poszczególnych szkołach prowadzonych przez KSO także w. r. 2018. 
KSO prowadziło następujące szkoły:
Katolickie Przedszkole Niepubliczne im św. Rodziny w Nowym Sączu, przy ul. Nadbrzeżnej 12. Ze względu na warunki lokalowe 
kształci się w nim 150 dzieci - 5 grup  w tym tzw zerówka albo szkolny oddział przedszkolny. Należy zaznaczyć, że jest znacznie 
więcej chętnych niż miejsc. Przedszkole cieszy sie bardzo dobra opinią, bardzo dobrze wychowuje, oprócz zajęć standardowych 
przewidzianych podstawa programową realizuje zajęcia dodatkowe językowe, plastyczne, muzyczne itp, a także zapewnia 
dzieciom i rodzicom opiekę psychologa. Nieustannie modernizowana jest też baza lokalowa i wyposażenie przedszkola. 
Przedszkole położne jest na działce o pow ok. 0,76 ha. Należy zaznaczyć iż w roku sprawozdawczym został sfinalizowany zakup 
tej działki z 50% bonifikatą na rzecz prowadzonej działalności edukacyjnej (działalności pożytku publicznego). 

Katolicka Szkoła Podstawowa im ks. F. Blachnickiego -przy ul. Świetego Ducha 2 w Nowym Sączu. Od lat cieszy się dobrą opinią i 
osiąga doskonałe wyniki sprawdzianu na koniec kl. VI, należąc do grupy szkół o najwyższym wyniku w Polsce i województwie, a 
także mieście. Szkoła prowadzi solidne wychowanie odwołujące się do zasad Ruchu "Światło - Życie", do szkoły uczęszczało w 
roku 2018 ok 100 dzieci. Szkoła jest jedyną szkołą podstawową, która uzyskała tytuł tzw złotej szkoły ze względu na realizację w 
szkole zaadaptowanego do szkoły podstawowej programu Golden Five. Otrzymała też tytuł szkoły wyróżnionej za wychowanie. 
Uczniowie szkoły płacą czesne, ale w ramach czesnego jest bardzo bogata - jedna z najbogatszych w Polsce - oferta zajęć 
dodatkowych. W szkole realizowanych wiele pilotażowych programów z zakresu wychowania i profilaktyki, m.in Golden Five, 
mediacje rówieśnicze, Szkoła dla rodziców i Wychowawców, Bezpieczna +.

Katolicka Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st przy ul. Świętego Ducha 4 w Nowym Sączu, kształciła w r 2018 ok 
80 uczniów. Jest to szkoła aktualnie 8 letnia, kształcąca muzycznie w zakresie I etapu przygotowania do zawodu muzyk w 
łączności z kształceniem ogólnym w zakresie szkoły podstawowej. Jest to jedyna ogólnokształcąca szkoła muzyczna I st w 
Nowym Sączu.  Uczniowie tej szkoły zdobywają laury w konkursach i wysokie miejsca w obowiązkowych przesłuchaniach 
uczniów. Podobnie, jak Katolicka Szkoła Podstawowa uzyskała w poprzednich latach  tytuł szkoły wyróżnionej za wychowanie, 
m.in. za programy wychowania i profilaktyki takie jak w KSP oraz najwyższy stanin wyników ze sprawdzianu po kl. VI. W kl VII i 
VIII uczniowie kontynuują kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a w obszarze kształcenia muzycznego realizują 
program kl. I i II szkoły II stopnia.
  

Zespół Szkół Katolickich im bł. P.J. Frassati w Nowym Sączu, obejmujący następujące szkoły: 
Katolickie Liceum Plastyczne 
Katolicka Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st
Katolicka Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych
Społeczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące 
Katolickie Gimnazjum (od 1 września 2018 włączone do Społecznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego)
Wszystkie szkoły są szkołami niepublicznymi z uprawnieniami szkół publicznych, wpisanymi do ewidencji prowadzonej przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Nowy Sącz.

Społeczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące istnieje od 1993 r, Od 1 września 2018 zostało do niego włączone na mocy 
ustawy Prawo oświatowe Katolickie Gimnazjum, działające od 2000 r. Kształcą uczniów o często zróżnicowanych i nietypowych 
zainteresowaniach, w tym w dużej mierze osoby wymagające dużej troski, indywidualnego podejścia w tym także kilka osób z 
niepełnosprawnościami. Mocno stawiamy na wychowanie szczególnie religijne. W dziedzinie kształcenia staramy się, aby każdy 
dal maksimum ze swoich możliwości i żeby się na miarę swoich możliwości rozwinął. Wśród absolwentów szkoły są laureaci 
olimpiad z matematyki i wiedzy o społeczeństwie, jeden rektor seminarium duchowengo i wiele innych oosób, którzy swoją 
kompetencją, zdolnościami, talentami służą Polsce i ludziom. W roku 2018 uczyło się w SKLO 2 klasy
 Katolickie Liceum Plastyczne istnieje od 2004 r. Jest jedyna katolicką szkoła plastyczną w Polsce i jedna z dwóch w Europie. 
Wychowujemy i kształcimy uczniów z różnych stron Polski (np. Częstochowa, jelenia Góra itp.)  i zagranicy (Kijów) w 
następujących specjalnościach:
Tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze
Techniki rzeźbiarskie
Projektowanie graficzne 
Techniki druku artystycznego
Aranżacja wnętrz
Tkanina artystyczna
Fotografia artystyczna
Chcielibyśmy jeszcze kiedyś otworzyć specjalność witrażownictwo. Uczniowie kończą szkołę prezentacją prac dyplomowych i 
tytułem plastyka. Większość absolwentów bez trudu dostaje się na akademie sztuk pięknych, nawet na bardzo elitarne kierunki, 
na których przyjmuje się niewielu studentów, Piewrsza absolwentka jest zwycieżczynią bardzo prestiżowego konkursu 
malarskiego..
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

Nie dotyczy

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

1300

0

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

Poza przedmiotami plastycznymi obowiązującymi w każdym liceum plastycznym w Polsce są u nas jeszcze przedmioty związane 
z charakterem szkoły tj ikonopisarstwo, wnętrza sakralne i liturgika. Szkoła ma patronat Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
 Szkoła ma już dość wysoki poziom artystyczny. W corocznych tzw. przeglądach czyli badaniach wyników nauczania 
artystycznego uplasowaliśmy się rok temu na 7 a 2 latemu na 10 miejscu w Polsce na 54 szkoły, w tym roku trochę niżej bo na 
22 na 59 szkół , ale w województwie na 2 miejscu na 5 renomowanych szkół z tradycjami.
 Od tych szkól bardzo odstajemy jednak warunkami lokalowymi i wyposażeniem,stąd konieczność inwestycji w infrastrukturę. 
Uczniowie wyjeżdżają też na finansowane w ramach Erasmusa warsztaty połączone także z formacją duchową i kulturową. 
Kształcili się na dwóch wyjazdach w zakresie fresku i mozaiki w Rawennie we Włoszech oraz na trzecim w zakresie 
ikonopisarstwa w Meteorach w Grecji.  Do szkoły regularnie przyjeżdżają na warsztaty, konsultacje i wykłady pracownicy ASP w 
Krakowie. 
   Katolicka Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych działa jak KLP, z tymże trwa 6 lat zaczynała się na poziomie I 
klasy gimnazjum, a kształcenie plastyczne rozłożone jest na 6 lat. W szkole w r 2018 uczyła się 1 klasa, gdyż bezpośrednio po 
uruchomieniu szkoły w r. 2015, w r 2016 została wprowadzona kolejna reforma oświaty, przywracająca 8 klasowe szkoły 
podstawowe. W wyniku tej reformy 6-letnie ogółnokształcące szkoły sztuk pięknych zostały przeznaczone do wygaszenia.
 KNOSM II st. – istnieje o d 2011 r.  W tym roku wydała kolejnych pełnowymiarowych absolwentów tzn. takich, którzy w niej 
przeszli pełny cykl kształcenia. Uczniowie uczą się grać na różnych instrumentach, mają też zajęcia orkiestrowe i chóralne. 
Warsztaty orkiestrowe i chóralne również łączone są z formacją duchową, tym bardziej że repertuar jest w dużej mierze 
sakralny zarówno tradycyjny i jak i współczesny,.  Szkoła współpracuje z p. Joachimem Menclem. W związku z patronatem bł. 
P.J. Frassatiego i obecnością Jego relikwii w Krakowie udało się, dzięki sponsorom, w 2016 roku zrealizować na Festiwal 
Młodych na ŚDM widowisko muzyczne o bł. P.J. Frassatim  skomponowane przez J. Mencla z udziałem kilku Bożych artystów i 
uczniów szkoły. Kameralny chór szkolny w roku 2018 zdobył I miejsce w swojej kategorii na Ogólnopolskim Festiwalu Chórów 
szkól Muzycznych Bel canto w Ostrowie Wielkopolskim.

 KSO – działa od 1993 r., rejestrowane pod nr KRS 0000045896, jest Organizacją Pożytku Publicznego, choć tego finansowego 
pożytku w postaci 1% jest bardzo niewiele, przez ostatnie lata w granicach ok. 3-5 tys. zł.  Stowarzyszenie nie prowadzi 
działalności gospodarczej. Zarząd i Komisja rewizyjna pracują społecznie.  

W roku 2018 Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe było wnioskodawcą i realizatorem wspólnie ze szkołami Zespołu Szkół 
Katolickich dużego wydarzenia, upamiętniającego 100-lecie niepodległości Polski -projektu "Dla Niepodległej - koncert chórów 
szkół muzycznych i wydarzenia towarzyszące", współfinansowanego z Programu Wieloletniego Niepodległa. W ramach tego 
projektu w dniu 15 listopada odbył się w Bazyilce św. Małgorzaty w Nowym Sączu koncert pieśni religijnych i patriotycznych, w 
wykonaniu 9 chórów szkół muzycznych I oraz II stopnia działających w okolicach Nowego Sącza, Limanowej i Tarnowa. 
Koncertowi towarzyszył pokaz mappingu patriotycznego na frontonie budynku Zespołu Szkół Katolickich. Zaś 19 listopada 2018 
r miała miejsca adresowana do młodzieży sądeckich szkół ponadgimnazjalnych sesja edukacyjna, na temat roli kultury oraz 
świętych w odzyskiwaniu niepodległości . W sesji udział wzięli m.in. prof. Marek Dyżewski z Akademii Muzycznej we Wrocławiu 
oraz dr. hab. Lech Giemza  z KUL oraz inni prelegenci a także grupa rekonstrukcyjna. Wykąłdom towarzyszyły pieni patriotyczne 
w wykonaniu chóru Scherzo oraz chóru KNOSM II.   Wkład własny do projektu został całkowicie sfinansowany z 1%.
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Prowadzenie i działalność Katolickiej Szkoły 
Podstawowej im ks. F. Blachnickiego z siedzibą 
przy ul. Ducha Świętego 2 oraz Katolickiej 
Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej I st z siedzibą przy ul Ducha Świętego 
4 w części finansowanej z dotacji. Szkoły w/w  
kształciły w r. 2018 ponad 250 uczniów. Z dotacji 
przede wszystkim sfinansowana jest nauczanie 
wynikające z ramowego planu nauczania szkół 
podstawowych oraz ogólnokształcących szkół 
muzycznych. Obydwie szkoły są szkołami 
niepublicznymi z uprawnieniami szkół 
publicznych.

85.20.Z 0,00 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Prowadzenie i działalność Katolickiego 
Przedszkola Niepublicznego im. św. Rodziny przy 
ul. Nadbrzeżnej 12 w Nowym Sączu w części 
finansowanej z dotacji. W przedszkolu 
wychowuje się 150 dzieci. Jest też oddział 
zerowy. W ramach działalności nieodpłatnej 
realizowane są wszystkie zajęcia wynikające z 
ramowego planu nauczania i podstawy 
programowej dla przedszkoli a także spora część 
zajęć dodatkowych, w tym językowych, 
plastycznych, muzycznych oraz opieka 
psychologa a także wycieczki edukacyjne oraz 
zakupiono pomoce naukowe.

85.10.Z 0,00 zł

3 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Prowadzenie i działalność w ramach Zespołu 
Szkół Katolickich im bł. P.J. Frassati trzech szkół 
artystycznych kształcących w zawodach: 
Katolickie 4-letnie Liceum Plastyczne, kształcące 
w zawodzie plastyk w 7 specjalnościach, liczące 
ok 50 uczniów, 6-letnia Katolicka Niepubliczna 
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st, 
kształcąca w zawodzie muzyk , specjalność 
muzyk instrumentalista, liczaca ok 31 uczniów, 
oraz 6-letnia Katolicka Niepubliczna 
Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych, 
kształcąca w zawodzie plastyk, po reformie w 
2016 r  pozostawiona do wygaszenia. w/w 
działąlność w części finansowanej z dotacji. Z 
dotacji przede wszystkim sfinansowana jest 
nauczanie wynikające z ramowego planu 
nauczania szkół podstawowych oraz 
ogólnokształcących szkół muzycznych. Wszystkie 
szkoły są szkołami niepublicznymi z 
uprawnieniami szkół publicznych

85.32.A 0,00 zł

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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Prowadzenie i działalność Katolickiej Szkoły 
Podstawowej im ks. F. Blachnickiego z 
siedzibą przy ul. Ducha Świętego 2 oraz 
Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej 
Szkoły Muzycznej I st z siedzibą przy ul 
Ducha Świętego 4 w części finansowanej z 
czesnego. Z dotacji przede wszystkim 
sfinansowana jest nauczanie wynikające z 
ramowego planu nauczania szkół 
podstawowych oraz ogólnokształcących 
szkół muzycznych. Obydwie szkoły są 
szkołami niepublicznymi z uprawnieniami 
szkół publicznych.  realziwane były też 
konieczne remonty.

85.20.Z 0,00 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Prowadzenie i działalność Katolickiego 
Przedszkola Niepublicznego im. św. Rodziny 
przy ul. Nadbrzeżnej 12 w Nowym Sączu w 
części finansowanej z czesnego. W 
przedszkolu wychowuje się 150 dzieci. Jest 
też oddział zerowy. W ramach działalności 
odpłatnej realizowane są dodatkowe 
zajęcia, nie wynikające z ramowego planu 
nauczania i podstawy programowej dla 
przedszkol, m.in j. angileski i inne Z 
czesbefgo przede wszystkim sfinansowana 
jest nauczanie i działania nie wynikające z 
ramowego planu nauczania przedszkoli,  w 
tym dziąłność inwestycyjna. W 2018 r 
zakupiono od Miasta Nowy Sącz na 
własność KSO działkę, na której położne 
jest przedszkole  Przedszkole jest  
niepublicznym z uprawnieniami szkół 
publicznych

85.20.Z 0,00 zł

3 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Prowadzenie i działalność w ramach 
Zespołu Szkół Katolickich im bł. P.J. Frassati 
trzech szkół artystycznych kształcących w 
zawodach: Katolickie 4-letnie Liceum 
Plastyczne, kształcące w zawodzie plastyk w 
7 specjalnościach, liczące ok 50 uczniów, 6-
letnia Katolicka Niepubliczna 
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st, 
kształcąca w zawodzie muzyk , specjalność 
muzyk instrumentalista, liczaca ok 31 
uczniów, oraz 6-letnia Katolicka 
Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk 
Pięknych, kształcąca w zawodzie plastyk, po 
reformie w 2016 r pozostawiona do 
wygaszenia. w/w działąlność w części 
finansowanej z dotacji.

85.32.A 0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
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5 905,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 6 743 123,00 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 8 825 819,53 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5 645 977,90 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2 046 586,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 1 133 255,63 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 500,00 zł

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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

3 071 366,00 zł

3 671 757,00 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
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2.4. Z innych źródeł 2 076 291,53 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 2 524,11 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 6 763,35 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 7 784 322,57 zł 6 763,35 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

5 656 622,82 zł 6 763,35 zł

1 879 886,17 zł 0,00 zł

0,00 zł

13,03 zł

35 332,76 zł

212 467,79 zł 0,00 zł

1 egzaminy na awans zawodowy nauczycieli prowadzonych placówek 1 120,00 zł

2 wkład własny do projektu "Dla Niepodległej - Koncert chórów szkół muzycznych i wydarzenia 
towarzyszące"

5 643,35 zł

1 Katolicka Szkoła Podstawowa 945,20 zł

2 Zespół Szkół Katolickich (Szkoła Katolicka w Nowym Sączu) 1 921,70 zł

3 Katolickie Liceum Plastyczne 41,00 zł

0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

500,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

0,00 złg) z działalności gospodarczej

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2019-07-10 8



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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -10 644,92 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 166 699,83 zł

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

183 osób

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

104,30 etatów

28 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

31 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

3 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 4 742 369,88 zł

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

4 742 369,88 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

3 789,05 zł

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

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

7 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 7 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

4 567 831,84 zł

4 499 151,84 zł

- nagrody

- premie

68 680,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 174 538,04 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 721 447,02 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 4 020 922,86 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

1 Działalność Katolickiego 
Przedszkola Niepublicznego 
im. Św. Rodziny w Nowym 
Sączu

Realizacja wychowania i 
edukacji przedszkolnej  zgodnie 
z podstawą programową

Miasto Nowy Sącz 1 199 365,92 zł

2 Działalność katolickie Szkoły 
Podstawowej im ks. F. 
Blachnickiego w Nowym 
Sączu

Edukacja i wychowanie zgodnie 
z podstawą programową i 
innymi aktami prawnymi dzieci 
na poziomie szkoły 
podstawowej

Miasto Nowy Sącz 1 142 962,04 zł

3 Działalność Społecznego 
Katolickego Liceum 
Ogólnokształcącego i, bł. P.J. 
Frassati w Nowym Sączu

Wychowanie i edukacja 
młodzieży w oddziałach 
gimnazjalnych i liceum zgodnie 
z podstawą programową i 
innymi aktami prawnymi 
obowiązującymi szkoły 
niepubliczne o uprawnieniach 
szkół publicznych

Miasto Nowy Sącz 125 836,44 zł

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

9 104,70 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

4 Działalność katolickiego 
Gimnazjum

Wychowanie i edukacja w 
zakresie gimnazjum zgodnie z 
podstawą programową, 
ramowym planem nauczania i 
innymi przepisami prawa 
oświatowego

Miasto Nowy Sącz 100 542,24 zł

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

1 Działalność Katolickiej 
Niepublicznej 
Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej I st

Wychowania i połączona 
edukacja muzyczna w zakresie 
szkoły I st, przygotowująca do 
zawodu muzyk i edukacja w 
zakresie szkoły podstawowej, 
zgodnie z ramowymi planami 
nauczania, podstawą 
programową kształcenia 
ogólnego, podstawą 
programowa kształcenia 
artystycznego w zawodzie 
muzyk i innymi przepisami 
prawa oświatowego.

Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

1 512 472,57 zł

2 Działalność Katolickiej 
Niepublicznej 
Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej II st

Wychowanie i połączona 
edukacja muzyczna w zakresie 
szkoły II st, w zawodzie muzyk 
instrumentalista i edukacja w 
zakresie kl. VII i VIII szkoły 
podstawowej, kl. III gimnazjum i 
oraz liceum 
ogólnokształcącego, zgodnie z 
ramowymi planami nauczania, 
podstawą programową 
kształcenia ogólnego, podstawą 
programowa kształcenia 
artystycznego w zawodzie 
muzyk i innymi przepisami 
prawa oświatowego.

Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

521 338,15 zł

3 Działalność Katolickiego 
Liceum Plastycznego

Wychowanie i połączona 
edukacja  w zawodzie plastyk i 
edukacja w zakresie  liceum 
ogólnokształcącego, zgodnie z 
ramowymi planami nauczania, 
podstawą programową 
kształcenia ogólnego, podstawą 
programowa kształcenia 
artystycznego w zawodzie 
plastyk i innymi przepisami 
prawa oświatowego.

Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

945 670,00 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 2

4 Działalność Katolickiej 
Niepublicznej 
Ogólnokształcącej Szkoły 
Sztuk Pięknych

Wychowanie i połączona 
edukacja artystyczna w 
zawodzie plastyk i edukacja w 
zakresie  gimnazjum i oraz 
liceum ogólnokształcącego, 
zgodnie z ramowymi planami 
nauczania, podstawą 
programową kształcenia 
ogólnego, podstawą 
programowa kształcenia 
artystycznego w zawodzie 
plastyki innymi przepisami 
prawa oświatowego.

Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

61 818,75 zł

5 Dla Niepodległej - koncert 
chórów szkół muzycznych i 
wydarzenia towarzyszące

Włączenie młodzieży szkół 
muzycznych z okolic Nowego 
Sącza oraz młodziezy szkół 
ponadgimnazjalnych Nowego 
Sącza w obchody 100lecia 
niepodległości

Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

30 066,62 zł
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Uwaga. W pozycji VIII działalność zlecona, ze względu na komunikat o błędzie braku korelacji z z p. III. 2 
prowadzenie szkół i projekt Dla Niepodległej zostały wpisane jako zadania zlecone, ale od strony prawnej nie są to 
zadania zlecone i nie powinny być jako takie wykazane !!!!!!!!!  Niestety takiej możliwości w tym roku nie dopuszcza 
formularz elektroniczny, choć była ona odstępna w poprzednich latach.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

ks.Paweł Kochaniewicz
Teresa Krzak Data wypełnienia sprawozdania 2019-07-10
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