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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-06-28

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina M. NOWY SĄCZ

Powiat M. NOWY SĄCZ

Ulica LIMANOWSKIEGO Nr domu 7 Nr lokalu 

Miejscowość NOWY SĄCZ Kod pocztowy 33-300 Poczta NOWY SĄCZ Nr telefonu 18-444-25-57

Nr faksu 18-444-25-57 E-mail mto_poland@hotmail.com Strona www www.mto.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-05-12

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 35052119100000 6. Numer KRS 0000028184

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

BEATA BUDZIK PREZES TAK

ALICJA DERKOWSKA CZŁONEK ZARZĄDU TAK

JULIE BOUDREAUX CZŁONEK ZARZĄDU TAK

JOANNA RASIŃSKA CZŁONEK ZARZĄDU TAK

URSZULA KULIG 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 REICHERT-
KĄDZIOŁKA

PRZEWODNICZĄCA 
KOMISJI REWIZYJNEJ

TAK

KRYSTYNA CIELEŃ-ŁOJEK CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

KATARZYNA CHYCLAK CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

MAŁOPOLSKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1.Rozwijanie i propagowanie inicjatyw oraz działań sprzyjających 
rozwojowi placówek wychowawczych i oświaty szkolnej, a także 
pozaszkolnej.
2.Wspomaganie wszelkich form działalności oświatowej, wychowawczej i 
kulturalnej osób i grup społecznych.
3.Rehabilitacja społeczna i edukacja osób niepełnosprawnych.
4.Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, tzw. wspomaganie rozwoju 
wspólnot i społeczności lokalnych oraz demokracji.
5.Upowszechnienie etyki nauczyciela i wychowawcy.
6.Upowszechnienie i ochrona praw kobiet oraz działalności na rzecz 
równych praw kobiet i mężczyzn.
7.Wspomaganie edukacji oraz promocja zatrudnienia i aktywizacji 
zawodowej osób pozostających bez pracy, w szczególności wśród 
mniejszości narodowych i etnicznych, głównie Romów

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1)Zrzeszanie osób zainteresowanych rozwojem oświaty i rozwijanie ich 
wiedzy i umiejętności,
2)Prowadzenie poradnictwa i informacji w zakresie działalności 
oświatowej i wychowawczej oraz kwestii zawodowych i prawnych,
3)Działalność szkoleniową, tzn. organizowanie kursów, warsztatów, 
seminariów i konferencji,
4)Działalność wydawniczą realizującą cele statutowe Towarzystwa,
5)Inicjowanie i popieranie prac naukowych, badań, raportów i analiz 
dotyczących oświaty i wychowania,
6)Popieranie i propagowanie innowacji w zakresie działalności statutowej 
Towarzystwa,
7)Staranie się o poprawę warunków pracy istniejących placówek 
oświatowych i wychowawczych, w szczególności adaptacja ich do potrzeb 
niepełnosprawnych (usuwanie barier architektonicznych),
8)Wspieranie inicjatyw i działań w zakresie edukacji i rehabilitacji 
społecznej niepełnosprawnych,
9) organizowanie rozmaitych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
10) prowadzenie placówek oświatowych i wychowawczych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zakładanie księgozbiorów, czytelni i 
wypożyczalni książek oraz innych pomocy oświatowych,
11)Tworzenie fundacji i stypendiów dla popierania rozwoju działalności 
oświatowej lub wychowawczej zgodnie z celami statutowymi 
Towarzystwa,
12)Organizowanie konkursów i przyznawanie nagród,
13)Współdziałanie z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, których cele 
są zbliżone do celów Towarzystwa lub z organizacjami, które mogą pomóc 
w ich realizacji,
14)Zakładanie i prowadzenie społecznych placówek oświatowych różnych 
szczebli,
15)Inicjowanie powstawania i wspieranie organizacji pozarządowych w 
kraju oraz poza jego granicami ze szczególnym uwzględnieniem krajów 
Europy Środkowej, Południowej i Wschodniej oraz byłego ZSRR.  
16)Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i 
współpracy miedzy społeczeństwami.
17)Promocję i organizację wolontariatu.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W   roku 2018 prowadziło następującą działalność:
1. Projekty:
Edukacja dwujęzyczna w Splocie  -  wspierane przez Citizens for Engaged Communities (CEC), projekt ma na celu wsparcie 
nauczania dwujęzycznego w Zespole Szkół Społecnych SPLOT z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego.
 Prawdziwym wyzwaniem było przygotowanie scenariuszy lekcji z poszczególnych przedmiotów, po angielsku. Wymaga to od 
nauczyciela dodatkowego przygotowania, najczęściej stworzenia własnych materiałów oraz wyszukania źródeł w języku 
angielskim. Obecnie nie istnieją na rynku podręczniki do nauczania po angielsku różnych przedmiotów według polskiego 
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programu. Dodatkową trudnością dla uczących w klasach dwujęzycznych jest brak materiałów na godziny wychowawcze, zajęcia 
pozalekcyjne oraz interaktywnych metod angażujących uczniów. Tę lukę, MTO może wypełnić z łatwością dzięki ponad 25.letniej 
współpracy ze stowarzyszeniem nauczycieli amerykańskich „Educators for Democracy” oraz programom takim jak Public 
Achievement, Street Law, czy Socratic Seminars.
Projekt dofinansowany w kwocie 57 637,64 PLN
 Najserdeczniej dziękujemy partnerskiej organizacji Citizens for Engaged Communities (CEC), USA za zrozumienie potrzeby i wagi 
tego projektu oraz wsparcie finansowe.,

Międzyszkolny Konkurs Językowy „TANDEM” 
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe  już po raz czwarty było organizatorem konkursu: tandem.mto@ gmail.com, w którym 
uczniowie gimnazjum mogą wykazać się ponadprzeciętną znajomością dwóch języków obcych – języka angielskiego i do wyboru 
języka niemieckiego lub francuskiego. Nawet dobra znajomość jednego języka nie gwarantuje przejścia do kolejnego etapu. 
Tylko bardzo dobra znajomość dwóch języków pozwoli na sukces. Podczas finałowego sprawdzianu ustnego uczestnicy mogli 
wykazać się płynnością wypowiedzi w dwóch językach. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów miało miejsce w sali ratuszowej 
im. Stanisława Małachowskiego w Nowym Sączu. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe, m.in. tablety, czytniki e-
booków, słowniki, książki, multimedialne kursy i gry językowe.
XVII  Małopolski Konkurs Literacki dla Młodzieży „Pióro Splotu” 
Ten doroczny konkurs stał się już tradycją i wszedł na stałe do kalendarza imprez sądeckich. Konkurs cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem. Do konkursu wpłynęło 105 prac 94 autorów, w dwóch kategoriach wiekowych: senior i junior. Tekstów 
seniorów było łącznie 46 (w tym prozy 31, poezji 15). Sześciu seniorów przysłało zarówno prozę jak i poezję. Prac juniorów 
nadesłano łącznie 59 (w tym prozy 40, poezji 19). Pięciu juniorów przysłało zarówno prozę jak i poezję. Z powodu dużej ilości 
prac Jury oceniało je w dwóch etapach. Pierwszego czytania podjął się zespół w składzie: Dorota Kulig, Małgorzata Gucwa-Fiut i 
Grzegorz Rapcia, który do kolejnego etapu zakwalifikował 60 prac. Drugiemu czytaniu przewodniczył Andrzej Warzecha. Juniorzy 
otrzymali nagrody książkowe, a seniorzy nagrody pieniężne i książki. Zakończenie konkursu odbyło się 29 maja 2018  w 
reprezentacyjnej sali ratusza.
Nagrodzone prace  ukazały się w lokalnych mediach, a wszystkie nagrodzone teksty znajdą się na stronie internetowej 
www.splot.info. Niezmiernie cieszy nas fakt, że prawie wszyscy laureaci są uczniami szkół wiejskich z małych miejscowości wokół 
Nowego Sącza. Mamy nadzieję, że odniesiony sukces doda im skrzydeł i chęci doskonalenia warsztatu oraz rozwijania talentu. 
Sponsorzy konkursu: Zespół Szkół Społecznych „Splot” im. Jana Karskiego w Nowym Sączu, Małopolskie Towarzystwo 
Oświatowe, Miasto Nowy Sącz oraz Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Wydawnictwo Literackie, Dom Wydawniczy Rafael i 
Wydawnictwo Biały Kruk w Krakowie, a także Wydawnictwo Czarne w Wołowcu. Patronat medialny objęły: Dobry Tygodnik 
Sądecki i Radio RDN Nowy Sącz. 
W imieniu młodych poetów i pisarzy wszystkim sponsorom najserdeczniej dziękujemy. Bez Państwa zainteresowania i pomocy 
ten ważny dla młodzieży konkurs nie mógłby trwać.
Projekt dofinansowany w kwocie  3000  PLN
SPLOT 
„Splot” cieszy się uznaniem w środowisku lokalnym, co przekłada się na bardzo dobry wynik rekrutacji. Ponadto szkoła 
uczestniczy w skierowanym do Polaków czasowo przebywających za granicą projekcie edukacyjnym „Polskie Szkoły Internetowe 
Libratus”, który pomaga rodzicom w nauczaniu dziecka spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą.  
Dzięki wynikom uczniów w roku szkolnym 2017/2018 w  Ogólnopolskim Rankingu Liceów 2018 miesięcznika „Perspektywy” 
Społeczne Liceum Ogólnokształcące „Splot” z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego w Nowym Sączu zostało 
sklasyfikowane na drugim miejscu wśród liceów sądeckich i jedenastym w Małopolsce.
W Rankingu wzięto pod uwagę dane 2195 liceów ogólnokształcących, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 
2017 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki, zdawanych obowiązkowo, 
były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej. Kryteria Ogólnopolskiego Rankingu Liceów 2018 to: sukcesy w olimpiadach (30%), 
wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25%) oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%).Z inspiracji 
dyrektorów i nauczycieli dla najlepszych polskich liceów wprowadzono specjalne tytuły i wyróżnienia graficzne o kształcie 
szkolnych tarcz będące potwierdzeniem wysokiej jakości pracy tych szkół. Jak piszą pomysłodawcy rankingu: „Zdobycie miejsca 
w czołówce ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY jest dla każdego liceum zasłużonym powodem 
do dumy. Świadczy o dobrej atmosferze w szkole, tworzonej wspólnie przez znakomitą kadrę, ambitnych uczniów, a także organy 
prowadzące szkołę dbające o właściwe warunki nauczania.” Podobnie wysoki poziom reprezentowało Społecznego Gimnazjum 
„Splot” z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego, którego uczniowie klasy III  osiągnęli świetne wyniki egzaminu 
gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018
 Wyniki szkoły podajemy odpowiednio w procentach, a w nawiasie średni wynik uzyskany przez uczniów w gminie m. Nowy Sącz 
i województwie małopolskim. Wyniki te przełożyły się na odpowiednio wysokie w skali staninowej.
Serdecznie gratulujemy uczniom i nauczycielom! 
Dziękujemy dyrekcji, nauczycielom i uczniom za tak ogromną pracę i  zaangażowanie.
Kolejna grupa ( 11 osób), pod opieką Pani Beaty Budzik i Pani Agaty Kita,  w okresie od 25 października do 5 listopada 2018 
uczestniczyła w wymianie z Hakfar Hayarok, a w grudniu 2018  nasi uczniowie przyjęli młodzież z Izraela w Nowym Sączu. 
2. Inne:
Montessori Społeczna Szkoła Podstawowa „Splot” z Oddziałami Dwujęzycznymi 
– w związku ze zmianami w polskim systemie szkolnym (likwidacja gimnazjum), zarząd MTO podjął decyzje o otwarciu nowej 
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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)

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

1000

10

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

szkoły. Zgodnie z reformą edukacji w miejsce obecnych szkół pojawią się 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea 
ogólnokształcące, 5-letnie technika i dwustopniowe szkoły branżowe; gimnazja zostaną zlikwidowane. Reforma oświaty 
rozpoczęła się od nowego roku szkolnego, czyli od roku szkolnego 2017/2018. W związku ze zmianami w reformie podjęto 
uchwałę w sprawie utworzenia Montessori Społecznej Szkoły Podstawowej "Splot" z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nowym 
Sączu i nadaniu jej Statutu. (Uchwała nr 1/2017 r.) 
W 2018 roku oddaliśmy do użytku drugą klasę Montessori.
Po rozpoczęciu roku nowego szkolnego 2018/2019 kontynuowaliśmy proces informowania nauczycieli i rodziców o pedagogice 
Marii Montessori. Jednocześnie przygotowywaliśmy kadrę do pedagogiczna do klas IV-VI. W Nowym Sączu w czerwcu i lipcu 
2018 odbyły się szkolenia dla nauczycieli Montessori przeprowadzone przez szkoleniowców Polskiego Instytutu Montessori.   
Obecnie mamy w I i II oraz  VII i VIII  klasę Szkoły Podstawowej.

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

upowszechnianie i ochrona wolności 
i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działania 
wspomagające rozwój demokracji

Kierowanie, wykonywanie, wspieranie 
organizacji pozarządowych, działalności 
informacyjnej i kulturalnej prowadzonej w kraju i 
poza granicami oraz rozwój wspólnoty 
społeczności lokalnych i demokracji poprzez 
realizację działań publicznych:
-Międzynarodowa wymiana młodzieży - 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, 
-Bilingual education Montessori- Citizen for 
Engaged Communities,
-Mobilna biblioteka - Towarzystwo "ę",
- Międzyszkolny Konkurs Językowy "TANDEM"
- XVI Małopolski Konkurs Literacki dla Młodzieży 
"Pióro Splotu"

91.33.Z 10 897,49 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

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

Zespół Szkół Społecznych „Splot” z 
Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana 
Karskiego w Nowym Sączu liczył na koniec 
2018 r. 176 uczniów w tym 26 w 
Społecznym Gimnazjum „Splot” z 
Oddziałami Dwujęzycznymi.  Ponadto szkoła 
uczestniczy w projekcie edukacyjnym 
„Polskie Szkoły Internetowe Libratus” 
skierowanym do Polaków czasowo 
przebywających za granicą, który pomaga 
Rodzicowi w nauczaniu dziecka 
spełniającego obowiązek szkolny poza 
szkołą. Podobnie jak w latach poprzednich 
przeprowadzamy sesje egzaminacyjne (co 2 
miesiące), które pozwalają oswoić się ze 
stresem egzaminacyjnym i wpływają na 
motywację do nauki. W dalszym ciągu 
nauczyciele zobowiązani są do pracy z 
uczniami podczas konsultacji (przynajmniej 
1 godzina tygodniowo). Uczniowie oraz 
nauczyciele dodatkowo mogą skorzystać z 
pomocy psychologa. W roku szkolnym 
2017/2018 uczniowie klas III gimnazjum i I 
LO skorzystali z doradztwa zawodowego.

80.10.B 8 911,32 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Zespół Szkół Społecznych „Splot” z 
Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana 
Karskiego w Nowym Sączu liczył na koniec 
2018 r. 176 uczniów: 82 w Społecznym 
Liceum Ogólnokształcącym „Splot” z 
Oddziałami Dwujęzycznymi (zrekrutowano 
dwie klasy pierwsze liceum)W zakresie 
procesu dydaktycznego szkoła utrzymuje 
indywidualizację  nauczania w LO, 
rozszerzając przedmioty od drugiego 
półrocza klasy pierwszej – od roku 
szkolnego 2012/2013 zgodnie z nową 
podstawą programową w szkołach 
ponadgimnazjalnych. Uczniowie mają 
możliwość kształtowania własnego profilu, 
łącząc np. rozszerzenie z języka polskiego i 
matematyki.

80.10.Z 8 911,32 zł

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

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 2 345 055,21 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 477 667,53 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 7 565,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 120 505,00 zł

d) przychody finansowe 686,68 zł

e) pozostałe przychody 738 631,00 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

1 55.33.Z

Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane - 
zapewnienie zakwaterowania w pokojach gościnnych. Uczestnikom z poza Nowego Sącza 
możemy zaoferować noclegi w pokojach gościnnych MTO. Dysponujemy całkowicie 
wyposażoną kuchnią/ klubem z TV i dostępem do internetu. Dysponujemy 7 pokojami 
gościnnymi (20 łóżek). Prowadzimy zajęcia z polskimi oraz międzynarodowymi grupami 
nauczycieli oraz rodziców i dyrektorów szkół. Zajęcia mogą być prowadzone po polsku lub/i po 
angielsku przez polskich i zagranicznych trenerów. Tworzymy unikatowy klimat.

2 70.20.Z

Wynajem nieruchomości na własny rachunek (sal wykładowych, pomieszczeń biurowych i 
innych lokali w budynku). Jesteśmy jedynym właścicielem budynku znajdującego się w 
Nowym Sączu przy ulicy Limanowskiego 7. Dysponujemy całkowicie wyposażonymi salami 
seminaryjnymi, aulą na 100 osób, bogato wyposażoną pracownią komputerową z 20 
stanowiskami, boiskiem szkolnym i biblioteką z dużym księgozbiorem na bieżąco 
aktualizowanym. Wynajmujemy pomieszczenia popołudniami i w weekendy na cele 
edukacyjne dla szkół wieczorowych, zaocznych lub na kursy komputerowe bądź naukę języków 
obcych.

3 85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane. Międzynarodowy 
Instytut Liderów Oświaty "EUreka", to utworzony przez Małopolskie Towarzystwo Oświatowe 
(MTO) niepubliczny ośrodek doskonalenia nauczycieli. "EUrece" zależy na wykształceniu  i 
wspieraniu ludzi mogących zmieniać istniejące struktury szkolne, stosować aktywizujące 
metody nauczania, uczyć przedsiębiorczości, samorządności i odpowiedzialności społecznej, 
otwierać szkołę na najbliższe otoczenie oraz na świat, wprowadzać nowe idee oraz zmieniać 
kulturę szkoły

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 35 788,40 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 085 303,58 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 363 135,28 zł

2.4. Z innych źródeł 860 827,95 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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 35 788,40 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: 2 178 413,68 zł 35 788,40 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

1 Koszty działań statutowych MTO 7 454,25 zł

2 Koszty działań statutowych SPLOT 17 822,64 zł

3 Dofinansowanie kosztów w ramach projektów: "Tandem", "Pióro SPLOTU", "Wymiana młodzieży-
Izrael"

3 443,24 zł

4 Koszty wyposażenia SP Montessori 7 068,27 zł

1 Cele statutowe MTO i ZSS SPLOT 35 788,40 zł

w 
tym:

0,00 zł

55 107,00 zł

1 030 196,58 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

w 
tym:

410,00 zł

242 220,28 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)

120 505,00 złg) z działalności gospodarczej
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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 247 933,81 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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

1 229 733,72 zł 35 788,40 zł

7 565,00 zł 0,00 zł

17 479,32 zł

1 121,64 zł

132 523,70 zł

789 990,30 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

0,00 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

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. 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)

45 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. 0,50 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)

27,11 etatów

15 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

34 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)

61 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

11 osób

50 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 276 111,62 zł

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

1 269 991,62 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 

6 120,00 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)  

3 479,67 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)

3 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 3 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

1 132 007,12 zł

931 330,05 zł

- nagrody

- premie

700,00 zł

6 949,15 zł

- inne świadczenia 193 027,92 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 144 104,50 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 1 216 709,62 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 53 282,00 zł

Druk: NIW-CRSO 10



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)

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 Dotacja na ucznia - Szkoła 
Podstawowa

Edukacja szkolna Urząd Miasta Nowy Sącz 298 034,95 zł

2 Dotacja na ucznia - 
Gimnazjum

Edukacja szkolna Urząd Miasta Nowy Sącz 275 083,48 zł

3 Dotacja na ucznia - Liceum Edukacja szkolna Urząd Miasta Nowy Sącz 425 967,20 zł

4 Dotacja na ucznia uczącego 
się poza szkołą

Edukacja szkolna Urząd Miasta Nowy Sącz 18 194,15 zł

5 Wspieranie młodzieży w 
podręczniki

Zaopatrzenie uczniów w 
podręczniki

Urząd Miasta Nowy Sącz 10 916,80 zł

6 XVII Małopolski Konkurs 
Literacki dla młodzieży Pióro 
Splotu

Zainteresowanie literaturą i 
rozbudowanie pasji literackich 
wśród młodzieży

Urząd Miasta Nowy Sącz 2 000,00 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

6 368,60 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 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)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Beata Budzik Data wypełnienia sprawozdania

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

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

1 Międzynarodowa wymiana 
młodzieży

Zachowanie pamięci, historii i 
kultury narodu polskiego i 
żydowskiego

Ministerstwo Edukacji Narodowej 55 107,00 zł

2019-06-28
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