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Sprawozdanie merytoryczne za rok 2004

Nazwa, siedziba i adres organizacji
Dzieło Pomocy św. Ojca Pio
ul. Loretańska 11
31-114 Kraków

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio (Dzieło) jest wewnętrzną jednostką kościelnej osoby prawnej tj.
Krakowskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, nieposiadającą osobowości prawnej,
która  kontynuuje  działalność  Kuchni  św.  Łazarza,  powołanej  do  istnienia  przez  Prowincjała
Krakowskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów w dniu 23.12.2001. Dzieło prowadziło swoją
działalność pod nazwą Kuchnia św. Łazarza w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 1 czerwca
2004  roku  kiedy  to  dekretem  Ministra  Prowincjalnego  dokonano  zmiany  statutu,  nazwy oraz
powołano nowy Zarząd i Radę Dzieła. Dnia 15 września 2004 roku decyzją Sądu Rejonowego dla
Krakowa-Śródmieście Dzieło uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.

1. Działalność statutowa
      W minionym roku były realizowane następujące cele statutowe Dzieła: 
- działalność charytatywna, 
- pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
- przeciwdziałanie patologiom społecznym zwłaszcza problemom osób bezdomnych.
 

Kuchnia  św.  Łazarza  wydawała  codziennie  100  bochenków  chleba  i  100  bułek  (od  maja
dodatkowo  100  bułek),  gorącą  herbatę,  a  w  każdą  sobotę  także  inne  produkty  żywnościowe
(margarynę i ser).

Kuchnia była otwarta codziennie od 9.00 do 11.00 oraz w godzinach popołudniowych od 16.00
do 17.00. Każdego dnia korzysta z niej przeciętnie od 130 do 250 osób.

W obsługę kuchni zaangażowani są: przed południem rencista-wolontariusz, po południu bracia
zakonni, a w sobotę członkinie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. 

Od stycznia 2004 roku obok kuchni funkcjonuje także łaźnia powstała z konieczności wyjścia
naprzeciw potrzebom ludziom bezdomnym w tym, co dotyczy troski o ich higienę osobistą.

W kontenerze  z  półfabrykatów znajdują  się  dwie  kabiny z  prysznicami  oraz  pomieszczenie
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gospodarcze  z  pralką  suszarnią  i  bojlerami.  W  obsługę  łaźni  zaangażowani  są  odpowiednio
przygotowani bracia zakonni. Łaźnia jest czynna dwa razy w tygodniu – we wtorki i piątki od 15.00
do 17.30 przyjmując jednorazowo 10-15 osób (na przemian mężczyzni i kobiety).

W  Niedzielę  Wielkanocną,  w  Wigilię  Bożego  Narodzenia,  a  także  w  sam  dzień  Bożego
Narodzenia  zostały  zorganizowane  obiady  świąteczne  dla  ubogich  i  bezdomnych,  w  którym
uczestniczyło  każdorazowo  ok.  350  osób.  Oprócz  ciepłego  posiłku  wszyscy  otrzymali  paczki
żywnościowe. Inną formą pomocy były również dopłaty do recept dla osób starszych i samotnych. 

Wszystkie  formy  działalności  charytatywnej  Dzieła  Pomocy  św.  Ojca  Pio  są  świadczone
nieodpłatnie. Dzieło Pomocy nie prowadzi działalności gospodarczej. 

2. Akty prawne
Dnia  1  czerwca  2004  roku  Minister  Prowincjalny  Krakowskiej  Prowincji  Zakonu  Braci

Mniejszych Kapucynów dokonuje zmiany nazwy i statutu  Kuchni św. Łazarza na Dzieło Pomocy
św. Ojca Pio dostosowując go do wymogów wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie. 

Zostaje powołany Zarząd Dzieła w składzie: 
Tadeusz Starzec – dyrektor 
Stanisław Szlosek – zastępca 
Henryk Cisowski – sekretarz
oraz Radę Dzieła w składzie: 
Ksawery Knotz 
Jerzy Uram
Jerzy Ciupak 
Dnia 15 września 2004 roku Dzieło uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego – 
nr KRS 0000217272.
Działalność  Dzieła została  na tę okoliczność wyodrębniona w sposób zapewniający należytą

identyfikację  pod  względem  organizacyjnym i  rachunkowym.  Od  5  października  2004  Dzieło
posiada  własny  rachunek  bankowy.  Decyzją  Dyrektora  Izby  Skarbowej  w  Krakowie  z  dnia
21.12.2004 r. Dzieło zostaje uznane za odrębny podmiot podatkowy i zostaje mu nadany 

NIP 676-22-81-650 
REGON 040018820-00039  - PKD 8532C – pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania. 

W załączeniu odpisy uchwał/oświadczeń:
- w sprawie członków Rady Dzieła - l.dz. 1/2004 z dnia 1 czerwca 2004 roku.
-  w sprawie  uzyskania  statusu  Organizacji  Pożytku  Publicznego –  l.dz.  2/2004 z  dnia  1
czerwca 2004 roku. 
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3. Przychody i koszty
Przychody z działalności Dzieła w 2004 roku z rozbiciem na okres przed i po uzyskaniu statusu
Organizacji Pożytku Publicznego: 
suma ogółem Darowizny – 157.970,80 zł 

Nazwa darczyńcy Rodzaj darowizny Kwota za rok 2004 Kwota od I do
14.09 2004 

Kwota od 15.09
do 31.12.2004

Klasztor  Kapucynów  w
Krakowie

darowizny rzeczowe - żywność 110425,00 76315,00 34110,00
darowizny rzeczowe - inne 2016,00 1428,00 588,00
darowizny pieniężne 17000,00 17000,00
darowizna środków trwałych 1150,00 1150,00
nieodpłatne  świadczenia  -
udostępnienie  pomieszczeń  wraz  z
opłatą mediów

7755,00 5496,67 2258,33

Bank Żywności w
Krakowie

darowizny rzeczowe - żywność 9794,80 9794,80

Urząd Miasta Krakowa dotacja pieniężna 6500,00 6500,00
Osoby prywatne darowizny pieniężne 3330,00 3330,00

Koszty realizacji zadań statutowych w 2004 roku: Całkowity koszt – 132.261,66 zł
Rodzaj kosztu Wydane darowizny Kwota za rok 2004 Kwota od I do

14.09 2004 
Kwota od 15.09
do 31.12.2004

Realizacja  celu
statutowego

darowizny rzeczowe – żywność 128997,26 76315,00 52682,26
darowizny rzeczowe – inne 2 016,00 1 428,00 588,00
Opłaty bankowe 98,40 98,40

Koszty administracyjne Amortyzacja  (jednorazowe
umorzenie) 1 150,00 1 150,00

4. W roku 2004  Dzieło nie zatrudniało osób na umowę o pracę i nie zawierało umów zlecenia i
umów o dzieło. Członkowie Zarządu pracowali nieodpłatnie a przy realizacji zadań statutowych
bracia zakonni i osoby świeckie pracowały na zasadach wolontariatu. 
5. Wartość aktywów i  pasywów  Dzieła wykazanych w sprawozdaniu finansowym w roku 2004
wynosi 17.954,14 zł. 
6. Dzieło nie nabywało nieruchomości, innych środków trwałych i wartości niematerialnych
prawnych w roku 2004.
7.  Dzieło otrzymało  w  darowiźnie  środki  trwałe  o  łącznej  wartości  1150  zł  (meble  biurowe,
drukarka). 
8. Dzieło nie posiada papierów wartościowych, udziałów, akcji w spółkach prawa handlowego. 
9. W roku 2004 nie udzielano pożyczek. 
10. Nie wystąpiły zlecenia od podmiotów państwowych i samorządowych. 
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11. Na dzień 31 grudnia 2004 Dzieło posiadało następujące środki pieniężne:
- środki pieniężne w kasie –    821,50 zł. 
- rachunek bankowy         – 17.132,55 zł.

12. W 2004 roku Dzieło nie składało deklaracji CIT-2 za poszczególne miesiące z tytułu podatku
dochodowego  od  osób  prawnych.  Uzyskiwane  dochody  w  całości  były  przeznaczane  na  cele
statutowe.  Deklarację  CIT-8 za  rok 2004  Dzieło złożyło do Urzędu Skarbowego Kraków-Stare
Miasto.

Data sporządzenia: 25 marzec 2005 podpisy Zarządu Dzieła:
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