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Sprawozdanie merytoryczne za rok 2005

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.

Posiada status organizacji pożytku publicznego (KRS nr 0000217272).

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,
- fundusz stypendialny dla dzieci z rodzin ubogich. 
 

Funkcjonująca  kuchnia  wydawała  codziennie  100  bochenków  chleba  i  200  bułek,  gorącą
herbatę, a w każdą sobotę także inne produkty żywnościowe (margarynę i ser). Była ona otwarta
codziennie od 9.00 do 11.00 oraz w godzinach popołudniowych od 16.00 do 17.00. Każdego dnia
korzystało z niej przeciętnie od 130 do 250 osób.

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

Obok  kuchni  udostępniana  była  także  łaźnia,  z  której  korzystają  przede  wszystkim  ludzie
bezdomni. W pełni zaspokajała ona potrzebę troski o ich higienę osobistą.

W kontenerze  z  półfabrykatów znajdują  się  dwie  kabiny z  prysznicami  oraz  pomieszczenie
gospodarcze  z  pralką  suszarnią  i  bojlerami.  W  obsługę  łaźni  zaangażowani  byli  odpowiednio
przygotowani Bracia zakonni. Łaźnia była czynna dwa razy w tygodniu – we wtorki i piątki od
15.00 do 17.30 przyjmując jednorazowo 10-15 osób (na przemian mężczyźni 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 oraz dofiannsowanie opłat za
media (czynsz,energia elektryczna,gaz) dla osób starszych i samotnych. 
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W ramach współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie prowadzona była dystrybucja produktów
żywnościowych (mleko, mąka, ryż, makaron) – raz w miesiącu – dla rodzin znajdujących się w
trudnej sytuacji materialnej.

Uruchomiony w 2005 roku fundusz stypendialny przeznaczony był dla zdolnych dzieci z rodzin
ubogich i wielodzietnych. Program ten składał się z trzech pakietów:
– pakiet socjalny - pokrywający koszty utrzymania, wyżywienia, dojazdów do szkoły, wycieczek

szkolnych,  składek  obowiązkowych,  inne  potrzeby  socjalne  i  zdrowotne  –  100-150  zł
miesięcznie,

– pakiet  naukowy –  pokrywający wydatki  wynikające  z  projektu  rozwoju  talentów  dziecka  –
pomoce  naukowe,  dodatkowe lekcje,  kursy językowe,  inne  szkolenia,  treningi  –  200-300  zł
miesiecznie,

– pakiet rzeczowy – jednorazowa dotacja celowa przeznaczona na zakup np.: pmocy naukowych,
instrumentu muzycznego – wynikająca z projektu rozwoju dziecka – 600-3.000 zł jednorazowo.

Przekazano środki finansowe dla dzieci z:
– Nowej Soli – 5.000,00
– Krosna – 1.200,00
– Wrocławia – 5.500,00

W 2005 roku uruchomiona została pierwsza rata funduszu. 
Dzieło przekazało również darowiznę pieniężną:
– dla Parafialnego Caritas w Bytomiu – 1.700,00 zł.  Środki  te zostały przeznaczone na zakup

żywności i środków czystości dla osób potrzebujących, oraz
– dla Banku Żywności w Krakowie na budowę komory chłodniczej w wysokości 200,00 zł. Jej

budowa pozwoli na realizowanie celów statutowych (rozdzielanie żywności ) przez Bank innym
Organizacjom Pozarządowym, w tym również Dziełu.

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

2. Akty prawne
Dnia 3 listopada 2005  Minister Prowincjalny Krakowskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych

Kapucynów dokonuje zmiany Dyrektora i zastępcy Dyrektora Zarządu. 
Zostaje powołany Zarząd Dzieła w składzie: 
Marek Metelica – dyrektor 
Jolanta Kaczmarczyk – zastępca 
Henryk Cisowski – sekretarz

W załączeniu odpis uchwały:
- w sprawie członków Rady Dzieła – L.dz. 0321 /05 z dnia 3 listopada 2005 roku.

Nowi członkowie Zarządu zostali wpisani do KRS dnia 14 marca 2006 roku.
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3. Przychody i koszty
Przychody z działalności Dzieła w 2005 roku: 
- Darowizny+wartość nieodpłatnych świadczeń – 253.041,14 zł +7.860,00 = 260.901,14 

Nazwa darczyńcy Rodzaj darowizny Kwota za rok 2005

Klasztor Kapucynów w Krakowie darowizny rzeczowe – żywność i inne     4.152,71
darowizny pieniężne 102.990,00
darowizna środków trwałych     2.547,50
nieodpłatne  świadczenia  –  udostępnienie
pomieszczeń wraz z opłatą mediów

     7.860,00

Bank Żywności w Krakowie darowizna żywności      8.685,40
Małopolski Urząd Wojewódzki dotacje      9.000,00
Osoby prywatne darowizny pieniężne 111.107,21

darowizny rzeczowe (środki trwałe) 650,00
Przedsiębiorcy darowizny pieniężne 11.112,90

darowizny  rzeczowe  (środki  trwałe,  żywność,
środki czystości)

2795,42

- Przychody finansowe – 1.292,16 zł

Suma przychodów = 262.193,30 zł

Koszty realizacji zadań statutowych w 2005 roku: Całkowity koszt – 133.750,79 zł

Rodzaj kosztu Wydane darowizny Kwota za rok 2005

Realizacja celu statutowego darowizny rzeczowe – żywność 108.116,77
darowizny rzeczowe – inne 696,96
darowizny pieniężne 2.653,85
fundusz stypendialny 11.700,00

Koszty administracyjne artykuły biurowe, usługi obce, opłaty 1.121,68
artykuły reklamowe i reklama 4.269,39
amortyzacja 5.090,64
prowizje bankowe 101,50
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4. W roku 2005  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 2005
wynosi 139.403,71 zł. 
6. Dzieło nie nabywało nieruchomości. W roku 2005 dokonano zakupu:
- środki trwałe – 9.155,85
- wartości niematerialne prawne – 1.090,00 zł 
7.  Dzieło otrzymało  w  darowiźnie  środki  trwałe  o  łącznej  wartości  3410,95  zł  (komputer,
wyposażenie:  czajnik,  kubki,  ławy,  pojemniki,  pralkę,  garnki,  ręczniki,  kuchnie  dwupalnikową,
stojak, ławki, kosz na śmieci). 
8. Dzieło nie posiada papierów wartościowych, udziałów, akcji w spółkach prawa handlowego. 
9. W roku 2005 nie udzielano pożyczek. 
10. Nie wystąpiły zlecenia od podmiotów państwowych i samorządowych. 
11. Na dzień 31 grudnia 2005 Dzieło posiadało następujące środki pieniężne:
- środki pieniężne w kasie –    463,04 zł. 
- rachunek bankowy         – 20.366,51 zł.
- lokata krótkoterminowa – 110.000,00 zł
12. W 2005 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 2005  Dzieło złożyło do Urzędu Skarbowego Kraków-Stare
Miasto.

Data sporządzenia: 25 marzec 2006 podpisy Zarządu Dzieła:
Marek Metelica
Jolanta Kaczmarczyk
Henryk Cisowski

-  4  -


