
Dzieło Pomocy św. Ojca Pio   
Organizacja Pożytku Publicznego

                                                                                                                                                                        
   Kraków, 22.03.2006.

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2006

Nazwa, siedziba i adres organizacji

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio
ul. Loretańska 11
31-114 Kraków

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio (Dzieło) jest nieposiadającą osobowości prawnej wewnętrzną 
jednostką kościelnej osoby prawnej Krakowskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. 

Dzieło 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,
- działalność wspierająca naukę, edukację, oświatę i wychowanie.

 Pomoc rzeczowa – kuchnia i łaźnia
Funkcjonująca kuchnia dla bezdomnych i potrzebujących wydawała codziennie pieczywo (ok. 

100 bochenków chleba i 200 bułek), kanapki, gorącą herbatę, zupę i drugie danie przygotowywane 
i przekazywane przez klasztor krakowski. Była ona otwarta codziennie przez cały tydzień od 9.00 
do 11.00 oraz w godzinach popołudniowych od 16.00 do 17.00. Każdego dnia korzystało z niej 
przeciętnie od 150 do 200 osób.

W  obsługę  kuchni  zaangażowani  byli  bracia  zakonni  wraz  z  wolontariuszami  (w  części 
z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich). Wydawaniem żywności i gorącej herbaty zajmowali się 
wolontariusze,  bracia  zakonni  natomiast  angażowali  się  w  utrzymanie  porządku  oraz 
w prowadzenie rozmów z bezdomnymi. Miały one na celu próbę pomocy w wyjściu z ich obecnej 
sytuacji  –  czy  to  poprzez  szukanie  kontaktu  z  rodziną  (odbudowanie  zerwanych  relacji)  czy 
pośrednictwo  w  znalezieniu  ośrodka,  schroniska  czy  pracy.  Często  bracia  udzielali  także 
podstawowej  pomocy  medycznej  –  opatrywanie  czy  dezynfekcja  zranień  czy  skaleczeń, 
a w trudniejszych przypadkach szukali kontaktu z fachową opieką lekarską.

Obok  kuchni  udostępniana  była  także  łaźnia,  z  której  korzystali  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 trzy razy w tygodniu – we wtorki, środy i piątki w godzinach od 9.00 
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do 11.00 (kobiety we wtorki, w pozostałe dni  mężczyźni). Jednorazowo korzystało z niej 10-15 
osób. 

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 od 150 (Boże Narodzenie) do ok. 350 osób (Wielkanoc). Oprócz ciepłego posiłku 
wszyscy otrzymali paczki żywnościowe. 
Wartość świadczonej pomocy – 75.658,22 zł
Koszty utrzymania kuchni i łaźni, dowóz żywności – 8.958,36 zł

Bank Żywności - PEAD
We współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie kontynuowana była dystrybucja produktów 

żywnościowych w  ramach programu PEAD (mleko,  mąka,  ryż,  makaron,  cukier,  kasza,  sery). 
Łączna ilość wydanych produktów to 7.426,2 kg. W tym projekcie uczestniczyło łącznie 233 osoby 
(tj. 104 rodziny) z terenu Krakowa. 
Wartość pomocy rzeczowej - 14.443,46 zł.

Dofinansowanie posiłków
W porozumieniu z Dyrekcją Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II  st.  im. 

F. Chopina w Krakowie rozpoczęliśmy w roku szkolnym 2006/2007 finansowanie obiadów dla 
wytypowanych przez  szkołę 10 uczniów z rodzin o trudnej sytuacji materialnej. Koszt jednego 
obiadu – 5,50 zł. 
Wartość przekazanej pomocy do grudnia 2006 – 726 zł.

Pomoc rzeczowa – dopłaty do leków i mediów 
Inną formą pomocy były również przyjmowanie potrzebujących, którzy przychodzą na furtę 

klasztorną  prosząc  o  różnego  rodzaju  pomoc:  dopłaty  do  leków,  do  mediów,  pomoc 
w szczególnych, trudnych sytuacjach życiowych – w każdym przypadku decyzja o udzieleniu bądź 
odmowie  pomocy była  poprzedzona  wywiadem środowiskowym,  rozmową i  próbą  weryfikacji 
informacji  w  oparciu  o  dostarczone  nam  dokumenty,  zaświadczenia  od  innych  instytucji. 
W większości były to osoby starsze, samotne czy też rodziny będące w trudnej sytuacji materialnej. 
Opłaty  za  realizację  recept  i  opłaty  za  media  dokonywane  były  zawsze  bezpośrednio  przez 
wolontariuszy Dzieła.
Wartość pomocy finansowej (opłaty za leki) – 11.200,72 zł
Wartość pomocy finansowej (opłaty za media) –   9.049,80 zł

Fundusz stypendialny
Kontynuowano działalność powstałego w 2005 roku funduszu stypendialnego przeznaczonego 

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 
miesięcznie,

– pakiet rzeczowy – jednorazowa dotacja celowa przeznaczona na zakup np.: pomocy naukowych, 
instrumentu muzycznego – wynikająca z projektu rozwoju dziecka – 600-3.000 zł jednorazowo.
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W 2005 roku uruchomiona została pierwsza transza funduszu. Do drugiej transzy stypendium 
w roku 2006 zakwalifikowali się jedynie ci stypendyści, którzy rozliczyli się z całości otrzymanych 
środków i przedstawili program rozwoju talentów na drugie półrocze. W ramach realizacji tego 
funduszu przekazano na rzecz stypendystów we Wrocławiu 2.800 zł i w Krośnie 1.200 zł.

W roku akademickim 2006/7 fundusz stypendialny został rozszerzony także na studentów UJ – 
kwota wypłaconego stypendium wyniosła 1.140 zł
Całkowity koszt projektu – 5.140 zł.

Projekty oświatowe
Kolejnym sektorem działalności Dzieła było wspieranie projektów oświatowych.
W roku 2006 objęte zostały patronatem Dzieła dwie świetlice socjoterapeutyczne prowadzone 

przez braci kapucynów Prowincji Krakowskiej: świetlica dla dzieci i młodzieży w Nowej Soli oraz 
świetlica  „Oratorium św.  Franciszka” w Zagórzu (woj.  Podkarpackie).  Świetlica  w Nowej Soli 
otrzymała  2.800  zł  na  prowadzenie  bieżącej  działalności,  natomiast  w  świetlicy  w  Zagórzu 
sfinansowano  zakup  krzeseł  i  umeblowania  na  kwotę  4.999.75  zł  oraz  zorganizowano  zbiórkę 
książek  do  biblioteczki  dla  młodzieży,  którą  w  całości  przekazano  świetlicy  (łączna  wartość 
nowych książek – 2.235,92 zł). 

Młodzieżowa  Orkiestra  Dęta,  która  zrzesza  młodzież  i  dzieci  ze  Skomielnej  Czarnej 
i Bogdanówki otrzymała dotację w wysokości 3.074,40 zł na zakup materiału na stroje ludowe.

Wyższe  Seminarium  Duchowne  Kapucynów  w  Krakowie,  którego  alumni  każdego  roku 
włączają się w przygotowanie Wigilii i obiadu wielkanocnego, otrzymało dofinansowanie zakupu 
części  wyposażenia  sali  audiowizualnej  na  potrzeby  uczelni  (wzmacniacz,  mikser,  mikrofon, 
ekran). Łączna wartość dotacji – 4.220,03 zł.

Promocja wolontariatu 
Odnotowujemy coraz liczniejszy i aktywniejszy udział wolontariuszy w pracach Dzieła. W roku 

2006  zawartych  zostało  18  umów  z  wolontariuszami,  przeprowadzono  dla  nich  podstawowe 
szkolenia w zakresie BHP oraz zostali oni poddani niezbędnym badaniom medycznym.

Projekt „Poradnia”
Z końcem 2006 roku zostały  podjęte  starania  mające  na  celu  budowę  Centrum Pomocy. 

Projekt  został  wstępnie  pozytywnie  zaopiniowany  przez  władze  zakonne  oraz  przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. W listopadzie 2006 roku zostało złożony 
wniosek do Wydziału Architektury Urzędu Miasta Krakowa o ustalenie warunków zabudowy. Dnia 
11 grudnia 2006 roku otrzymaliśmy zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania 
warunków zabudowy. W chwili obecnej gromadzone są środki pieniężne na ten cel (szacunkowy 
koszt budowy – ok. 2 mln zł).

2. W 2006 roku osobowy skład Zarządu i Rady Dzieła nie uległ zmianie.
3. Przychody i koszty

Przychody z działalności Dzieła w 2006 roku: 
- Przychody + wartość nieodpłatnych świadczeń – 600.545,42 zł +8.760,00 = 609.305,42
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Nazwa darczyńcy Rodzaj darowizny Kwota za rok 2006

Klasztor Kapucynów w Krakowie darowizny rzeczowe – żywność 17.742,10

darowizny pieniężne 39.617,41
darowizna środków trwałych (monitor) 500,00

nieodpłatne  świadczenia  –  udostępnienie 
pomieszczeń wraz z opłatą mediów

8.760,00

Bank Żywności w Krakowie darowizna żywności 14.443,46
Małopolski Urząd Wojewódzki dotacje 9.000,00
Urząd Miasta Krakowa dotacje 12.800,00
Osoby prywatne darowizny pieniężne 477.568,42

darowizny rzeczowe (w tym środki trwałe) 982,50
Przedsiębiorcy i  inne organizacje darowizny pieniężne 3.942,30

darowizny rzeczowe 13.959,83

- Przychody finansowe –     9.851,43 zł (odsetki od lokat bankowych)
- Pozostałe przychody operacyjne –        137,97 zł
- Suma przychodów = 609.305,42 zł

Koszty realizacji zadań statutowych w 2006 roku: Całkowity koszt – 161.033,09 zł

Rodzaj kosztu Wydane darowizny Kwota za rok 2006

Realizacja celu statutowego pomoc rzeczowa – wydawanie żywność 90.827,68
pomoc rzeczowa – opłaty za leki 11.200,72
pomoc finansowa osobom prywatnym na pokrycie 
mediów 

9.049,80

fundusz stypendialny 5.140,00
projekty oświatowe 17.330,10

pozostałe koszty statutowe – utrzymanie kuchni i 
łaźni, dowóz żywności 

8.958,36

Koszty administracyjne artykuły biurowe, usługi obce, opłaty 6.057,32
artykuły reklamowe i reklama 3.364,15
amortyzacja 8.825,46

prowizje i opłaty bankowe 279,50

4. W roku 2006  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. W 2006 roku podpisano 18 
porozumień o świadczenie usług woluntarystycznych z osobami świeckimi.
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5. Wartość aktywów i pasywów  Dzieła wykazanych w sprawozdaniu finansowym w roku 2006 
wynosi 582.326,00 zł. 
Wartość zobowiązań – 4.277,02 zł.
6. Dzieło nie nabywało nieruchomości. W roku 2006 dokonano zakupu:
- środki trwałe – 5.428,60 zł (składniki majątkowe o wartości do 3.500 zł)
- wartości niematerialne prawne – 714,00 zł (program komputerowy - Microsoft Office XP)
7.  Dzieło otrzymało  w  darowiźnie  środki  trwałe  o  łącznej  wartości  1.482,50  zł  (komputer 
i monitor). 
8. Dzieło nie posiada papierów wartościowych, udziałów, akcji w spółkach prawa handlowego. 
9. W roku 2006 nie udzielano pożyczek. 
10. Nie wystąpiły zlecenia od podmiotów państwowych i samorządowych. 
11. Na dzień 31 grudnia 2006 Dzieło posiadało następujące środki pieniężne:
- środki pieniężne w kasie – 10.174,31zł. 
- rachunek bankowy         – 11.019,08 zł.
- lokata krótkoterminowa – 550.000,00 zł
Rachunek bankowy w 2006 roku znajdował się w Banku Przemysłowo – Handlowym w Krakowie.

Dzieło  gromadzi  środki  pieniężne  na  budowę  poradni  psychologicznej  wraz  z  kuchnią 
i łaźnią dla bezdomnych i potrzebujących.  Ponadto gromadzone środki finansowe wykorzystywane 
będą na prowadzenie kuchni i łaźni dla potrzebujących i na inne cele statutowe.
12. W 2006 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 2006  Dzieło złożyło do Urzędu Skarbowego Kraków-Stare 
Miasto.
13.  W  okresie  sprawozdawczym  przeprowadzona  została  kontrola  zewnętrzna  Ekonoma 
Prowincjalnego Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. 
14. Podjęte uchwały w 2006 roku:
- o zatwierdzeniu bilansu i rachunku zysków i start za rok 2005,
- o przekazaniu sprawozdań finansowych za rok 2005 Radzie Dzieła,
- o kontynuacji funduszu stypendialnego w roku 2006.

Data sporządzenia: 22 marzec 2007 podpisy Zarządu Dzieła:

                                Marek Metelica

   Jolanta Kaczmarczyk    

                                   Henryk Cisowski
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