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Sprawozdanie merytoryczne za rok 2008 
 

Nazwa, siedziba i adres organizacji: 

 

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio 
ul. Loretańska 11 
31-114 Kraków 
NIP: 676-22-81-650 KRS: 0000217272 

 

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 poŜytku publicznego. 

 

I. Działalno ść statutowa. 
W minionym roku były realizowane następujące cele statutowe Dzieła:  

- działalność charytatywna,  

- pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej, 

- przeciwdziałanie patologiom społecznym, zwłaszcza problemom osób bezdomnych, 
bezrobotnych, niedoŜywionych chorych czy uzaleŜnionych, 

- działalność wspierająca naukę, edukację, oświatę i wychowanie, 

- działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 
organizacje pozarządowe oraz kościelne osoby prawne i jednostki organizacyjne, 
działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego 
w Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzące działalność w zakresie analogicznym do zakresu 
działania Dzieła, 

- promocja i organizacja wolontariatu. 

 

1. Pomoc rzeczowa: 

 – kuchnia i łaźnia 

Kuchnia dla bezdomnych i potrzebujących wydawała codziennie pieczywo (chleb, bułki), 
gorącą herbatę, produkty Ŝywnościowe (np. dŜemy, konserwy), a po południu równieŜ zupę i drugie 
danie przygotowywane i przekazywane przez krakowski klasztor Braci Mniejszych Kapucynów. 
Kuchnia była otwarta codziennie przez cały tydzień w godzinach: od 9.00 do 11.00 oraz od 16.00 
do 17.00. KaŜdego dnia korzystało z niej przeciętnie 130-170 osób bezdomnych i ubogich.  

W obsługę kuchni zaangaŜowani byli bracia zakonni wraz z wolontariuszami (w części 
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z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich). Wolontariusze i bracia zajmowali się wydawaniem 
Ŝywności i gorącej herbaty, utrzymaniem porządku. Dodatkowo bracia angaŜowali się 
w prowadzenie z bezdomnymi rozmów, które miały 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 lub pracy. Udzielano takŜe informacji 
o dostępnych formach pomocy w innych placówkach znajdujących się na terenie Krakowa. Akcja 
informacyjna w zakresie uzyskania pomocy przez osoby jej potrzebujące prowadzona była we 
współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie i pracownikami z punktu 
konsultacyjnego streetworkerów przy ul. Felicjanek 15/1 w Krakowie. 

Obok kuchni w roku 2008 funkcjonowała takŜe 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 zaangaŜowani byli odpowiednio przygotowani bracia 
zakonni. Łaźnia była czynna trzy razy w tygodniu – w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 
9.00 do 11.00 (kobiety w poniedziałki, w pozostałe dni  męŜczyźni, których jest więcej wśród 
bezdomnych). Tygodniowo korzystało z niej: w okresie zimowym mniej więcej 30 osób, 
a w okresie letnim 50 osób.  

Podczas dyŜuru w łaźni bracia udzielali takŜe podstawowej pomocy medycznej – 
dezynfekcja i opatrywanie zranień czy skaleczeń, a w przypadkach trudniejszych – pomagali 
w uzyskaniu fachowej opieki lekarskiej i kierowali do Poradni dla osób bezdomnych przy 
ul. Olszańskiej 5 w Krakowie. 

- obiady świąteczne dla osób bezdomnych i ubogich  

W Niedzielę Wielkanocną oraz w Wigilię BoŜego Narodzenia zostały zorganizowane 
obiady świąteczne dla osób ubogich i bezdomnych, w których uczestniczyło od 200 (wigilia) 
do 300 osób (Wielkanoc). Oprócz ciepłego posiłku wszyscy uczestnicy otrzymali paczki 
Ŝywnościowe. Przy obsłudze obiadów pomagali bracia i wolontariusze świeccy.  

Koszty organizacji Wigilii BoŜego Narodzenia oraz koszty funkcjonowania kuchni 
w okresie od 10.11.2008 r. do 31.12.2008 r. częściowo zostały pokryte z dotacji Wojewody 
Małopolskiego na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z zakresem rzeczowym 
i finansowym projektu Dzieła „Razem przetrwamy zimę” (pkt. 3). 

 

Wartość świadczonej pomocy  – 54.227,27 zł 

2. Bank śywności – PEAD i wsparcie podstawowe 
We współpracy z Bankiem śywności w Krakowie kontynuowana była dystrybucja 

produktów Ŝywnościowych w ramach programu PEAD oraz wsparcie bieŜącej działalności kuchni. 
Projekt realizowany był w okresie od marca do grudnia 2008 r. Przeciętnie miesięcznie 
uczestniczyło w nim 133 osób, tj. średnio miesięcznie 70 rodzin z terenu Krakowa. Łączna ilość 
wydanych produktów w ramach PEAD-u to 10.348,80 kg (płatki śniadaniowe, mąka, makaron, ser 
Ŝółty, ser topiony, kasza, cukier, mleko).  

 

Wartość pomocy rzeczowej – 31.332,49 zł 

3. Realizacja projektu „Razem przetrwamy zimę” 
26 listopada 2008 roku została zawarta z Wojewodą Małopolskim umowa na realizację 

zadania z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z projektem Dzieła „Razem przetrwamy zimę”, 
złoŜonym w otwartym konkursie ofert. Celem projektu było zapobieganie i przezwycięŜenie 
degradacji biologicznej i społecznej osób bezdomnych i zagroŜonych bezdomnością oraz pomoc 
w zapobieganiu bezdomności. Partnerami Dzieła w realizacji projektu byli: Klasztor Braci 



 

 

-  3  -  

Mniejszych Kapucynów w Krakowie oraz Piekarnia B.A. Madej s.j. w Krakowie.  Projekt był 
realizowany w terminie od 10.11.2008 do 31.12.2008 r. Pomocą zostało objętych mniej więcej 420 
osób.  

Całkowity koszt projektu – 20.104, 59 zł.  
w tym:  

- wielkość dotacji Wojewody Małopolskiego  –  11 000,00 zł 
- wielkość środków własnych    –    5 481,58 zł 
- wielkość środków pozyskanych z innych źródeł    –    3 623,01 zł 

4. Dofinansowanie posiłków szkolnych 
W okresie od stycznia do czerwca 2008 r. sfinansowano koszty obiadów jednego ucznia 

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Krakowie przy ul. Praskiej 64.  
W okresie od października do grudnia 2008 r. sfinansowało obiady szkolne dla 9 uczniów 

Gimnazjum nr 2 im. A. Mickiewicza w Krakowie przy ul. Studenckiej 13. Z prośbą o pomoc 
w dofinansowaniu posiłków dla tych uczniów zwrócił się do Dzieła pedagog szkolny 
w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.  

 

Wartość pomocy finansowej (obiady szkolne)  – 3.885,00 zł 

5. Pomoc rzeczowa i finansowa – dopłaty do leków, mediów i inne formy wsparcia 
Kolejną formą pomocy było równieŜ przyjmowanie potrzebujących, którzy przychodzą 

na furtę klasztorną, prosząc o róŜnego rodzaju pomoc, m.in.: dopłaty do leków, mediów, zakup 
podręczników szkolnych, opłaty za turnusy rehabilitacyjne dla dzieci. W kaŜdym przypadku 
decyzja o udzieleniu bądź odmowie pomocy była poprzedzona wywiadem środowiskowym, 
rozmową i próbą weryfikacji informacji w oparciu o dostarczone nam dokumenty czy 
zaświadczenia od innych instytucji. Z pomocy w większości korzystały osoby starsze, samotne oraz 
rodziny wielodzietne, będące w trudnej sytuacji materialnej. Opłaty za realizację recept i pozostałe 
opłaty dokonywane były zawsze bezpośrednio z rachunku bankowego Dzieła. Prowadzona była 
imienna ewidencja osób objętych tą formą pomocy. Liczba osób, które z niej skorzystały:  

- dofinansowanie do leków – 153 rodzin, 
- pozostałe dofinansowania – 26 rodziny. 

Dzieło udzieliło dwie zapomogi zwrotne dwóm rodzinom wielodzietnym: 

- w 2008 r. zapomoga w wysokości 2.300 zł z terminem zapłaty do końca 2009 r. 

- w 2008 r. spłacona została zapomoga zwrotna z roku 2007 w wysokości 400 zł. Pozostało 
do spłaty 600 zł. 

 

Wartość pomocy finansowej: opłaty za leki – 15.160,62 zł 
Wartość pomocy finansowej: dopłaty do mediów i inne wsparcia - 22.623,10 zł 

6. Punkt konsultacyjny 
09.12.2008 r. otwarto punkt konsultacyjny dla osób ubogich i potrzebujących. W punkcie 

co wtorek przez dwie godziny dyŜurują: brat zakonny oraz pracownik socjalny (a zarazem pedagog 
i streetworker), będący wolontariuszem Dzieła. Do punku zgłaszają się najczęściej osoby ubogie 
i zagroŜone bezdomnością. Otrzymują tam niezbędne informacje o przysługujących im prawach 
oraz moŜliwych formach pomocy. Udzielane jest poradnictwo z zakresu pomocy rodzinie, pomocy 
socjalnej czy penitencjarnej.  

7. Projekty Krakowskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów  
Inną działalnością Dzieła jest wspieranie projektów, zgodnych z celami statutowymi Dzieła, 

które są realizowane na terenie Prowincji Krakowskiej Zakonu Kapucynów. 
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W 2008 r. nastąpiło końcowe rozliczenie projektów z roku 2007. Przyjęto sprawozdania 
merytoryczne i finansowe z ich realizacji. W roku 2008 z rozliczenia projektów za rok 2007 
nastąpił zwrot niewydatkowanych środków pienięŜnych w wysokości 1.617 zł. 

10.06.2008 r. Zarząd Dzieła podjął uchwałę zatwierdzającą program wspierający projekty 
w Prowincji Krakowskiej na rok 2008/2009 w zakresie zasad i kryteriów udzielania dotacji wraz 
z załącznikami: wnioskiem o przyznanie dotacji, umową o realizację wspólnego projektu, 
sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu. Pula pieniędzy przeznaczona na ten cel wyniosła 
do 60.000 zł. Dofinansowanie skierowane zostało do wspólnot oraz organizacji działających 
w obrębie i na terenie Krakowskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Polsce 
i na Ukrainie. 

30.06.2008 r. odbyło się spotkanie niezaleŜnej komisji opiniującej wnioski o dofinansowanie 
projektów. W skład komisji weszli: 

- Przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Województwa 
Małopolskiego, 

- pracownik działu finansowego BP Polska sp. z o.o., wolontariuszka Dzieła, 
- pedagog, pracownik socjalny, streetworker, w 2007 roku wyróŜniona przez Ministerstwo 

Pracy i Polityki Społecznej za nowatorskie i wybitne rozwiązania w zakresie pomocy 
społecznej, wolontariuszka Dzieła, 

- przedstawiciel Zarządu Dzieła. 

Na podstawie opracowanych kryteriów formalnych i merytorycznych Komisja zaopiniowała 
pozytywnie następujące projekty, a Zarząd Dzieła podpisał umowy i nastąpiła realizacja zadań: 

1. Parafia Rzymsko-Katolicka PodwyŜszenia KrzyŜa Św. w Krośnie, projekt: Remont dachu 
w ośrodku hipoterapii; dofinansowanie Dzieła: 22.500 zł; realizacja: 2008 r., 

Projekt zrealizowano całkowicie w roku 2008. Przyjęto sprawozdanie merytoryczne i finansowe. 
Ukończony częściowy remont pomieszczeń zapewnił funkcjonowanie ośrodka hipoterapii 
w Krośnie. Miesięcznie z zabiegów hipoterapii korzysta przeciętnie 130 niepełnosprawnych dzieci. 
W 2008 roku przekazano środki pienięŜne w wysokości 22.500,00 zł. 

2. Apostolstwo MałŜeństw „Szansa Spotkania” Kurii Prowincjalnej Zakonu Braci Mniejszych 
Kapucynów w Krakowie, projekt: Wakacyjny odpoczynek dla rodzin wielodzietnych; 
dofinansowanie Dzieła: 2.500 zł; realizacja: 2008 r.  

Projekt zrealizowany całkowicie w roku 2008. Przyjęto sprawozdanie merytoryczne i finansowe. 
Z wakacyjnego odpoczynku wraz z przeprowadzonym kursem dla małŜonków i rodziców 
(„Szczęśliwa rodzina”) skorzystało 46 rodzin. W 2008 r. przekazano środki pienięŜne w wysokości 
2.500,00 zł. 

3. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. NMP Matki Kościoła na Ukrainie, projekt: Pomoc ofiarom 
przemocy metodą NEST; dofinansowanie Dzieła: 18.000 zł; realizacja: 2008/2009.  

Projekt zrealizowany częściowo w 2008 r. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z pierwszej 
części projektu złoŜone zostało w marcu 2009 r. Projekt ma na celu pomoc psychologiczną 
i terapeutyczną osobom, które doświadczyły przemocy w rodzinie. W projekcie uczestniczy zespół 
psychologów, posiadających certyfikaty dot. metody NEST (ang. New Experience for Survivors of 
Trauma – Nowe doświadczenie dla osób, które przeŜyły zranienia). Liczba osób biorących udział 
w programie: 37. W 2008 roku przekazano pierwszą ratę dotacji w wysokości 10.000,00 zł. 

4. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. PodwyŜszenia KrzyŜa Św. w Bytomiu, projekt: 
Dofinansowanie wypoczynku letniego młodzieŜy; dofinansowanie Dzieła: 700 zł; realizacja: 
2008 r.  

Projekt zrealizowano w 2008 r. Sporządzono sprawozdanie merytoryczne i finansowe. 
Dofinansowano wypoczynek 10 osób. W 2008 r. przekazano środki pienięŜne w wysokości 700 zł. 

5. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. PodwyŜszenia KrzyŜa Św. w Bytomiu, projekt: Organizacja 
wigilii dla ubogich; dofinansowanie Dzieła: 1 500 zł; realizacja: 2008 r.  
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Projekt zrealizowano w 2008 r. Sporządzono sprawozdanie merytoryczne i finansowe. W Wigilii 
uczestniczyło 50 osób, rozdano równieŜ paczki Ŝywnościowe. W 2008 r. przekazano środki 
pienięŜne w wysokości 1.500,00 zł. 

6. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. PodwyŜszenia KrzyŜa Św. w Bytomiu, projekt: Odnowienie 
sali spotkań (świetlicy) dla młodzieŜy; dofinansowanie Dzieła: 1.000 zł; realizacja: 2008/2009.  

Projekt w trakcie realizacji. Remont pomieszczeń do spotkań młodzieŜy. W 2008 r. przekazano 
środki pienięŜne w wysokości 1.000,00 zł. 

7. Kaplica Rektoralna Parafii p.w. Niepokalanego Serca Matki BoŜej w Zagórzu, projekt: Remont 
toalety w świetlicy środowiskowej; dofinansowanie Dzieła: 2 000 zł; realizacja: 2008/2009.  

Projekt w trakcie realizacji. Remont pomieszczenia w świetlicy słuŜącej do spotkań młodzieŜy. 
Środki pienięŜne zostaną przekazane po zatwierdzeniu haromonogramu prac budowlanych. 

8. Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Sędziszowie Małopolskim, projekt: Dobroczynność 
darem serca; dofinansowanie Dzieła: 2 500 zł; realizacja: 2008/2009.  

Projekt w trakcie realizacji.. Pomoc materialna osobom ubogim i potrzebującym: zakup art. 
Ŝywnościowych, dofinansowanie do zakupu leków, a takŜe poradnictwo w zakresie prawnym i 
psychologicznym. W 2008 r. przekazano środki pienięŜne w wysokości 2.500,00 zł. 

9. Caritas Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Antoniego w Wałczu, projekt: Spieszmy się kochać 
ludzi; dofinansowanie Dzieła: 2 500 zł; realizacja: 2009 r.  

Pomoc materialna osobom znajdującym się trudnej sytuacji Ŝyciowej. Środki pienięŜne zostaną 
przekazane w 2009 r. po rozliczeniu projektu z roku 2007, realizowanego od stycznia do grudnia 
2008 r. 

10. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. PodwyŜszenia KrzyŜa Św. w Bytomiu, projekt: Remont 
węzła sanitarno-higienicznego przy świetlicy parafialno-środowiskowej; dofinansowanie Dzieła: 
5 300 zł; realizacja: 2008/2009.  

Projekt w trakcie realizacji. Remont pomieszczeń. W 2008 r. przekazano środki pienięŜne 
w wysokości 5.300,00 zł. 

11. Dom zakonny Braci Mniejszych Kapucynów w Gdańsku, projekt: Otwarte oczy serca, 
dofinansowanie Dzieła: 1 500 zł, realizacja: 2008/2009.  

Projekt w trakcie realizacji. Pomoc materialna osobom znajdującym się w trudnej sytuacji 
Ŝyciowej. W 2008 r. przekazano środki pienięŜne w wysokości 1.500,00 zł. 
 

Łączna wartość przydzielonych dotacji na projekty realizowane w 2008/2009 r. wyniosła 
60.000 zł.  

8. Inne dotacje 
1. W okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. dzięki dotacji Dzieła w kwocie 20.000 zł Caritas 
Parafii św. Antoniego w Wałczu zrealizowała projekt zatwierdzony w roku 2007 - Spieszmy się 
kochać ludzi, który miał na celu pomoc charytatywną najuboŜszym, przeciwdziałanie patologiom 
społecznym, naukę, edukację, oświatę. Z pomocy skorzystało blisko 450 osób. Sprawozdanie 
finansowe i merytoryczne zostało złoŜone w 2009 r. 

2. W 2008 roku rozpoczęto realizację Projektu Remont kuchni i zmywalni przeznaczonych dla osób 
potrzebujących w Wołczynie. Zawarta została umowa partnerska pomiędzy Parafią Rzymsko-
Katolicką p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wołczynie a Burmistrzem Miasta Wołczyn oraz 
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wołczynie, na mocy której Bracia Mniejsi Kapucyni 
zobowiązali się do prowadzenia kuchni dla osób potrzebujących, a Burmistrz Miasta Wołczyn oraz 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązał się do współfinansowania zakupu art. 
spoŜywczych, partycypowania w kosztach wynagrodzenia jednego pracownika i oddelegowania – 
zgodnie z zasadami przyjętymi przez MOPS – osób upowaŜnionych do korzystania z kuchni. 



 

 

-  6  -  

Dzieło natomiast na mocy umowy o współpracy z Parafią w Wołczynie sfinansowało zakup 
urządzeń gastronomicznych niezbędnych do uruchomienia kuchni i zmywalni. Koszt zakupu 
urządzeń wyniósł 82.249,08 zł. W/w urządzenia zostały oddane nieodpłatnie do uŜywania na czas 
nieoznaczony. Z wydawanych posiłków w 2008 r. korzystało codziennie od 70 do 100 osób. 

3. Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza Caritas, działająca przy Parafii Rzymsko-Katolickiej 
p.w. św. Stanisława B.M. w Siedlcach na podstawie umowy zawartej 01.09.2008 r., otrzymała 
dofinansowanie w kwocie 16.448,91 zł na realizację projektu: Modernizacja pracowni 
komputerowej oraz wyposaŜenie w sprzęt komputerowy i biurowy, a takŜe na podstawie umowy 
zawartej 02.11.2008 r. otrzymała dofinansowanie w kwocie 3.123,00 zł na realizację projektu: 
UmoŜliwienie rozwoju talentów i zainteresowań podopiecznych Świetlicy Profilaktyczno-
Wychowawczej Caritas przy Parafii p.w. św. Stanisława B.M. w Siedlcach. Z pracowni 
komputerowej i zajęć świetlicy korzystało minimum 30 wychowanków świetlicy. Dotacje pokryły 
koszty zakupu sprzętu komputerowo-biurowego, instrumentów muzycznych oraz gry 
sprawnościowej, a takŜe organizacji wycieczki do Warszawy. 

4. W 2008 r. dofinansowano w kwocie 760 zł zakup artykułów spoŜywczych w okresie jesienno-
zimowym, przekazanych osobom ubogim za pośrednictwem Klasztoru Braci Mniejszych 
Kapucynów w Gdańsku. 

5. W 2008 r. dofinansowano wypoczynek młodzieŜy z Zagórza w wysokości 600 zł. 

Łączna wartość wydatkowanych środków pienięŜnych – 123.180,99 zł (w tym amortyzowane środki 
trwałe o wartości 82.249,08 zł) 

9. Promocja wolontariatu  
Odnotowujemy liczny i aktywny udział wolontariuszy w pracach Dzieła. W roku 2008 

zawartych zostało 25 umów z wolontariuszami, przeprowadzono dla nich podstawowe szkolenia 
w zakresie BHP oraz zostali oni poddani niezbędnym badaniom medycznym. Co miesiąc 
wolontariusze uczestniczyli w spotkaniach szkoleniowo-formacyjnych, podczas których odbywały 
się prelekcje m.in. z zakresu pomocy społecznej, bezdomności, psychologii.  

10. Projekt „Centrum Pomocy” 

W 2008 r. kontynuowano rozpoczęte w 2006 r. prace przygotowawcze dotyczące budowy 
„Centrum Pomocy” dla potrzebujących.  

Inwestycja przy ul. Loretańskiej 11 w Krakowie 

W lipcu 2008 r. został zaakceptowany projekt architektoniczny budynku, który zostanie 
wybudowany przy ul. Loretańskiej 11 w Krakowie. Znajdować się tam będzie punkt informacyjno-
konsultacyjny, poradnia psychologiczna, pomieszczenia administracyjne. Zakończono sondaŜowe 
prace archeologiczne a sporządzone sprawozdanie końcowe z badań przekazano Wojewódzkiemu 
Konserwatorowi Zabytków w Krakowie. W 2008 roku uzupełniono dokumentację techniczną do 
pozwolenia na budowę. Wniosek o pozwolenie na budowę przy ul. Loretańskiej 11 został złoŜony 
w grudniu 2008 r.  

Inwestycja przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie 

Przygotowany został wniosek o ustalenie warunków zabudowy budynków przy 
ul. Smoleńsk 4. We wstępnym projekcie architektonicznym planowana jest tam modernizacja 
kuchni z jadalnią, a takŜe budowa łaźni, pralni, magazynu odzieŜy oraz przychodni dla osób 
bezdomnych i potrzebujących. Przeprowadzono ekspertyzy techniczne, jak równieŜ inwentaryzację 
budynków przy ul. Smoleńsk 4. W grudnia 2008 r. otrzymano pozytywną decyzję konserwatorską 
ustalającą warunki zabudowy dla tej inwestycji.  
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W 2008 r. trwało rozwijanie sieci współpracy z instytucjami i organizacjami 
zainteresowanymi współpracą przy tworzeniu „Centrum Pomocy”, a takŜe gromadzenie funduszy 
na budowę niezbędnej infrastruktury.  

Łączny koszt działań przygotowawczych w roku 2008 dot. budowy „Centrum Pomocy” 
wyniósł –  8.975,49 zł 

w tym: 
- przy ul. Loretańskiej 11 - 5.841,00 zł 
- przy ul. Smoleńsk 4          - 3.134,49 zł 

11. Współpraca ze Stowarzyszeniem Pomocy Obywatelskiej im. Anny Fiszerowej 

29.12.2008 r. została podpisana umowa współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy 
Obywatelskiej im. Anny Fiszerowej, które prowadzi w Krakowie charytatywną Aptekę Darów. 
Współpraca dotyczyć będzie w szczególności wdroŜenia programu pilotaŜowego, który zakłada 
stworzenie komputerowej bazy leków i materiałów medycznych przekazywanych osobom 
potrzebującym. Program ten umoŜliwi lepszą wymianę informacji pomiędzy naszymi 
organizacjami, skuteczniejszą pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji Ŝyciowej, a takŜe 
przyczyni się do efektywniejszego wykorzystania leków, materiałów medycznych oraz środków 
finansowych.  

W celu wdroŜenia projektu zakupiono niezbędny sprzęt komputerowo-biurowy, który 
przekazano Stowarzyszeniu Pomocy Obywatelskiej im. A. Fiszerowej. 

Łączny koszt projektu w 2008 r. – 1.001,50 zł  
 

II.  W 2008 r. nie uległ zmianie osobowy skład Zarządu i Rady Dzieła. 
III.  Przychody i koszty 

  

Przychody z działalności statutowej Dzieła w 2008 roku:  

Nazwa darczyńcy Rodzaj darowizny Kwota za rok 2008 

Klasztor Kapucynów w Krakowie 

darowizny rzeczowe – Ŝywność  13.368,00 zł 

darowizny pienięŜne 52.343,42 zł 

nieodpłatne świadczenia – udostępnienie 
pomieszczeń wraz z opłatą mediów 

10.200,00 zł 

Bank śywności w Krakowie darowizna Ŝywności 31.332,49 zł 

Małopolski Urząd Wojewódzki dotacje 11.000,00 zł 

Osoby prywatne 
darowizny pienięŜne 225.463,85 zł 

darowizny rzeczowe 200,00 zł 

Przedsiębiorcy i inne organizacje 
darowizny pienięŜne 24.260,71 zł 

darowizny rzeczowe  19.141,20 zł  

1 % podatku 1 % podatku 17.142.388,00 zł 

 

Przychody  statutowe + wartość nieodpłatnych świadczeń : 17.519.497,67 zł + 10.200,00 = 
17.529.697,67 zł 
Przychody finansowe –  617.931,36 zł (odsetki od lokat bankowych, w tym naliczone a nie wypłacone 
251.434,25 zł) 
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Pozostałe przychody operacyjne –  34,86 zł 
Suma przychodów  =  18.147.663,89 zł (w tym nieodpłatne świadczenia 10.200 zł) 

 
Koszty realizacji zadań statutowych w 2008 roku:  

Rodzaj kosztu Wydane darowizny Kwota za rok 2008 

Realizacja celu statutowego 

pomoc rzeczowa – wydawanie Ŝywności, 
prowadzenie kuchni i łaźni 

54.227,27 zł 

Program PEAD 31.332,49 zł 

pomoc rzeczowa – opłaty za leki, mediów i inne  37.783,72 zł 

projekt współfinansowany z Wojewodą 
Małopolskim 

20.104,59 zł 

projekty w Prowincji Krakowskiej i inne dotacje 122.368,48 zł  

dofinansowanie posiłków szkolnych  3.885,00 zł 

pozostałe koszty statutowe – utrzymanie kuchni 
i łaźni, dowóz Ŝywności  

230,12 zł 

suma  269.931,67 zł 

Koszty administracyjne 

amortyzacja   20.146,04 zł 

zuŜycie materiałów (w tym materiały informacyjne)  17.330,65 zł 

usługi obce (w tym reklama i prowizje bankowe)  18.690,35 zł 

wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne  26.558,56 zł 

podatki i opłaty  130,00 zł 

pozostałe koszty (w tym świadczenia na rzecz 
wolontariuszy i koszty podróŜy słuŜbowych) 

 55,00 zł 

   

suma  82.910,60 zł 

 
Koszty realizacji celu statutowego      –  269.931,67 zł 
Koszty administracyjne       –    82.910,60 zł 
Koszy finansowe ( w tym wycena bilansowa funduszu Pioneer)  –    43.172,15 zł 
Pozostałe koszty (zaokrąglenia)     –           - 0,02 zł 
Suma wszystkich kosztów         – 396. 014,44 zł 
 
Dochód 17.751.649,45 zł (w tym nieodpłatne świadczenia 10.200 zł) 
 
IV.  W roku 2008 Dzieło zatrudniało 1 osobę na umowę o pracę, w wymiarze ½ etatu oraz 

zawarto dwie umowy o dzieło. Dzieło wypełniło obowiązki płatnika podatku dochodowego 
od wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy i 
gwarantowanych świadczeń pracowniczych. 
Członkowie Zarządu pracowali nieodpłatnie, a przy realizacji zadań statutowych bracia 
zakonni i osoby świeckie pracowały na zasadach wolontariatu. W 2008 r. podpisano 25 
porozumień o świadczenie usług wolontarystycznych z osobami świeckimi. 

V. Wartość aktywów i pasywów Dzieła wykazanych w sprawozdaniu finansowym w roku 
2008 wynosi 19.754.455,16 zł.  

VI.  Wartość zobowiązań – 22.687,97 zł. 
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VII.  Wartość naleŜności – 254.912,18 zł. (w tym odsetki naliczone lecz niewypłacone 
w wysokości 251.434,25 zł).  

VIII.  Dzieło nie nabywało nieruchomości. W roku 2008 dokonano zakupu: 

- środki trwałe  o wartości 94.528,38 zł (w tym sprzęt gastronomiczny związany z 
projektem modernizacji kuchni w Wołczynie o wartości 82.249,08 zł). 

- wartości niematerialne prawne – 667,34 zł (licencje na programy komputerowe) 

IX.  Dzieło otrzymało w darowiźnie środek trwały o wartości 200 zł – telefon z faksem.  

X. Dzieło nie posiada papierów wartościowych, udziałów, akcji w spółkach prawa handlowego.  

XI.  W roku 2008 udzielono zapomogę zwrotną potrzebującej rodzinie w wysokości 2.300 zł – 
termin zwrotu do grudnia 2009 r. 

XII.  W 2008 r. wystąpiły zlecenia od podmiotów samorządowych Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Krakowie – Umowa z dnia 26.11.2008 r. nr 13B/PS/2008 na kwotę 
11.000,00 zł. 

XIII. Na dzień 31.12.2008 r. Dzieło posiadało następujące środki pienięŜne: 

- środki pienięŜne w kasie  –          6.090,01 zł 
- rachunki bankowe           –        19.423,28 zł 
- lokaty krótkoterminowe  – 18.818.000,00 zł 

W 2008 r. Dzieło posiadało dwa rachunki bankowe, które znajdowały się w Banku PKO SA 
w Krakowie. 

Zakupione w 2006 r. jednostki uczestnictwa w liczbie 59.961,315 Funduszu Pioneer 
Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO za kwotę 620.000,00 zł zostały wycenione na dzień 
31.12.2008 na 576.827,85 zł  

Dzieło gromadzi środki pienięŜne na budowę „Centrum Pomocy” dla osób bezdomnych 
i potrzebujących przy ul. Loretańskiej 11 i ul. Smoleńsk 4 w Krakowie. Ponadto gromadzone środki 
finansowe wykorzystywane będą na prowadzenie kuchni i łaźni dla potrzebujących i na inne cele 
statutowe. 

XIV.  W 2008 r. Dzieło nie było zobowiązane do opłacania zaliczek na podatek dochodowy od 
osób prawnych za poszczególne miesiące. Uzyskiwane dochody w całości były przeznaczane na 
cele statutowe. Deklaracja CIT-8 za rok 2007 została złoŜona do Urzędu Skarbowego Kraków-Stare 
Miasto w ustawowym terminie, tj. do 31.03.2008 r. 

XV. W okresie sprawozdawczym nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne.  

XVI. Podjęte uchwały w 2008 roku: 

- o zatwierdzeniu bilansu i rachunku zysków i start za rok 2007, 
- o przekazaniu Radzie Dzieła sprawozdań finansowych za rok 2007, 
- zatwierdzająca program wspierający projekty w Prowincji Krakowskiej na rok 2008/2009. 
 

 
Data sporządzenia: 22.03.2009 r.    podpisy Zarządu Dzieła: 

         

Henryk Cisowski 

Jolanta Kaczmarczyk     

Artur Aliszewski 


