
 

 

Kraków, 31.03.2011 r. 

 

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 

 
Nazwa, siedziba i adres organizacji: 

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio 
ul. Loretańska 11 
31-114 Kraków 
NIP: 676-22-81-650;  KRS: 0000217272 
REGON: 040018820-00039 

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio (Dzieło) jest nieposiadającą osobowości prawnej wewnętrzną jednostką 
kościelnej osoby prawnej Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów - Krakowskiej Prowincji. Dzieło posiada 
status organizacji pożytku publicznego. W 2010 roku Dzieło prowadziło wyłącznie nieodpłatną 
działalność statutową pożytku publicznego, nie była prowadzona odpłatna działalność statutowa 
pożytku publicznego jak również działalność gospodarcza. 

Zarząd: 

- Dyrektor  – o. Henryk Cisowski 
- z-ca Dyrektor  – Jolanta Kaczmarczyk 
- sekretarz  – br. Artur Aliszewski 
 
Rada Dzieła: 

- o. Piotr Śliwiński 
- o. Jerzy Uram 
- o. Jerzy Ciupak 

I. Działalność statutowa 

W minionym roku były realizowane następujące cele statutowe Dzieła:  

- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie 
szans tych rodzin i osób, 

- działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym,  

- działalność charytatywna, 

- promocja i ochrona zdrowia, w tym w szczególności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w 
dziedzinie psychologii i psychiatrii,  

- działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

- promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 
zwolnieniem z pracy, 

- działalność na rzecz równych praw i kobiet i mężczyzn, 
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- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,  

- nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 

- wypoczynku dzieci młodzieży, 

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

- wspierania i upowszechniania kultury  fizycznej i sportu. 

- promocja i organizacja wolontariatu, 

- pomocy Polonii i Polakom za granicą, 

- działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, 

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

- działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w powyższych punktach. 

Programy realizowane w 2010 roku 

1. Prowadzenie kuchni dla osób bezdomnych i ubogich 
W związku z budową Centrum Pomocy dla osób potrzebujących przy ul. Loretańskiej 11, kuchnia 
kontynuowała swoją działalność przy ul. Reformackiej 3. Dzieło korzysta z pomieszczeń Stowarzyszenia 
Przyjaciół im. św. Brata Alberta i prowadzi tam punkt wydawania żywności codziennie od 16.00-17.00. 
W ramach użytkowania pomieszczeń Dzieło ponosi koszty za media refakturowane przez 
Stowarzyszenie. 

Ponadto Dzieło we współpracy z Klasztorem Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie zorganizowało w 
pomieszczeniach Klasztoru wigilię i obiad wielkanocny. W posiłku wigilijnym uczestniczyło ok. 250 
osób, a w obiedzie wielkanocnym ok. 300 osób. W tym czasie wydano także paczki świąteczne. 

Funkcjonowanie kuchni oraz organizacja posiłków świątecznych w 2010 roku była dodatkowo 
pokrywana z darowizn Banku Żywności oraz w ramach projektu Dzieła: „Pozwól sobie pomóc – 
przeciwdziałanie zjawisku bezdomności i ubóstwa” (pkt.3). 

Wartość świadczonej pomocy – 32.059,32 zł. 

2. Realizacja Europejskiego Programu Pomocy Najuboższym PEAD 2010 

We współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie kontynuowana była z lat poprzednich dystrybucja 
produktów żywnościowych w ramach programu PEAD. 

Przeciętnie miesięcznie uczestniczyło w nim 123 osób, tj. średnio miesięcznie 50 rodzin przede 
wszystkim z terenu Krakowa. Wydane produkty to płatki śniadaniowe, mąka, makaron, ser żółty, ser 
topiony, kasza, cukier, mleko itp. 

Wartość pomocy rzeczowej przekazanej potrzebującym – 22.771,98 zł. 

3. Realizacja projektu „Pozwól sobie pomóc – przeciwdziałanie zjawisku bezdomności i ubóstwa” 

27 lipca 2010 roku została zawarta z Wojewodą Małopolskim umowa na realizację zadania z zakresu 
pomocy społecznej, zgodnie z projektem Dzieła „Pozwól sobie pomóc – przeciwdziałanie zjawisku 
bezdomności i ubóstwa”, złożonym w otwartym konkursie ofert. Celem projektu było przeciwdziałanie 
zjawisku bezdomności i ubóstwa poprzez podjęcie działań o charakterze osłonowym, zapobiegających 
degradacji biologicznej i społecznej osób bezdomnych, ubogich oraz zagrożonych bezdomnością 
i różnymi patologiami, a także podjęcie działań o charakterze aktywizującym, zmierzających do 
zapobiegania bezdomności i wyprowadzenia z sytuacji kryzysowych.  



 
3 

Projekt był realizowany w terminie od 1 lipca do 31 grudnia 2010 r. i obejmował funkcjonowanie punktu 
wydawania żywności, Punktu Konsultacyjnego dla potrzebujących oraz pomoc w wykupieniu lekarstw. 
Ponadto finansowo została wsparta organizacja posiłku wigilijnego dla 250 osób ubogich i bezdomnych 
w tym przygotowanie paczek żywnościowych (pkt.1). Przy obsłudze wigilii pomagali bracia 
i wolontariusze świeccy.  

Partnerami Dzieła w realizacji projektu, oprócz Wojewody Małopolskiego, był Klasztor Braci 
Mniejszych Kapucynów w Krakowie. 

Całkowity koszt projektu – 40.556,72 zł 

w tym:  
- wielkość dotacji Wojewody Małopolskiego   – 12.000,00 zł 
- wielkość środków własnych     – 28.556,72 zł 

4. Realizacja projektu „Centrum Pomocy – stymulacja aktywności życiowej i społecznej osób 
wykluczonych” 

8 listopada 2010 roku została zawarta z Wojewodą Małopolskim umowa na realizację zadania z zakresu 
pomocy społecznej, zgodnie z projektem Dzieła „Realizacja projektu „Centrum Pomocy – stymulacja 
aktywności życiowej i społecznej osób wykluczonych”, złożonym w otwartym konkursie ofert. Celem 
projektu było: 

- prowadzenie poradni socjalnej gdzie wsparcia osobom potrzebującym udzielał pracownik socjalny, 
doradca zawodowy, prawnik, 

- prowadzenie poradni psychologicznej wraz z wsparciem lekarza psychiatry gdzie udzielano osobom 
potrzebującym pomocy psychologicznej, psychiatrycznej, psychoterapeutycznej, 

- promocja działań Centrum Pomocy pozwalająca na dotarcie do beneficjentów działań Dzieła. 

Całkowity koszt projektu – 33.658,76 

w tym:  
- wielkość dotacji Wojewody Małopolskiego   –    13.000,00 zł 
- wielkość środków własnych     –    20.658,76 zł 

5. Dofinansowanie posiłków szkolnych 

W okresie od września do grudnia 2010 r. Dzieło sfinansowało obiady szkolne dla 20 uczniów 
Gimnazjum nr 2 im. A. Mickiewicza w Krakowie przy ul. Studenckiej 13. Z prośbą o pomoc 
w dofinansowaniu posiłków dla uczniów z rodzin o niskim statusie materialnym zwróciła się Sekretarz 
szkoły w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie.  
Wartość pomocy finansowej (obiady szkolne) – 7.852,50 zł. 

6. Pomoc rzeczowa i finansowa – dopłaty do leków, mediów i inne formy wsparcia 

Kolejną formą pomocy było przyjmowanie osób potrzebujących, którzy proszą o różnego rodzaju 
pomoc, m.in.: dopłaty do leków, mediów, zakup podręczników szkolnych, itp. W każdym 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 bezdomne, starsze i samotne oraz rodziny 
wielodzietne, będące w trudnej sytuacji materialnej. Opłaty za realizację recept i większość pozostałych 
opłat dokonywana była bezpośrednio z rachunku bankowego Dzieła. Prowadzona była imienna 
ewidencja osób objętych tą formą pomocy.  

Liczba osób, które skorzystały z tej formy pomocy:  
- dofinansowanie do leków – pomoc udzielona 358 osób lub rodzin  
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- pozostałe dofinansowania – pomoc udzielona 48 osobom lub rodzinom  
Pomoc w wykupieniu leków dodatkowo była realizowana w ramach projektu Dzieła: „Pozwól sobie 
pomóc – przeciwdziałanie zjawisku bezdomności i ubóstwa” (pkt.3). 

Wartość pomocy finansowej: opłaty za leki – 16.049,86 zł 
Wartość pomocy finansowej: dopłaty do mediów i inne wsparcia – 21.248,54 zł. 

7. Punkt konsultacyjny 

W okresie od stycznia do września 2010 r. kontynuowano prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób 
ubogich i potrzebujących przy furcie klasztornej w Krakowie. W punkcie w każdy wtorek w godz. 10.00-
12.00 dyżurowali brat zakonny oraz pracownik socjalny. Do punku zgłaszały się najczęściej osoby 
o trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej, zagrożone bezdomnością. Otrzymywały tam niezbędne 
informacje o przysługujących im prawach oraz możliwych formach wsparcia. Udzielane było 
poradnictwo z zakresu pomocy rodzinie, pomocy socjalnej czy postpenitencjarnej. 

W okresie od stycznia do września 2010 pracownik socjalny udzielił 161 konsultacji 

 

W październiku 2010 roku w nowo wybudowanym budynku zostało otwarte Centrum Pomocy. 
Centrum, w którym udziela się kompleksowej pomocy osobom ubogim, bezdomnym oraz znajdującym 
się w sytuacjach kryzysowych. Pomoc jest udzielana poprzez konsultacje z pracownikiem socjalnym, 
doradcą zawodowym, prawnikiem, przy wsparciu psychologów i lekarza psychiatry. Osoby korzystające 
z pomocy współpracę z Centrum rozpoczynają od spotkania z pracownikiem socjalnym, który 
diagnozuje problem i proponuje ofertę pomocy dostosowaną do indywidualnych potrzeb. Głównym 
celem jest stymulacja aktywności życiowej i społecznej osób wykluczonych. 

Rodzaj udzielanej pomocy w zależności od specjalisty  
1) Pracownik socjalny i brat zakonny 
- rozmowa i wsparcie w trudnej sytuacji,  
- rozeznanie sytuacji osób, 
- poinformowanie o możliwościach pomocowych, prawach i uprawnieniach,  
- pomoc w załatwieniu formalności w urzędach, 
- pomoc materialna w zależności od potrzeb m.in. wykupienie lekarstw, 
- w uzasadnionych przypadkach wizyty w domu lub towarzyszenie w załatwieniu spraw.  

Najczęstsze problemy: dotyczą sytuacji materialnej, braku pracy, bezdomności i zagrożenia 
bezdomnością, trudności w relacjach rodzinnych tj. braku wsparcia rodziny, zerwanych relacji 
rodzinnych, problemach w rodzinie, przemocy w rodzinie, uzależnień, chorób i niepełnosprawności, 
trudności w opiece i wychowaniu dzieci.  

2) Radca prawny / Adwokat  
- porada prawna, informacja o przysługujących prawach, badanie sprawy w sądzie (urzędzie), 
- pomoc w sporządzeniu pisma oraz sporządzanie i wypełnienie wniosków urzędowych,  
- reprezentowanie przed urzędami, sądami i innymi organami państwowymi. 

Najczęstsze problemy: dotyczą problemów związanych z: 

a) sytuacją rodzinną min. konsekwencji rozwodu w kontekście spraw majątkowych, 
alimentacyjnych, mieszkaniowych, 

b) zadłużeniem. 
Najczęstsze problemy: dotyczą spraw związanych z sytuacją rodzinną osób potrzebujących w zakresie 
np. spraw majątkowych, alimentacyjnych , mieszkaniowych. Ponadto coraz więcej konsultacji dotyczy 
problemów prawnych będących konsekwencją zadłużeń. 
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Dodatkowo Dzieło współpracuję z poradnią prawną – Fundacją Academia Iuris gdzie porad prawnych 
udzielają studenci prawa pod nadzorem radcy prawnego. Działalność Fundacji odbywa się w 
porozumieniu z Okręgową Izbą Radców Prawnych, a swym patronatem objęła ją Naczelna Rada 
Adwokacka. Porozumienie w sprawie współpracy w dziedzinie niesienia pomocy prawnej zostało 
podpisane 3 września 2010 r. Fundacja Academia Iuris dyżurowała w Centrum Dzieła od wtorku do 
piątku przez 2 h dziennie. 

3) Doradca zawodowy oraz pomagający pracownik socjalny zapewniają: 
- pomoc w określeniu preferencji i zainteresowań zawodowych, 
- pomoc w aktywnym wyszukiwaniu bieżących ofert pracy,  
- możliwość samodzielnego poszukiwania ofert pracy poprzez: 

a) dostęp do internetu, 
b) dostęp do telefonu i możliwość weryfikacji oferty, 
c) pomoc pracownika socjalnego 4 h/ dziennie w samym szukaniu ofert pracy, 
d) prenumerata prasy z ofertami pracy, 

- pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV), 
- pomoc w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. 
 

        Efekty funkcjonowania Centrum Pomocy: 
- pokonanie lęku i zgłoszenie się o pomoc do właściwych instytucji i organizacji np. MOPS-u, 
ZUS-u, Urzędu Pracy, Urzędu Miasta oraz różnych Poradni Specjalistycznych w zależności od 
problemów osoby, 
- złożenie pism i wniosków nadających bieg trudnym sprawom m.in. lokalowym, finansowym, 
zdrowotnym (wnioski o lokal socjalny, alimenty, stopień niepełnosprawności, uzyskanie świadczeń 
rodzinnych, świadczeń emerytalno- rentowych oraz z pomocy społecznej), 
- zmotywowanie do poszukiwania pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, znalezienie i 
rozpoczęcie pracy,  
- rozpoczęcie leczenia, zgłoszenie się na konsultacje do psychologa i psychiatry oraz rozpoczęcie 
terapii, 
- regulacja części zadłużeń dot. opłat mieszkaniowych dających podstawę do poprawy późniejszej 
sytuacji,  
- poprawa relacji rodzinnych poprzez współpracę nie tylko z pracownikiem socjalnym, ale również z 
psychologiem. 

 

W okresie od października do grudnia 2010 w ramach punktu konsultacyjnego udzielono pomocy 303 
osobom. W tym pomocy udzielili następujący specjaliści :  

- pracownik socjalny - 331 konsultacji  
- doradca zawodowy - 45 konsultacji  
- prawnik - 16 konsultacji  
 
Psycholog i lekarz psychiatra przeprowadził 211 godzin terapii z 124 pacjentami 
 

Koszt funkcjonowania punktu konsultacyjnego w 2010 roku – 5.970,39 zł. Środki finansowe zostały 
wydatkowane na urządzenie pokoju zabaw dla dzieci, prasę, teczki na dokumentację podopiecznych. 
Koszt ten nie uwzględnia wynagrodzeń pracowników (wynagrodzenia pkt. III sprawozdania). 
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8. Współpraca ze Stowarzyszeniem Pomocy Obywatelskiej im. Anny Fiszerowej 

W 2010 r. kontynuowano współpracę ze Stowarzyszeniem Pomocy Obywatelskiej im. Anny Fiszerowej, 
które prowadzi w Krakowie charytatywną Aptekę Darów. Współpraca dotyczyła przekazywania części 
leków i materiałów medycznych osobom potrzebującym zgłaszającym się do Dzieła. Współpraca 
przyczyniała się do efektywniejszego wykorzystania leków, materiałów medycznych oraz środków 
finansowych.  

Łączny koszt projektu w 2010 r. – 848,00 zł  

9. Projekt koordynacji wydawania żywności w Krakowie 

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio jest pomysłodawcą i koordynatorem prowadzonej od czerwca 2010 roku 
akcji „Razem dla ubogich”. Uczestnikami akcji są zakony, klasztory, parafie i stowarzyszenia działające 
na terenie Krakowa, które angażują się w pomoc żywnościową osobom ubogim i bezdomnym. Celem 
akcji jest koordynacja działań pomocowych prowadzonych przez poszczególne placówki. W wyniku 
ustaleń uczestników akcji, w lipcu 2010 roku została ujednolicona godzina wydawania pomocy 
żywnościowej (suchego prowiantu) w przyklasztornych kuchniach i punktach wydawania żywności 
znajdujących się w obrębie Starego Miasta w Krakowie. Dzięki temu możliwa stała się pomoc większej 
liczbie potrzebujących oraz został ograniczony problem marnotrawienia żywności przez osoby, które jej 
nadużywają. Poza tym wprowadzenie wspólnych reguł ma znaczenie wychowawcze i dyscyplinujące, co 
pomaga osobom bezdomnym i ubogim w przystosowaniu do reguł życia społecznego. Obecnie trwają 
prace nad opracowaniem wspólnych zasad finansowania leków dla potrzebujących przez Dzieło, Zakon 
Franciszkanów Konwentualnych w Krakowie oraz Zakon Dominikanów w Krakowie. Prace te polegają 
min. na opracowaniu wspólnej bazy danych osób korzystających z tej formy pomocy.  

10. Projekty Krakowskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów 

21 czerwca 2010 r. odbyło się spotkanie niezależnej Komisji opiniującej wnioski o dofinansowanie 
zgodnych z celami statutowymi Dzieła projektów charytatywnych nadesłanych przez wspólnoty 
i organizacje działające w obrębie i na terenie Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów - Krakowskiej 
Prowincji w Polsce i na Ukrainie w roku 2010/2011. 

W skład Komisji weszli: 

- Sekretarz Miasta i Gminy Miechów, była Przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej i 
Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego, 

- Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego do Spraw Integracji Społecznej, Wydział Polityki 
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 

- Pedagog, pracownik socjalny, streetworker, w 2007 roku wyróżniona przez Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej za nowatorskie i wybitne rozwiązania w zakresie pomocy 
społecznej – pracownik Dzieła, 

- Ekonom Prowincjalny Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów - Krakowskiej Prowincji, 
- Zastępca Dyrektora Dzieła. 

Planowana łączna kwota, która była do rozdysponowania na dofinansowanie projektów wynosiła do 
wysokości 100.000 zł. Na podstawie opracowanych kryteriów formalnych i merytorycznych Komisja 
zaopiniowała pozytywnie 13 projektów, których dofinansowanie wyniosło 95.000 zł . 
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1. Rozliczenie projektów w Krakowskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów w edycji 
2010/2011 r. 

W 2010 r. nastąpiło końcowe rozliczenie 8 projektów z edycji 2010/2011. Przyjęto sprawozdania 
merytoryczne i finansowe z ich realizacji: 

- Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Augustyna we Wrocławiu, projekt: Remont i modernizacja Sali 
Caritasu w budynku bł. o. Honorata Koźmińskiego oraz piwnicy przeznaczonej na magazyn dla Caritasu”; 
dofinansowanie przez Dzieło: 12.000 zł; realizacja: 2010. 

Planowane prace miały na celu uzyskanie podstawowego standardu pomieszczenia pełniącego funkcję 
Sali spotkań zespołu charytatywnego i zaplecza dla tego zespołu (piwnica).  

W 2010 r. złożono sprawozdanie końcowe. Wydatkowana dotacja – 12.000 zł 
 

- Apostolstwo Małżeństw „Szansa Spotkania” Kurii Prowincjalnej Zakonu Braci Mniejszych 
Kapucynów w Krakowie, projekt: „Kursy edukacyjne – Małżeństwo zjednoczone”; dofinansowanie przez 
Dzieło: 6.000 zł; realizacja: 2010 r.  

Odbyły się dwa kursy. Pierwszy w terminie 27-31 lipca 2010 w Skomielnej Czarnej, w którym wzięło 
udział 58 osób dorosłych oraz 33 dzieci. Drugi 22-24 października 2010, w którym wzięły udział 21 osób. 
Celem cyklu kursów było szkolenie małżeństw w zakresie edukacji seksualnej. Uczestnicy brali udział w 
wykładach, dzielili się osobistym doświadczeniem. 

W 2010 r. złożono sprawozdanie końcowe. Wydatkowana dotacja – 6.000 zł 
 

- Dom Zakonny Zakonu Braci Mniejszych we Wrocławiu, projekt: Wyjazdowy wypoczynek dzieci i 
młodzieży – Spływ kajakowy”; dofinansowanie przez Dzieło: 7.500 zł; realizacja: 2010r.  

W ramach projektu zorganizowano dwa turnusy 7-dniowe wypoczynku dla dzieci w formie spływu 
kajakowego. W zrealizowanym zadaniu udział wzięło 50 osób. Podczas wypoczynku młodzież brała 
udział w warsztatach programowych. Zajęcia miały na celu kształtowanie pozytywnych nawyków 
współżycia w grupie, postaw odpowiedzialności, wychowania do miłości, do życia w rodzinie i we 
wspólnocie społecznej.  

W 2010 r. złożono sprawozdanie końcowe. Wydatkowana dotacja – 7.500 zł. 
 

- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Bytomiu, projekt: Dofinansowanie I 
Bytomskiego Przeglądu Piosenki Chrześcijańskiej – Dusza Miasta; dofinansowanie przez Dzieło: 3.000 zł; 
realizacja: 2010r.  

Przegląd został ogłoszony w całym mieście. Obejmował wszystkie szkoły i parafie. Zgłosiło się 21 
uczestników. Koncert finałowy odbył się podczas jesiennego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.  

W 2010 r. złożono sprawozdanie końcowe. Wydatkowana dotacja – 3.000 zł 
 

- Dom Zakonny Braci Mniejszych Kapucynów w Częstochowie, projekt: Wołczyn 2010 – Spotkanie 
Młodych: dofinansowanie przez Dzieło 1.100 zł, realizacja: 2010r.  

Zorganizowano wyjazd dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin patologicznych, uzależnionych 
żyjących w ubóstwie. Celem wyjazdu było pokazanie wzorców dobrego zachowania, szacunku wobec 
siebie, wzajemnej pomocy przy współdziałaniu i okazywaniu miłości przez wzajemną służbę.  

W projekcie udział wzięło 12 osób. Wyjazd odbył się w terminie od 12-17 lipca 2010r. 

W 2010 r. złożono sprawozdanie końcowe. Wydatkowana dotacja – 1.100 zł 
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- Parafia Rzymsko-Katolicka Niepokalanego Poczęcia NMP w Wołczynie, projekt: Remont i 
przebudowa pomieszczenia sanitarnego na zaplecze socjalno-sanitarne w kuchni charytatywnej; 
dofinansowanie przez Dzieło: 6.500 zł; realizacja: 2010r.  

W ramach projektu dostosowano dotychczasowe pomieszczenie do wymogów sanitarnych i przepisów 
BHP. Pozwoliło to na dalsze funkcjonowanie kuchni dla ubogich i zapewnienie gorących posiłków dla 
100 osób dziennie. 

W 2010 r. złożono sprawozdanie końcowe. Wydatkowana dotacja – 6.500 zł 
 

- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Serca Jezusa w Krasiłowie na Ukrainie realizująca projekt 
Wyżywienie dla 60 osób z Centrum socjalnej i duchowej rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu i 
narkotyków oraz zainfekowanych HIV (Starokostantynów i Dunajowce);. dofinansowanie przez Dzieło: 
11.000 zł; realizacja: 2010r. 

Program rehabilitacji dla potrzebujących obejmuje zamieszkanie, całodzienne wyżywienie oraz udział w 
pracy terapeutycznej. Środki finansowe zostały przeznaczone na sfinansowanie wyżywienia dla 
podopiecznych Centrum. 

W 2011 r. złożono sprawozdanie końcowe. Wydatkowana dotacja – 11.000 zł, która została w całości 
wydatkowana w 2010 roku. 

- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Antoniego w Pile, projekt Młodość-Zdrowie-Trzeźwość – 
wakacyjna sesja profilaktyczno-wychowawcza; dofinansowanie przez Dzieło: 6.000 zł; realizacja: 2010r.  

Zorganizowano wyjazd wakacyjny dla młodzieży – 36 osób pochodzących z rodzin o minimalnym i 
średnim statusie materialnym, wśród których występują zjawiska patologii społecznych. Wyjazd miał na 
celu zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży poprzez udzielenie informacji o zagrożeniach, 
miejscach ciekawego spędzania czasu wolnego, a przede wszystkim poprzez trwanie we wspólnocie 
młodych, którzy szukają alternatywnego stylu życia. 

W 2010 r. złożono sprawozdanie końcowe. Wydatkowana dotacja – 6.000 zł. 

 

2. Projekty w Krakowskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów za rok 2010/2011 r., których 
termin rozliczenia jest w 2011 roku – przekazane dofinansowanie w 2010 r. 

- Dom Zakonny Braci Mniejszych Kapucynów w Gdańsku; projekt Pomoc społeczna dla trzech 
studentów; dofinansowanie przez Dzieło: 8.000 zł; realizacja: do 31 lipca 2011r. 
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Bytomiu, projekt: Dofinansowanie 
całorocznej działalności świetlicy dla dzieci -Arka; dofinansowanie przez Dzieło: 9.900 zł; realizacja: do 
31 lipca 2011.  

- Towarzystwo Miłośników Skomielnej Czarnej i Bogdanówki; projekt Zakup sukna na „portki 
góralskie” dla członków orkiestry; dofinansowanie przez Dzieło: 3.000 zł; realizacja: do 30 czerwca 
2011 r. 

- Parafialny Zespół Caritas i Świetlica Socjoterapeutyczna „Aniołów Stróżów” przy parafii p.w. Św. 
Antoniego w Nowej Soli; projekt: Zatrudnienie pedagoga – wychowawcy prowadzącego zajęcia 
opiekuńczo-wychowawcze; dofinansowanie przez Dzieło: 12.000 zł.; realizacja do 01 lipca 2011r. 

- Caritas Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Antoniego w Wałczu; projekt Śpieszmy się kochać 
ludzi”; dofinansowanie przez Dzieło: 9.000 zł; realizacja do 30 czerwca 2011r. 
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Podsumowanie: 

W 2010 roku udzielono wsparcia na kwotę 95.000 zł. W 2010 zostały rozliczone projekty na kwotę 
53.100 zł. Pozostała kwota do rozliczenia w 2011 roku zgodnie z zawartymi umowami - 41.900 zł 

  

Inne dotacje w Krakowskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów 

W 2010 roku decyzją Zarządu Dzieła Pomocy św. Ojca Pio kwota 1.056 zł, która pozostała do 
rozliczenia z projektu realizowanego w latach 2008/2009 przez Parafię Rzymsko-Katolicka p.w. NMP 
Matki Kościoła w Kijowie na Ukrainie, została przekazana na zakup żywności osób ubogich wspieranych 
przy Klasztorze Kapucynów w Kijowie.  

 

11. Promocja wolontariatu  

Odnotowujemy liczny i aktywny udział wolontariuszy w pracach Dzieła. W roku 2010 zawartych zostało 
34 umów z wolontariuszami. Wolontariusze regularnie angażują się w prace Dzieła zgodnie z 
opracowaną dla każdego z nich, indywidualną kartą zadań wolontariusza. Do głównych działań 
wolontariuszy należy posługiwanie w kuchni dla ubogich na ul. Reformackiej w Krakowie, na portierni 
Punktu Konsultacyjnego, recepcji Poradni Psychiatryczno-Psychologicznej, a także zbieranie informacji 
o punktach żywieniowych dla osób bezdomnych w Krakowie, przygotowywanie materiałów dla 
Darczyńców Dzieła oraz różne konieczne prace porządkowo-gospodarcze w budynku Dzieła. 
Wolontariusze biorą udział w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych, których celem była integracja, 
zdobycie nowej wiedzy, dzielenie się doświadczeniem. Spotkania rozpoczynają się wspólną Mszą Świętą, 
po której odbywa się pogadanka z zaproszonym gościem (lekarze z poradni dla osób bezdomnych, 
pracownicy socjalni, psycholodzy lub inne osoby zaangażowane społecznie w pomoc najuboższym). Dla 
wolontariuszy Dzieło zorganizowało wspólny wyjazd, na którym obok wzajemnej integracji mogli 
poznać działalność innych, kapucyńskich placówek pomocowych. W 2010 roku zorganizowana została 
wizyta w kapucyńskim dziele pomocy osobom niepełnosprawnym: Seraphisches Liebeswerk der 
Kapuziner działającym w Austrii (Tyrol). 

 

12. Projekt „Centrum Pomocy” 

23 września 2010 roku otwarto pierwszą część Centrum Pomocy dla potrzebujących. Jest ona 
zlokalizowana na terenie Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów przy ul. Loretańskiej 11 w Krakowie, 
gdzie powstała Poradnia Psychiatryczno - Psychologiczna i Punkt Konsultacyjny, w którym pracownicy 
socjalni, terapeuci i prawnicy, lekarz psychiatra i psychologowie służą wsparciem, informacją oraz 
poradą osobom potrzebującym.  

W dniu 21 września 2010 roku Krakowska Prowincja Braci Mniejszych Kapucynów oraz Dzieło Pomocy 
św. Ojca Pio zawarło z Klasztorem Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie przy ul. 
Loretańskiej 11 umowę użyczenia. Na podstawie tej umowy Klasztor oddał Dziełu do bezpłatnego 
używania nowopowstały budynek Dzieła do prowadzenia działalności statutowej. Umowa została 
zawarta na czas nieokreślony z zastrzeżeniem, że po upływie 99 lat trwania umowy każda ze Stron będzie 
miała prawo rozwiązać umowę z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia jedynie z ważnych 
powodów, które uniemożliwiłyby kontynuowanie umowy, a zwłaszcza prowadzenie w budynku 
działalności na rzecz osób potrzebujących. Strony zgodnie ustaliły, że w ustalonym okresie dołożą 
wszelkich starań, aby w powstałym budynku była prowadzona działalność na rzecz osób potrzebujących. 
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W roku 2010 roku prowadzono także zaawansowane prace koncepcyjne dot. drugiego budynku 
Centrum w miejscu prowadzonej od lat kuchni, który powstanie na terenie Klasztoru Sióstr Felicjanek 
przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie.  

W dniu 15 października 2010 roku zawarty został akt notarialny pomiędzy Zgromadzeniem 
Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo, a Krakowską Prowincją Braci Mniejszych Kapucynów, w którym 
nieodpłatnie ustanowiono do dnia 31 grudnia 2080 roku (okres 70 lat) na rzecz Krakowskiej Prowincji 
Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w celu umożliwienia Dziełu Pomocy św. Ojca Pio prowadzenia 
działalności statutowej, w szczególności działalności charytatywnej prawo użytkowania obciążające część 
nieruchomości, na której nastąpi wybudowanie budynku obejmującego powstanie nowoczesnej 
jadłodajni, łaźni, pralni, przychodni lekarskiej, a także sal przeznaczonych do aktywizacji zawodowej. 
Integralną częścią aktu notarialnego jest także umowa współpracy zawarta pomiędzy Krakowską 
Prowincją Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, Dziełem Pomocy św. Ojca Pio oraz Zgromadzeniem 
Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo i Kuchnią Społeczną im. S. Samueli Zgromadzenia Sióstr Felicjanek. 
Umowa ta określa podstawowe zasady współdziałania przy prowadzeniu działalności charytatywnej 
w ramach nowobudowanego budynku przy ul. Smoleńsk 4. Ponadto w umowie tej Strony ustaliły także, 
że prawo użytkowania może zostać przedłużone, a w przypadku braku przedłużenia Zgromadzenie 
zobowiązane będzie do prowadzenia w powstałym budynku działalność charytatywną na rzecz osób 
potrzebujących w dotychczasowym zakresie nadal przez okres co najmniej kolejnych 29 lat.  

 

Inwestycja przy ul. Loretańskiej 11 w Krakowie 

W 2010 roku kontynuowano, rozpoczęte w 2009 r. prace budowlane przy ul. Loretańskiej 11. 
Budynek został przekazany do użytkowania 23 września 2010 roku decyzją Prezydenta Miasta Krakowa. 

Poniżej tabela, w której wyszczególniono rodzaje wydatków poniesionych na budowę Centrum – 
budynek przy ul. Loretańskiej 11. 

Lp Rodzaj poniesionego wydatku 

Wydatki na 
inwestycję w 

2010 roku 
1 koncepcja projektu architektonicznego 0,00 zł 
2 dokumentacja geologiczna 0,00 zł 
3 badania sondażowe archeologiczne 0,00 zł 
4 opłaty za pełnomocnictwa, wypisy z map, opłaty za badanie 

urządzeń 
754,66 zł 

5 projekt budowlany, architektoniczny, branżowy 14 602,00 zł 
6 pokrycie dachowe 0,00 zł 
7 prace wykopowe, wzmocnienie muru 0,00 zł 
8 badania archeologiczne 15 000,00 zł 
9 nadzór inwestorski 61 122,00 zł 

10 roboty budowlane 3 264 843,22 zł 
11 monitoring, system alarmowy i oddymiania 53 864,54 zł 
12 elementy zabudowy wnętrz 102 652,35 zł 
13 projekt aranżacji wnętrz 15 000,00 zł 
14 materiały realizacyjne i pozostałe koszty 6 741,79 zł 

 RAZEM 3 534 580,56 zł 

Suma wydatków w 2010 roku na budowę wyniosła: 3.534.580,56 zł. 

Całościowy koszt inwestycji przy ul. Loretańskiej 11 prowadzonej w latach 2007-2010: 
5.348.148,84 zł  
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Inwestycja przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie 

14 września 2010 roku przekazano plac budowy wykonawcy, wyłonionemu w wyniku 
przeprowadzonego konkursu, w celu przeprowadzeniu prac budowlanych tj. rozbiórki budynków 
znajdujących się na terenie planowanej inwestycji. Prace budowlane przeprowadzono na podstawie 
Zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz decyzji nr 1789/10 wydanej przez Prezydenta 
Miasta Krakowa Wydział Architektury i Urbanistyki. 

Równocześnie na podstawie Pozwolenia nr 322/2010 z dnia 19 sierpnia 2010 roku wydanego 
przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie przeprowadzono badania 
archeologiczne na terenie inwestycji. Badania zostały zakończone w grudniu 2010 roku. Znaleziono 
znaczne ilości ceramiki, resztki skór zwierzęcych z XVI i XVII wieku. 

Z końcem roku zamknięto prace rozbiórkowe i archeologiczne na terenie inwestycji przy ul. 
Smoleńsk 4. Równocześnie Zarząd Dzieła zaakceptował projekt architektoniczny i rozpoczęto starania 
o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. 

Poniżej tabela przedstawiająca poniesione wydatki na inwestycję powstającą przy ul. Smoleńsk 4. 

LP Rodzaj poniesionego wydatku 

Wydatki na 
inwestycję w 2010 

roku 

1 
opłaty za pełnomocnictwa, wypisy z map, opłaty za 
badanie urządzeń 216,80 zł 

2 ekspertyzy, dokumentacje (rozbiórka dwóch budynków) 7 320,00 zł 
3 usługi geodezyjne 2 928,00 zł 
4 prace archeologiczne 32 000,00 zł 
5 Roboty budowlane (rozbiórka dwóch budynków) 115 900,00 zł 
6 projekt architektoniczny 244 000,00 zł 

 RAZEM 402 364,80 zł 

 

Suma wydatków w 2010 roku na budowę wyniosła: 402.364,80 zł 

Dotychczasowy  koszt inwestycji prowadzonej w latach 2008-2010 przy ul.  Smoleńsk 4: 
427.649,29 zł  

14. Zarząd i Rada Dzieła 

W 2010 r. nie uległ zmianie osobowy skład Zarządu i Rady Dzieła. 

II. Przychody i koszty 

Przychody z działalności statutowej Dzieła w 2010 roku:  

Nazwa darczyńcy Rodzaj darowizny Kwota za rok 2010 

Klasztor Kapucynów w Krakowie 

darowizny rzeczowe – żywność  4.556,00 

darowizny pieniężne 37.119.29 

nieodpłatne świadczenia – udostępnienie 
pomieszczeń wraz z opłatą mediów 

9.900,00 

Bank Żywności w Krakowie darowizna żywności 22.771,98 
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Nazwa darczyńcy Rodzaj darowizny Kwota za rok 2010 

Małopolski Urząd Wojewódzki dotacje 25.000,00 

Osoby prywatne 
darowizny pieniężne 323.023,99 

darowizny rzeczowe 0,00 

Przedsiębiorcy i inne organizacje 
darowizny pieniężne 15.235,86 

darowizny rzeczowe  815,33 

1 % podatku 1 % podatku 2.170.926,70 

Przychody statutowe + wartość nieodpłatnych świadczeń: 2.599.449,15 zł + 9.900,00 zł = 
2.609.349,15 zł 
Przychody finansowe – 1.155.387,05 zł (odsetki od lokat bankowych, w tym naliczone, a nie wypłacone 
94.931,20 zł) 

Pozostałe przychody operacyjne – 20.225,00 zł (w tym wartość darowizny środków trwałych zaliczana 
w 2010 roku do pozostałych przychodów operacyjnych – 20 199,99 zł) 
Suma przychodów =  3.784.961,20 (w tym nieodpłatne świadczenia 9.900 zł) 
 

Koszty realizacji zadań statutowych w 2010 roku:  

Rodzaj kosztu Wydane darowizny Kwota za rok 2010 

Realizacja celu statutowego 

pomoc rzeczowa – wydawanie żywności, prowadzenie 
kuchni i łaźni 

32.059,32 

Program PEAD 22.771,98 

pomoc finansowa – opłaty za leki, media i inne  37.298.40 

Projekty współfinansowane przez Wojewodę 
Małopolskiego (w tym kwota wynagrodzeń 20.786,25; 
umowy cywilno-prawne – 6.995,00; usługi 
psychologiczne i psychiatryczne świadczone przez 
podmioty gospodarcze – 3.315,00) 

74.215,48 

projekty w Prowincji Krakowskiej i inne dotacje (w tym 
Apteka Darów)  

55.004,00 

dofinansowanie posiłków szkolnych  7.852,50 

Punkt konsultacyjny – zakup teczek na dokumentację, 
usługa psychologa, wyposażenie pokoju dla dzieci 

5.970,39 

pozostałe koszty statutowe – utrzymanie kuchni i łaźni, 
prace publiczne 

422,17 

Koszty związane z 
realizacją działalności 

statutowej 

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne związane z 
działalnością statutową 

18.946,26 

Usługi świadczone przez psychologów 735.00 

Umowy cywilno-prawne – pracownicy socjalni 6.671,55 
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Rodzaj kosztu Wydane darowizny Kwota za rok 2010 

suma  261.947,05 

 

 

 

Koszty administracyjne 

Zużycie materiałów (w tym materiały informacyjne) 30.532,50 

Usługi obce 
w tym: 
1. foldery, ulotki - 19.772,85 
2. kampania 1% - 32.370,76 
3. kontakt z darczyńcami (wysyłka pocztowa, kalendarze, 
koperty, folder inf. dot. otwarcia Centrum) - 41.579,54 
4. konserwacja urządzeń (winda) - 4.148,73 
5. połączenia telefoniczne administracji i działu 
merytorycznego - 2.489,72  
6. opłata za logo - 1.220,00 
7. pozostałe usługi w tym: opłaty bankowe, pocztowe, drobne 
naprawy - 7.259,04 

108.840,64 

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne  59.781,15 

Podatki i opłaty 910,00 

Umowy cywilno-prawne 6.477,00 

pozostałe koszty (w tym świadczenia na rzecz 
wolontariuszy i koszty podróży służbowych) 

12.659,71 

suma  219.201,00 

 
Koszty realizacji celu statutowego      – 261.947,05 zł 
Koszty administracyjne        – 219.201,00 zł 
Koszy finansowe (różnice kursowe)      –           62,01 zł 
Pozostałe koszty (zaokrąglenia)      –              2,04 zł 
Suma wszystkich kosztów        –  481.212,10 zł 
 
Amortyzacja środków trwałych służących działalności statutowej  –  139.354,43 zł  
Amortyzacja środków trwałych służących administracji   –    53.874,99 zł 
 

Dochód 3.110.519,68 zł (w tym nieodpłatne świadczenia 9.900,00 zł) 

Wynik finansowy bez nieodpłatnych świadczeń 3.100.619,68 zł 
Wynik finansowy bez amortyzacji i nieodpłatnych świadczeń: 3.293.849,10 zł. 
 
III. Zatrudnienie 
1. W 2010 roku zatrudnienie w Dziele przedstawia poniższa tabela. 
Stanowiska pracy i forma 
zatrudnienia/ liczba 
zatrudnionych osób 

2010 ROK 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
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Pracownicy 
administracyjno-
biurowi – umowa o 
pracę 

 

1 
(3/4 
etatu) 

2 

(2 x 
¾ 
etatu 

2 

(2 x 
¾ 
etatu 

2 

(2 x 
¾ 
etatu 

2 

(2 x 
¾ 
etatu 

2 

(2 x 
¾ 
etatu 

2 

(2 x 
¾ 
etatu 

2 

(2 x 
¾ 
etatu 

2 

(2 x 
¾ 
etatu 

2 

(1 x ¾ 
etatu i 1 
x 1/1 
etat) 

3 

(1 x ¾ 
etatu, 1 
x 1/1 
etat i 1 x 
½ 
etatu) 

3 

(1 x ¾ 
etatu, 1 
x 1/1 
etat i 1 x 
½ 
etatu) 

Administrator sieci 
komputerowej – 
umowa zlecenia 

         1 1 1 

Pracownicy socjalni – 
umowa o pracę 

       1 

(1 x 
1/1 
etat) 

1 

(1 x 
1/1 
etat) 

2 

(2 x 
1/1 etat 
) 

2 

(2 x 1/1 
etat) 

2 

(2 x 1/1 
etat) 

Pracownicy socjalni – 
umowa zlecenie 

2 1 1 1 1 1       

Psychoterapeuci – 
umowa o pracę 

           2 

(2 x ½ 
etatu) 

Psychoterapeuci – 
umowa zlecenia 

         2 2 1 

Doradca zawodowy – 
umowa zlecenia 

         1 1 1 

 
2. Koszt wynagrodzeń brutto na umowę o pracę za rok 2010 wyniósł: 84.178,15 zł. 
 w tym: 
 - wynagrodzenia zasadnicze:                 77.971,69 zł 
  w tym: 
  - pracownicy administracyjni: 47.305,03 zł 
  - pracownicy merytoryczni: 30.666,66 zł 
  

- świadczenia urlopowe:       1.571,76 zł 
w tym: 

  - pracownicy administracyjni:   1.571,76 zł 
  - pracownicy merytoryczni:           0,00 zł 
  

- premia uznaniowa:     1.400,00 zł 
w tym: 

  - pracownicy administracyjni:      700,00 zł 
  - pracownicy merytoryczni:      700,00 zł 
  

- dodatek świąteczny:     1.945,00 zł 
w tym: 

  - pracownicy administracyjni:      865,00 zł 
  - pracownicy merytoryczni:   1.080,00 zł 
  

- wynagrodzenie za czas choroby:    1.289,70 zł 
w tym: 

  - pracownicy administracyjni:           0,00 zł 
  - pracownicy merytoryczni:   1.289,70 zł 
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3. Koszt wynagrodzeń z tytułu umów zleceń wyniósł: 14.995,56 zł 
 W tym: 
 - administracyjne:   1.440,00 zł 
 - merytoryczne:                13.555,56 zł 
4. Członkowie Zarządu pracowali nieodpłatnie, a przy realizacji zadań statutowych bracia zakonni 
i osoby świeckie pracowały na zasadach wolontariatu. 

IV. Aktywa i pasywa 

Suma bilansowa aktywów i pasywów Dzieła wykazanych w sprawozdaniu finansowym w roku 2010 
wynosi 28.006.083,04 zł.  

V. Wartość zobowiązań 

Wartość zobowiązań – 257.336,04 zł (niezapłacone faktury dot. 2010 roku z terminem płatności styczeń 
2011 r., podatek dochodowy od wynagrodzeń za XII 2010, składki ZUS za XII 2010 r.) 

VI. Wartość należności 

Wartość należności – 139.897,39 zł. (w tym odsetki od lokat krótkoterminowych naliczone, lecz 
niewypłacone w wysokości 94.931,20 zł). Opis pozostałych należności w Informacji dodatkowej. 

VII. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne 

W roku 2010 dokonano zakupu: 
- środki trwałe o wartości 152.511,13 zł (meble, krzesła, fotele, sprzęt komputerowy – 

wyposażenie Centrum Pomocy). 
W 2010 roku otrzymano w darowiźnie centralę telefoniczną wraz z aparatami telefonicznymi. Wartość 
otrzymanego sprzętu: 31.120,00 zł.  

 

VII. Papiery wartościowe, udziały, akcje 

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

VIII. Zapomogi 

Dzieło udzieliło w 2010 r. umorzyło spłatę zapomogi udzielone w 2007 roku (termin spłaty 2008/2009) 
w wysokości 2.300 zł, biorąc pod uwagę ciężką sytuację materialną rodziny, której udzielono zapomogi. 

IX. Zlecenia podmiotów samorządowych 

W 2010 r. wystąpiły zlecenia od Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – Umowa z dnia 27 
lipca 2010 r. nr 5/II/PS/2010 na kwotę 12.000 zł oraz Umowa z dnia 8 listopada 2010 r. nr 
4/III/PS/2010 na kwotę 13.000 zł (pkt.I.3 i I.4 sprawozdania). 

Wynik finansowy na działalności zleconej wyniósł zero. 

 

X. Stan środków pieniężnych 

Na dzień 31.12.2010 r. Dzieło posiadało następujące środki pieniężne na rachunkach bankowych 

- środki pieniężne w kasie złotówkowej –            4.482,27 zł 
- środki pieniężne w kasie walutowej USD  –               681,74 zł (230 USD) 
- środki pieniężne w kasie walutowej EUR  –            6.170,15 zł (2.160 EUR) 
- rachunki bankowe             –          98.760,23 zł 
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- lokaty krótkoterminowe    –  10.000.000,00 zł 

W 2010 r. Dzieło posiadało dwa rachunki bankowe oraz rachunek lokaty krótkoterminowej, które 
znajdowały się w Banku Pekao SA w Krakowie. 

W 2010 roku zakupiono 64.669,0055 jednostek uczestnictwa w Funduszu inwestycyjnym GAMMA za 
kwotę 12.280.000 zł. W trakcie roku umorzono 2.565,8690 jednostek. Uzyskano przychód 485.000,05 zł 
w tym odzyskany kapitał: 476.379,24 zł, uzyskane odsetki: 8620,81 zł. Na dzień 31.12.2010 roku Dzieło 
posiadało 62.103,1365 jednostek uczestnictwa, których wartość historyczna wg cen zakupu jednostek 
wynosiła: 11.803.620,76 natomiast wartość bieżąca wg notowań na 31.12.2010 – 11.936.843,87 zł. Zysk 
z wyceny na dzień 31.12.2010 wyniósł 133.223,11 zł. 

XI. Pozyskiwanie środków finansowych 

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

XII. Podatki 

W 2010 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 2009 została złożona do Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto 
w ustawowym terminie, tj. do 31.03.2010 r. 

XIII. Kontrole finansowe 

W 2010 roku w Dziele Pomocy św. Ojca Pio nie były przeprowadzane kontrole. 

 

XIV. Podjęte uchwały w 2010 roku: 

- o zatwierdzeniu bilansu i rachunku zysków i strat za rok 2009, 
- o przekazaniu Radzie Dzieła sprawozdań z działalności za rok 2009, 

XV. Nagrody 

Wyróżnienie w konkursie „Kraków bez Barier” na najlepiej przystosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych obiekt w kategorii „obiekty użyteczności publicznej” – przez Prezydenta Miasta 
Krakowa i Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. 

 

Data sporządzenia: 31.03.2011 r.    podpisy Zarządu Dzieła: 

Jolanta Kaczmarczyk    Data Zatwierdzenia:    

Henryk Cisowski 

Jolanta Kaczmarczyk    

Artur Aliszewski 


