
 
 

 

 
 Kraków, 13 stycznia 2015 

L.dz. 10/15 

 

 

STATUT 

DZIEŁA POMOCY ŚW. OJCA PIO 

Tekst jednolity – wg stanu na dzień 13 stycznia 2015 r. 

 

Inspirowani słowami Chrystusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich 

najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40) oraz przykładem posługi najuboższym Ojca 

naszego Franciszka, Zakon Braci Mniejszych Kapucynów, wśród celów jakie sobie stawia na 

mocy własnych Konstytucji jest otoczenie szczególną troską ludzi znajdujących się w trudnych 

warunkach materialnych (147,3). Ten aspekt naszej obecności w Kościele i społeczeństwie 

potwierdził dokument XX Nadzwyczajnej Kapituły Prowincjalnej Prowincji Krakowskiej z 2001 

roku „Idźmy naprzód z nadzieją” słowami: Jednym z przejawów wierności charyzmatowi naszej 

działalności apostolskiej jest szczególna troska o ubogich, w której powinniśmy wykorzystać wszystkie 

możliwe środki i struktury (III,1). Realizując powyższe postulaty Minister prowincjalny nadaje 

Dziełu Pomocy św. Ojca Pio – powołanemu moją decyzją z dnia 23 grudnia 2001 roku pod 

poprzednią nazwą „Kuchni św. Łazarza” następujący Statut.  

§ 1 

1. Dzieło Pomocy św. Ojca Pio prowadzi działalność na zasadach określonych w niniejszym 

statucie, zgodnie z zasadami Konstytucji zakonu. 

2. Powołaniem Dzieła Pomocy św. Ojca Pio jest niesienie kompleksowej pomocy osobom 

potrzebującym poprzez różnorodne działania wspierające i promujące osobę ludzką w jej 

integralnym rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem osób pozostających w trudnych 

sytuacjach życiowych, wykluczonych społecznie czy zagrożonych tym wykluczeniem,  

a także budzenie i wspieranie postaw prospołecznych oraz inicjatyw obywatelskich na rzecz 

tych osób. 
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3. Osobami w trudnej sytuacji życiowej, którym służyć ma działalność Dzieła Pomocy św. Ojca 

Pio, są w szczególności: osoby bezdomne, bezrobotne, samotne, uzależnione, dotknięte 

ubóstwem, chorobą lub niepełnosprawnością, oraz członkowie rodzin tych osób. 

§ 2 

1. Dzieło Pomocy św. Ojca Pio stanowi wewnętrzną jednostkę organizacyjną Zakonu Braci 

Mniejszych Kapucynów - Prowincji Krakowskiej. 

2. Dzieło Pomocy św. Ojca Pio nie posiada osobowości prawnej i działa w ramach i w imieniu 

Prowincji, która go powołała. 

3. Do działalności Dzieła Pomocy św. Ojca Pio stosuje się przepisy art. 12, art. 38 ust. 5, art. 39  

i art. 40 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej oraz 

odpowiednie przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

§ 3 

1. Dzieło Pomocy św. Ojca Pio ma siedzibę przy ul. Loretańskiej 11 w Krakowie.  

2. Terenem działania Dzieła Pomocy św. Ojca Pio jest teren Prowincji Krakowskiej oraz całego 

kraju. Dzieło Pomocy św. Ojca Pio może prowadzić swoją działalność także poza granicami 

Polski. 

§ 4 

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio ma następujące cele statutowe: 

1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

2. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 

3. działalność charytatywna; 

4. promocja i ochrona zdrowia, w tym w szczególności w zakresie udzielania świadczeń 

zdrowotnych w dziedzinie psychologii i psychiatrii; 

5. wspieranie rodziny – macierzyństwa, rodzicielstwa i ochrony praw dziecka oraz systemu 

pieczy zastępczej; 

6. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

7. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy;  

8. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

9. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;  

10. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 

11. wypoczynek dzieci i młodzieży; 

12. turystyka oraz krajoznawstwo; 

13. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

14. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

15. promocja i organizacja wolontariatu; 

16. pomoc Polonii i Polakom za granicą; 

17. ochrona praw dziecka; 

18. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 
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19. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za 

granicą; 

20. działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości; 

21. 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, 

22. upowszechnianie informacji o działalności z zakresu pożytku publicznego oraz 

propagowanie postaw prospołecznych. 

§ 5 

1. Cele Dzieła Pomocy św. Ojca Pio realizowane są przez prowadzenie działalności w następu-

jącym zakresie:  

1) wznoszenie (w tym budowa), organizowanie, finansowanie i prowadzenie ośrodków 

pomocy, w których udzielana będzie różnorodna pomoc osobom potrzebującym,  

w szczególności poprzez poradnie psychologiczne, poradnictwo zawodowe i prawne, 

łaźnię i pralnię dla ubogich i bezdomnych, warsztaty terapeutyczne, grupy wsparcia, 

jadłodajnię i kuchnię dla ubogich wraz z punktem wydawania żywności, rozeznawanie 

form ubóstwa i podejmowanie inicjatyw służących jego ograniczeniu, 

2) prowadzenie stałego punktu (punktów) wydawania posiłków osobom potrzebującym, 

3) organizowanie i prowadzenie struktur służących trosce o higienę osobistą ludzi 

bezdomnych (łaźnie), 

4) organizowanie (w tym zbiórka, segregacja, magazynowanie lub czyszczenie itp.)  

i udzielanie rzeczowej pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza poprzez 

przekazywanie darów materialnych, głównie art. żywnościowych, odzieży, środków 

czystości, lekarstw, itp., 

5) organizowanie i udzielanie pomocy finansowej dla osób w trudnej sytuacji życiowej, 

zwłaszcza tym, które nie są w stanie pokryć kosztów ich podstawowego utrzymania, 

6) organizowanie wspólnych posiłków dla potrzebujących, zwłaszcza w okresie Bożego 

Narodzenia i Wielkanocy (np. wieczerza wigilijna, posiłek w Dzień Zmartwychwstania 

Pańskiego), 

7) wspieranie duchowe osób w trudnym położeniu, 

8) prowadzenie różnorodnych form duchowego, materialnego, psychologicznego oraz 

terapeutycznego wspierania i aktywizacji osób w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza 

osób niepełnosprawnych i uzależnionych oraz pomoc członkom ich rodzin, 

9) organizowanie zajęć psychologiczno-terapeutycznych oraz grup wsparcia, 

10) prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży, grup tematycznych, 

11) organizowanie wyjazdów edukacyjnych i krajoznawczych, 

12) wspomaganie finansowo-organizacyjne, techniczne, szkoleniowe lub informacyjne 

przedsięwzięć z zakresu nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i tradycji, 

13) współdziałanie z innymi organizacjami kościelnymi i świeckimi, urzędami i instytucjami 

we wszelkich działaniach pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz zgodnych  

z pozostałym zakresem działania Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, w tym także materialne 

(finansowe lub rzeczowe), organizacyjne lub osobowe wspieranie tych działań, 

14) organizowanie i prowadzenie mieszkań wspieranych oraz działań (programów) 

zmierzających do ułatwienia procesu wychodzenia z bezdomności, 

15) organizowanie i prowadzenie dyskusyjnego klubu filmowego (DKF) osób bezdomnych, 
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16) organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób bezdomnych i ubogich, 

17) organizowanie warsztatów pracy socjalnej, 

18) wydawanie publikacji (także periodycznych) poświęconych tematyce z zakresu 

bezdomności oraz statutowej działalności pożytku publicznego Dzieła Pomocy św. Ojca 

Pio, 

19) pozyskiwanie oraz szkolenie osób mogących zaangażować się osobiście w działalność 

statutową jako wolontariusze, 

20) organizowanie wyjazdów szkoleniowych oraz integracyjnych wolontariuszy lub 

podopiecznych, 

21) prowadzenie doradztwa zawodowego dla osób bezrobotnych lub osób zagrożonych 

utratą pracy, 

22) umożliwianie osobom potrzebującym dostępu do informacji publikowanych w sieci 

Internet, zwłaszcza przy poszukiwaniu przez nie ofert pracy czy możliwości uzyskania 

pomocy i wsparcia w ich sytuacji życiowej. 

2. Działalność Dzieła Pomocy św. Ojca Pio ma charakter nieodpłatny. 

§ 6 

1. W działalność Dzieła Pomocy św. Ojca Pio mogą angażować się bracia zakonni, inne osoby 

duchowne oraz świeckie. 

2. Za swoją pracę na rzecz Dzieła Pomocy św. Ojca Pio bracia zakonni nie otrzymują żadnego 

wynagrodzenia. Osoby świeckie mogą być zatrudniane dla realizacji zadań Dzieła Pomocy 

św. Ojca Pio lub też działać na zasadzie wolontariatu. 

§ 7 

1. Zarząd kieruje i organizuje działalność Dzieła Pomocy św. Ojca Pio. 

2. W skład Zarządu Dzieła wchodzą: Dyrektor, Zastępca Dyrektora oraz Sekretarz. 

3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Minister Prowincjalny.  

4. Każdy z członków Zarządu może samodzielnie podejmować wszelkie czynności, związane  

z działalnością Dzieła Pomocy św. Ojca Pio. 

5. Do zadań Zarządu należy także zapewnienie prowadzenia odpowiedniej księgowości Dzieła 

Pomocy św. Ojca Pio zgodnie z wymogami prawa polskiego. 

6. Zarząd reprezentuje Dzieło Pomocy św. Ojca Pio we wszelkich czynnościach prawnych, 

procesowych oraz w działaniach przed wszelkimi urzędami i instytucjami. 

7. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Dzieła, 

podpisywania umów oraz podejmowania czynności wymienionych w ust. 6, upoważnieni są: 

1) Dyrektor oraz Zastępca Dyrektora – działający jednoosobowo, 

2) Sekretarz – działający łącznie z innym członkiem Zarządu. 

§ 8 

1. Nadzór nad działalnością Dzieła Pomocy św. Ojca Pio sprawuje Rada Dzieła.  

2. Członków Rady Dzieła powołuje i odwołuje Minister Prowincjalny. 

3. Członkiem Rady nie może być: 
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1) Dyrektor Dzieła, jego Zastępca, Sekretarz, a także osoba pozostająca z nimi w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 

podległości z tytułu funkcji zakonnej, lub podległości służbowej, 

2) osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

4. Za udział w Radzie Dzieła jej członkowie nie otrzymują żadnego wynagrodzenia czy zwrotu 

kosztów. 

5. Rada Dzieła wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, który kieruje jej pracami. 

6. Rada Dzieła uchwala wewnętrzny regulamin jej działania, określający w szczególności 

sposób i terminy zwoływania posiedzeń Rady, podział pracy wewnątrz Rady, sposób 

wykonywania uprawnień i obowiązków Rady, określonych w Statucie. 

7. Rada Dzieła zawiadamia Zarząd Dzieła w terminie 14 dni od daty podjętych uchwał  

o dokonanym wyborze i treści uchwalonego regulaminu. 

§ 9 

1. Zarząd Dzieła Pomocy św. Ojca Pio przedstawia Przewodniczącemu Rady Dzieła oraz Mini-

strowi Prowincjalnemu sprawozdania z działalności wraz ze sprawozdaniem finansowym za 

dany rok. 

2. Rada Dzieła w terminie 14 dni od otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 1, wydaje 

swoją opinię na ich temat, którą przesyła Ministrowi Prowincjalnemu oraz Zarządowi. 

3. Minister Prowincjalny w ciągu 14 dni od otrzymania opinii Rady Dzieła podejmuje decyzje  

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finanso-

wego. Decyzja ta przekazywana jest Zarządowi na piśmie. 

4. Minister Prowincjalny i Rada Dzieła mają prawo do wglądu w każdym czasie w dokumenty 

związane z działalnością Dzieła Pomocy św. Ojca Pio. 

§ 10 

1. Środki na realizację celów Dzieła Pomocy św. Ojca Pio pochodzą w szczególności: 

1) z kwot przeznaczonych na jego działalność, przekazanych przede wszystkim przez klasz-

tor krakowski, Zakon Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincję Krakowską, inne domy 

zakonne lub inne kościelne osoby prawne i jednostki organizacyjne, 

2) z ofiar (darowizn) pieniężnych i w naturze (w tym zebranych w ramach zbiórek 

publicznych), subwencji, dotacji itp., pochodzących od urzędów, instytucji, 

przedsiębiorstw, organizacji i osób prywatnych, 

3) z dochodów z posiadanego majątku (w tym odsetek od środków pieniężnych, 

zgromadzonych na rachunku bankowym lub wynajmu posiadanych pomieszczeń itp.) 

4) z dochodów ze sprzedaży posiadanego majątku, z licytacji lub konkursów. 

5) z nawiązek przyznanych zgodnie z właściwymi przepisami, 

6) ze świadczeń na cel społeczny, przyznanych lub zasądzonych zgodnie z właściwymi 

przepisami. 

2. Wszelkie dochody – zarówno pieniężne jak i materialne – Dzieło Pomocy św. Ojca Pio 

przeznacza na prowadzenie działalności, określonej w statucie. 

3. W celu uzyskania środków na prowadzenie działalności statutowej Dzieło Pomocy św. Ojca 

Pio może – przy zachowaniu wszelkich wymogów, wynikających z przepisów prawa – 

organizować zbiórki publiczne, kwesty, zbiórki darów rzeczowych, akcje informacyjne oraz 

pozyskiwania ofiarodawców. 
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§ 11 

W działalności Dzieła Pomocy św. Ojca Pio zabrania się: 

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Dzieła w stosunku do 

członków Zarządu Dzieła, członków Rady Dzieła, pracowników Dzieła oraz osób, z którymi 

członkowie Zarządu, członkowie Rady lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we 

wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani  

z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, 

2. przekazywania majątku Dzieła na rzecz Dyrektora, Zastępcy Dyrektora, Sekretarza, 

członków Rady Dzieła, pracowników Dzieła oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż  

w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub 

na preferencyjnych warunkach, 

3. wykorzystywania majątku Dzieła na rzecz Dyrektora, Zastępcy Dyrektora, Sekretarza, 

członków Rady Dzieła, pracowników Dzieła oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż  

w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze 

statutowych celów Dzieła, 

4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Dyrektor, Zastępca 

Dyrektora, Sekretarz, członkowie Rady Dzieła, pracownicy Dzieła oraz ich osób bliskich, na 

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

§ 12 

Za zobowiązania Dzieła Pomocy św. Ojca Pio odpowiada Prowincja, w ramach której działa 

Dzieło. Zobowiązania związane z działalnością Dzieła Pomocy św. Ojca Pio są w pierwszej kolej-

ności zaspokajane ze środków będących w jego dyspozycji. 

§ 13 

Zmiana statutu następuje w drodze decyzji Ministra prowincjalnego. 

 

 

 

 

 

 

Br. Tomasz Żak OFMCap 

Minister Prowincjalny 


