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Kraków, 31.03.2011 r. 

 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok 
Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku 

 

1. 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 (dalej – Dzieło) jest wewnętrzną jednostką kościelnej osoby prawnej, tj. 
Krakowskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, nie posiadającą osobowości prawnej. 
Dzieło jest organizacją pożytku publicznego. 

W roku 2010 siedziba Dzieła znajdowała się w Krakowie przy ul. Loretańskiej 11. 

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających 

samodzielnie sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań): 

Brak 

3. Podstawowy przedmiot działalności Dzieła wg PKD:  

88.99 Z Pozostała Pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowania 

4. Dokumenty rejestracyjne Dzieła:  

- Decyzja w sprawie powołania Kuchni św. Łazarza z dnia 23.12.2001 r. nr L.dz. 0609/01 Kurii 
Prowincjalnej Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, Kraków, ul. Loretańska 11, 

- Decyzja w sprawie zmiany nazwy i statutu Kuchni św. Łazarza z dnia 01.06.2004 r. nr L.dz. 0207/04,  

- Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego – rejestracja Organizacji Pożytku Publicznego, data wpisu: 15.09.2004 r., nr wpisu: 
0000217272, 

- Decyzja Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 21.12.2004 r. nr PD 1/4218-130/04/K w sprawie uznania 
Dzieła za odrębny podmiot podatkowy,  

- Decyzja Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto w sprawie nadania numeru identyfikacji 
podatkowej - NIP 676-22-81-650, 

- Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON 040018820-00039. 
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5. Dane dotyczące członków Zarządu Dzieła.  

Zarząd Dzieła: 

Henryk Cisowski  – dyrektor 
Jolanta Kaczmarczyk  – zastępca dyrektora 
Artur Aliszewski   – sekretarz 

6. Dane dotyczące członków Rady Dzieła – organu nadzorującego: 

Rada Dzieła: 

Jerzy Ciupak 
Piotr Śliwiński 
Jerzy Uram 

7. Określenie celów statutowych organizacji: 

W 2010 r. działalność Dzieła miała wyłącznie charakter nieodpłatny. Dzieło nie prowadziło działalności 
gospodarczej.  

Zapisy celów statutowych Dzieła na dzień 31 grudnia 2010 r.: 

„Dzieło Pomocy św. Ojca Pio prowadzi działalność w zakresie:  

- 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, 

- 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, 
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- 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.

  

W 2010 nastąpiły zmiany w statucie Dzieła dot. następujących paragrafów: 

Decyzją z dnia 2 listopada 2010 roku nr L.dz.0301/10 Krakowskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych 
Kapucynów zmianie uległy: 

- § 1 - po ustępie 1 dodano ustęp 2 – doprecyzowanie kategorii osób, którym służyć ma działalność 
Dzieła, 

- § 3 – otrzymał nowe brzmienie – doprecyzowanie terenu działania, 

- § 4 – otrzymał nowe brzmienie – doprecyzowanie zakresu działalności, 

- § 8 – ust. 2 otrzymał nowe brzmienie – dostosowanie do zmian w Ustawie o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, 

- § 11– pkt.1 uzupełnienie - dostosowanie do zmian w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, 

- § 11 – po pkt.13 dodano nowy pkt.4 - dostosowanie do zmian w Ustawie o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, 

Ponadto Zarząd Dzieła i Rada Dzieła złożyli stosowne oświadczenia zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt.3,4,5 
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.      

8. Wskazanie okresu trwania działalności: 

Czas trwania działalności Dzieła – nieograniczony. 

9. Wskazanie roku obrotowego, który obejmuje: 

Sprawozdanie finansowe jest za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.  

10. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności przez organizację w dający się przewidzieć w przyszłości sposób oraz czy nie istnieją 

okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności. 

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności Dzieła w przyszłości. Nie 
są nam znane i nie istnieją okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla 
kontynuowania działalności Dzieła.  

11. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów. 

- Przyjęto zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), 
pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie 
uregulowanym w ustawie z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych 
jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej. 



 

 
4 

- Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych 
jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także 
dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza 
sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.  

- Odpisy amortyzacyjne dokonywane są zgodnie z ustawą z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym 
od osób prawnych z późniejszymi zmianami. 

- Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne zostały wycenione wg wartości księgowej, tj. wartości 
początkowej pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie. 

- Rzeczowe aktywa obrotowe wyceniono w cenach nabycia. 

- Należności i zobowiązania wprowadzone są do ksiąg w wartościach nominalnych. Zobowiązania są 
wycenione na dzień bilansowy w kwotach wymagających zapłaty. 

- Krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono w wartościach nominalnych. 

- Jednostki uczestnictwa funduszu KBC GAMMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
wyceniono wg ich notowania na dzień 31 grudnia 2010.  

- Sprawozdanie finansowe, rachunek wyników i bilans za rok obrotowy 2010 sporządzone są zgodnie z 
ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. oraz z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 
15.11.2001 r.  

- Koszty ewidencjonuje się w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym (konta zespołu „4” i „5”). Nie 
dokonano zmian metod wyceny. 

- Dane liczbowe zapewniają porównywalność. Po dniu bilansowym nie wystąpiły wydarzenia dotyczące 
lat ubiegłych.  

- Jednostka prowadzi księgi we własnym zakresie. 

 

Data sporządzenia: 31.03.2011 r.  

Sporządził: Katarzyna Duda 

 

 

 

                Data zatwierdzenia:  

Zatwierdził Zarząd:  Henryk Cisowski 

 

     Jolanta Kaczmarczyk 

 

     Artur Aliszewski  

 


