
 

 

 

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2009 z działalności Otwockiego Towarzystwa Opieki 

Paliatywnej Organizacji Pożytku Publicznego 

 

1a ) Dane organizacji 

Otwockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej 

Siedziba:  05-400 Otwock  ul. Żeromskiego 6 

Tel: 022 719 42 80 

e-mail: hospicjumotwock@wp.pl 

 

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 13.08.2002 r. 

Numer KRS:  0000126492 

Regon: 015224162 

Data uzyskania statusu OPP: 18.10.2005 r. 

 

Zarząd Stowarzyszenia  

1. Prezes   Małgorzata Szwed  08-400 Sulbiny ul. Leśna 16 

2. V-c Prezes Małgorzata Kobiałka  05-400 Otwock  ul. Kościuszki 8 

3. Skarbnik Ewa Szczepaoska  05-400 Otwock  ul. Kościelna 18/9 

4. Sekretarz Kazimierz Stasiak  05-400 Otwock  ul. Żeromskiego 6 

5. Członek  Monika Kwacz   05-400 Otwock  ul. Kołłątaja 79 

6. Członek  Wawrzyniec Jan Sikora  05-400 Otwock  ul. Gdaoska 23 

7. Członek  Zofia Szymaoska-Avakumovid 08-110 Siedlce  ul. Piaski Starowiejskie 33 A 

 

 

Wolontariusze 

 Burbicka Wanda 

 Sernik Zuzanna 

 Jurgiel Katarzyna 

 Bazylczak Sabina 

 Kamioski Rafał 

 Kurdej Justyna 

 Bernasiuk Agnieszka 
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 Kostrzewa Natalia 

 Olszewska Katarzyna 

 Trzaskowska Magdalena 

 Chylioska Kamila 

 Bartosz Janusz 

 Krawczyk Małgorzata 

 Tomaszewska Agata 

 Kocięcki Fabian 

 Chodao Anna 

 Grzenda Aldona 

 Brauła Katarzyna 

 

1b) Cele statutowe 

1. Udzielanie pomocy w organizowaniu i wdrażaniu ciągłej opieki paliatywnej u chorych 

nowotworowych i innych wymagających długoterminowej opieki 

2. Propagowanie wśród społeczeostwa idei opieki paliatywnej, 

3. Promocja i organizacja wolontariatu, 

4. Pomoc psychologiczna rodzinom, których członkowie zostali dotknięci chorobą 

nowotworową. 

 

2a)  Informacje o działalności statutowej w 2009 r. 

 

Cele statutowe Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej zostały w ubiegłym roku zrealizowane 

poprzez: 

-  Spotkania  w naszym biurze koordynatora wolontariatu z pedagogami  współpracujących  z  

OTOP-em szkół. Celem tych spotkao było omawianie dotychczasowych osiągnięd i porażek, dyskusje 

na temat  zbliżających się akcji  oraz wskazanie obszarów w których nauczyciele wraz ze swoimi 

młodymi wolontariuszami mogliby nas wspomóc. W trakcie tych spotkao rozdawane były materiały 

promocyjne i informacyjne dla uczniów, nauczycieli i rodziców. 

- Widowiska i akcje zorganizowane przez młodzież w ich własnych szkołach. W trakcie tych 

hospicyjnych dni odbywały się  krótkie pogawędki na temat wolontariatu zarówno medycznego jak i 

akcyjnego.  Na przerwach uczniowie- wolontariusze sprzedawali własnoręcznie upieczone  ciasta , a 

uzbierane pieniądze przekazali na rzecz hospicjów.  

- Koncert charytatywny pod hasłem „ Gramy dla hospicjów”, który odbył się w Garwolinie w dniu 11 

października .  Wystąpił na nim kabaret „ Jurki” oraz zespół dziecięcy „GONG”.  Gościliśmy na nim 

wiele osób z samorządu i władz okolicznych miast.  Udało nam się zachęcid do współpracy kilka firm z 

powiatu garwolioskiego które wspomogły nas zarówno finansowo jak i rzeczowo. 

- prelekcje w szkołach, które prowadził koordynator wolontariatu akcyjnego. W trakcie tych spotkao 

młodzież miała możliwośd dowiedzied się czym się zajmujemy, na co zbieramy środki, w jakich 

akcjach bierzemy udział i w jaki sposób mogliby wspomóc OTOP. 

- zbiórki pod Kościołami oraz na terenach cmentarzy powiatu otwockiego i garwolioskiego. Akcje 

przebiegły bardzo sprawnie. Udało się nam oraz nauczycielom pozyskad wielu nowych, młodych 

wolontariuszy, dzięki którym zebrana kwota była dwa razy większa niż w roku ubiegłym. 

- spotkanie wigilijne połączone z dniem wolontariusza, na które przybyło mnóstwo pedagogów oraz 

wolontariuszy.  Spotkanie rozpoczęło się wspólnym śpiewaniem kolęd po którym  wszyscy  udali się 

na poczęstunek. Celem spotkania było zintegrowanie i zapoznanie ze sobą wolontariuszy z różnych 



szkół, omówienie planów na rok 2010 oraz wysłuchanie uwag i odczud z akcji przeprowadzonych w 

mijającym roku.  

 

 

Opis głównych zdarzeo prawnych w działalności organizacji o skutkach prawnych 

 Organizowanie zbiórek pieniężnych, z których dochód został przeznaczony na pomoc 

placówkom opieki paliatywnej, 

 Organizowanie imprez artystycznych i kulturalnych, w szczególności o charakterze 

charytatywnym 

 Organizowanie prelekcji i pogadanek w szkołach, 

 Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, 

 Organizowanie psychologicznych grup wsparcia dla chorych i ich rodzin, 

 Upowszechnianie idei wolontariatu, 

 Promocja idei integracji środowiska hospicyjnego. 

 

3) Informacje  o prowadzonej działalności gospodarczej    -  nie dotyczy 

 

4) Odpis uchwał Zarządu 

1. Uchwała z dnia 18 kwietnia 2009 r. o przekazaniu 5 tys. zł. na zainstalowanie konsoli 

pielęgniarskiej  w Hospicjum Św. Patryka w Otwocku. 

 

5 ) Informacje o wysokości uzyskanych przychodów w roku 2009 

 

1. Spadki        - nie dotyczy 

2. Zapisy        - nie dotyczy 

3. Składki członkowskie      - 337,00 

4. Darowizny i zbiórki pieniężne uzyskane w 2009 r. od osób fizycznych i firm:  64 531,68 

5. Środki pochodzące ze źródeł publicznych    - nie dotyczy 

6. Wpływy z odpisu 1% dla OTOP     - 113 753,98 

7. Odpłatne świadczenia realizowane w ramach celów statutowych  - nie dotyczy 

8. Działalnośd gospodarcza      - nie dotyczy 

9. Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu 

osiągniętego z pozostałych źródeł     -  nie dotyczy 

 

 

6) Informacje o poniesionych kosztach na: 

 

a)  realizację celów statutowych      - 85 840,25 

b) administrację        - 44 164,14 

c) Działalnośd gospodarczą       - nie dotyczy 

d) Pozostałe koszty        - 6 304,54 

 

Główne formy pomocy udzielonej przez Stowarzyszenie w roku 2009 r. 

1. Darowizny celowe  z przeniesieniem na wsparcie działalności Hospicjów – domowego 

„Empatia” i  stacjonarnego im. Św. Patryka w Otwocku otaczających opieką nieuleczalnie 

chorych dorosłych. 



 Darowizny finansowe z przeznaczeniem na zakup leków, środków 

pielęgnacyjnych, sprzętu medycznego, wyżywienia i bieżących potrzeb 

pacjentów:  85 840,25 

 Darowizny rzeczowe w postaci sprzętu medycznego i środków pielęgnacyjnych: 

brak 

 

 

7)  Pozostałe dane o : 

 

a ) Liczbie osób zatrudnionych : 

- Anna Zajączkowska – Pracownik biurowy  zatrudniona od 15.07.2008 r. 

- Angelika Wojtasiewicz -  Specjalista ds. marketingu zatrudniona od dnia 17.07.2007 r. 

- Urszula Kociszewska – Pracownik biurowy, koordynator wolontariatu zatrudniona od dnia 

02.01.2009 r. 

 

b) Łącznej kwocie wynagrodzeo wypłacanych przez Stowarzyszenie z podziałem na : 

- wynagrodzenie        - 31 848,88 

- nagrody         - nie dotyczy 

- premie         -  nie dotyczy 

- inne  świadczenia        - nie dotyczy 

- z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej    -          nie dotyczy  

 

c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie wypłaconego łącznie członkom 

Zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym działalnością z podziałem na  

wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia    - nie dotyczy 

 

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów o dzieło    - brak 

 

e) udzielonych przez Stowarzyszenie pożyczkach pieniężnych   - nie dotyczy 

 

f) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów oraz nabytych akcji w spółkach prawa 

handlowego ze wskazaniem tych spółek     -  nie dotyczy 

 

g) nabytych nieruchomości       - nie dotyczy 

 

h) nabytych pozostałych środków trwałych     - 15 020,35 

 

i  ) wartości aktywów i zobowiązao Stowarzyszenia ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzonych dla celów statystycznych 

  

 wartości aktywów Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej 

 na początek 2009 r.   72 483,94 

 na koniec 2009 r.   121 682,18 

 

 

 

 



 

8) Dane o działalności zleconej Stowarzyszeniu przez podmioty paostwowe i samorządowe 

 

Zlecenia mogą przybierad formy powierzenia wykonania zadao publicznych wraz z udzieleniem 

dotacji na finansowanie ich realizacji oraz wspierania zadao wraz z udzieleniem dotacji na 

dofinansowanie ich realizacji       - nie dotyczy 

 

9)  Informacje o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązao podatkowych a także informacji w 

sprawie składanych deklaracji podatkowych. 

 

Wszystkie zobowiązania podatkowe oraz deklaracje Stowarzyszenia regulowane są na bieżąco. 

 

 

  

    


