
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 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 Szczepańska 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. Gdańska 23
7. Członek Zofia Szymańska-Avakumović 08-110 Siedlce  ul. Piaski Starowiejskie 33 A

Wolontariusze
• Burbicka Wanda
• Sernik Zuzanna
• Jurgiel Katarzyna
• Bazylczak Sabina
• Kamiński Rafał
• Kurdej Justyna
• Bernasiuk Agnieszka

mailto:hospicjumotwock@wp.pl


• Kostrzewa Natalia
• Olszewska Katarzyna
• Trzaskowska Magdalena
• Chylińska Kamila
• Bartosz Janusz
• Krawczyk Małgorzata
• Tomaszewska Agata
• Kocięcki Fabian
• Chodań 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 społeczeństwa idei opieki paliatywnej,
3. Promocja i organizacja wolontariatu,
4. Pomoc psychologiczna rodzinom, których członkowie zostali dotknięci chorobą 

nowotworową.

2a)  Informacje o działalności statutowej w 2010 r.

Cele statutowe Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej zostały w ubiegłym roku zrealizowane 
poprzez:
- całoroczne prelekcje w szkołach, nawiązanie współpracy z  nowymi szkołami i nauczycielami,
- obecność na zakończeniach roku w szkołach i wręczaniu dyplomów wolontariuszom za całoroczną 
pomoc,
- przedstawienie teatralne dla dzieci w ramach akcji „Hospicjum to też Życie..”, które odbyło się w 
październiku w Garwolinie.
- Dzień wolontariusza w grudniu- występ Tadeusza Rossa dla wolontariuszy OTOP-u oraz pedagogów 
ze szkół,
- Dzień chorego – upominki dla pacjentów hospicjum domowego „Empatia” oraz hospicjum 
stacjonarnego im. Św. Patryka,
- Koncert kabaretu „Moralnego Niepokoju” zorganizowany w maju w Otwocku na zakończenie akcji 
„Pola Nadziei”,
- wydawanie kwartalnika „Hospicjon” poświęconego tematyce opieki paliatywnej,
- pomoc pacjentom, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji życiowe tj. pomoc w remoncie mieszkania, 
drobne zakupy, znalezienie sponsorów którzy opłacili zaległe rachunki,
- częste spotkania w biurze OTOP-u z wolontariuszami,
- akcja „Pola Nadziei..”, sadzenie na skwerach i przed szkołami żonkili, kwesty żonkilowe,
- kwesty listopadowe na cmentarzach powiatu otwockiego i garwolińskiego,
- kiermasz grudniowy, świąteczny na którym wystawione były ozdoby i przedmioty zrobione przez 
wolontariuszy na zajęciach szkolnych,
- kwesty w hipermarketach,
- puszki stacjonarne postawione w większych sklepach.



Opis głównych zdarzeń 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 9 lutego zatwierdzająca sprawozdanie finansowe za rok 2009.
2. Uchwała z dnia 9 lutego zatwierdzająca podział budżetu w roku 2010.
3. Uchwała z 9 lutego dotycząca wpłaty 10.000 za rok 2009 na konto gwarantowane.
4. Uchwała z dnia 23 kwietnia w sprawie zakupienia samochodu osobowego Fiat Panda w celu 

użyczenia go hospicjum domowemu „Empatia,
5. Uchwała z dnia 16 października w sprawie zatwierdzenia statutu  hospicjum domowego 

„Empatia”,
6. Uchwała z dnia 5 grudnia o zamontowaniu instalacji gazowej w samochodzie marki Hyundai 

Getz należącym do OTOP-u.

5 ) Informacje o wysokości uzyskanych przychodów w roku 2009

1. Spadki - nie dotyczy
2. Zapisy - nie dotyczy
3. Składki członkowskie - 408,00
4. Darowizny i zbiórki pieniężne uzyskane w 2009 r. od osób fizycznych i firm:  71 198,51
5. Środki pochodzące ze źródeł publicznych - nie dotyczy
6. Wpływy z odpisu 1% dla OTOP - 81 383,86
7. Odpłatne świadczenia realizowane w ramach celów statutowych - nie dotyczy
8. Działalność 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 - 79 314,14
b) administrację - 56 682,31
c) Działalność gospodarczą - nie dotyczy
d) Pozostałe koszty - 1 910,38



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:  79 314,14

• Darowizny rzeczowe w postaci sprzętu medycznego i środków pielęgnacyjnych: 
brak

7)  Pozostałe dane o :

a ) Liczbie osób zatrudnionych :
- 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 wynagrodzeń wypłacanych przez Stowarzyszenie z podziałem na :
- wynagrodzenie - 46 520,83
- 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 - 25 440,00

i  ) wartości aktywów i zobowiązań Stowarzyszenia ujętych we właściwych sprawozdaniach 
finansowych sporządzonych dla celów statystycznych

wartości aktywów Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej
na początek 2009 r. 121 682,18
na koniec 2009 r. 138 608,94



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

Zlecenia mogą przybierać formy powierzenia wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem 
dotacji na finansowanie ich realizacji oraz wspierania zadań wraz z udzieleniem dotacji na 
dofinansowanie ich realizacji - nie dotyczy

9)  Informacje o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych a także informacji w 
sprawie składanych deklaracji podatkowych.

Wszystkie zobowiązania podatkowe oraz deklaracje Stowarzyszenia regulowane są na bieżąco.

 
   


