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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJII ROZWOJU TERAPII 

RODZIN NA SZLAKU ZA ROK 2016 

 

1. DANE REJESTRACYJNE 

Nazwa: Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku 

Siedziba: ul. Sienkiewicza 14, 30-033 Kraków (zmiana siedziby w 2015 roku) 

Strona www: www.naszlaku.org 

E-mail: fundacja@naszlaku.org 

Tel. 607 882 232 

Data wpisu do KRS: 2012-02-13  

Nr w KRS: 0000410824 

REGON: 122505790 

NIP: 6762453269 

Organem wykonawczym Fundacji jest Zarząd Fundacji, w skład którego wchodzą:  

Mariusz Robert Furgał– Prezes, ul. Chocimska 20 m.2, 30-057 Kraków 

Jakub Michał Bobrzyński– Wiceprezes, ul. Szlak 20/6, 31-153 Kraków 

Izabela Agnieszka Janeczek– Sekretarz, ul. Wierzbowa 22 m 21, 42-200 Częstochowa 

Bernadetta Elżbieta Janusz– Członek, ul. Borelowskiego-Lelewela 16/11, 30-106 Kraków 

 

Cele statutowe:  

Prowadzenie działalności społecznie użytecznej o charakterze publicznym w zakresie 

stymulowania psychoterapii, a w szczególności terapii rodziny. 

 

2. DZIAŁANIA 

Cele statutowe w roku 2016 Fundacja realizowała poprzez 

A. odpłatną działalność statutową: 

 

- Pomoc terapeutyczną dla par, małżeństw i rodzin poprzez prowadzenie konsultacji i 

psychoterapii. W roku 2016 odbyło się w siedzibie Fundacji  1200 spotkań terapeutycznych. 

- Organizowanie i prowadzenie szkoleń przeddyplomowych i dyplomowych z zakresu 

psychoterapii i profilaktyki  - w 2016 roku Fundacja szkoliła na pięcioletnim kursie psychoterapii 

111 osób na różnych stopniach zaawansowania w szkoleniu w obszarze psychoterapii. 

- Przeprowadziliśmy 120 godzin odpłatnej superwizji dla 3 grup terapeutów (łącznie 25 osoby).  
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- zrealizowaliśmy dwie edycje seminariów dla superwizorów-aplikantów (łącznie 78 godzin dla 20 

osób) 

- Zorganizowaliśmy dwa szkolenia genogramowe dla terapeutów: łącznie 77 godzin dla 10 osób 

- w dniu 12 marca 2016 zorganizowaliśmy konferencję naukową dla terapeutów rodzinnych p.t. 

Pacjent (identyfikowany?) w terapii rodzin i par”. W konferencji wzięło udział za opłatą 160 osób. 

B. działalność bezpłatną: 

- udzielanie stypendiów: dwie uczestniczki kursu psychoterapii kontynuowały w roku 2016 

korzystały z udzielonego w roku 2013 stypendium, obejmującego obniżenie kosztów szkolenia o 

50%. 

- Dofinansowanie do seminarium dla superwizorów-aplikantów w łącznej kwocie 750 zł. 

-  ośmiu młodych terapeutów w trakcie szkolenia odbyło bezpłatny staż w Fundacji, w czasie 

którego pod nadzorem terapeutów uczestniczyli w prowadzeniu terapii (w roli koterapeuty), 

uczestniczyli w  zebraniach zespołu oraz superwizjach (także bezpłatnych). 

- Fundacja zorganizowała 9 bezpłatnych spotkań naukowych dla terapeutów rodzinnych (każde 

trwało 3 godziny szkoleniowe, na każdym spotkaniu było 15-20 osób). 

- Fundacja rozpowszechniała informacje z obszaru psychoterapii, zwłaszcza terapii rodzin poprzez 

stronę internetową www.naszlaku.org. 

- Fundacja udostępniała nieodpłatnie lokal i sprzęt biurowy innym organizacjom pozarządowym: 

Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Naukowej Terapii 

Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

 

3. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku jest wpisana także do rejestru przedsiębiorców, ale w 

roku 2016 nie prowadziła działalności gospodarczej. 

 

 

4. UCHWAŁY 

W 2016 r. zarząd podjął jedną uchwałę: 

Uchwała zarządu z 19.04.2016 o wynagrodzeniu kierownika Fundacji 

 

5. PRZYCHODY FUNDACJI 

Przychody z działalności statutowej odpłatnej 879 426,15 

Kursy psychoterapii 465522,58 

Grupy genogramowe 18 300,00 

Konferencja 32 078,57 

http://www.naszlaku.org/
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Psychoterapia 303 310,00 

Superwizja 60 215,00 

Darowizny 0 

Dotacje 0 

pozostałe przychody operacyjne 1 810,16 

Odszkodowanie z ubezpieczenia lokalu 1 810,16 

Przychody z działalności gospodarczej  0 

Przychody ze sprzedaży usług 0 

Sponsoring, reklama 0 

Przychody finansowe  0 

Razem przychody: 881 236,31 

 

6. PONIESIONE KOSZTY 

koszty działalności statutowej odpłatnej 651529,59 w tym: 

kursy psychoterapii 417438,13   

wyżywienie   1574,2 

organizacja szkoleń   347995 

prowadzenie zajęć   37 866,74 

obserwacja grupy   3 800,00 

pozostałe koszty   26 202,19 

psychoterapia  232741,46   

usługi terapeutyczne   181 053,81 

wynagrodzenia   51687,63 

konferencja 1350   

koszty działalności ogólne 213505,61 w tym: 

amortyzacja 121,46   

zużycie materiałów 44959,76   

materiały biurowe   3767,96 

energia   19806,11 

wyposażenie   18438,89 

remontowe   2946,8 

usługi obce 52556,57   

usługi bankowe   335,4 

opłaty skarbowe   281,4 

pozostałe koszty   8693,97 

czynsz   40920,11 

opłaty telekomunikacyjne   2 325,69 

wynagrodzenia 115867,82   

pozostałe koszty operacyjne 21289,07 w tym: 

zaokrąglenia VAT   0,07 

VAT nieodliczony   11389 

przekazane darowizny   9900 

łącznie poniesione koszty: 886324,27   
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7. ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE 

- Fundacja zatrudnia jedną osobę na umowę o pracę (kierownik Fundacji). 

- Z tytułu umów o dzieło zatrudnionych było 13 osób do celów statutowych, a także do celów 

administracyjnych. 

- Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia łącznie w 2016 r.:  

207 823,29 zł. 

- Członkowie zarządu i Rady Fundacji nie pobierali wynagrodzenia z tytułu zasiadania w zarządzie 

i radzie. 

- Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych. 

- Nie wypłacono nagród, premii, innych świadczeń. 

8.  

- środki pieniężne w banku na dzień 31.12.2016 r.: 98 892,12 zł 

- środki pieniężne w kasie na dzień 31.12.2016 r.: 3972,79 zł 

- Obligacji oraz akcji Fundacja nie posiada. 

- Nieruchomości  i innych środków trwałych o wartości jednostkowej powyżej 3500,00 pln Fundacja 

nie nabyła. 

- Aktywa obrotowe fundacji na dzień 31.12.2016: 121 050,35 zł 

- Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:  33 908,26 zł 

9.  

Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.  

10.  

Informacje o rozliczeniach fundacji z budżetem z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a 

także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych: 

- składane deklaracje : CIT-8. 

W fundacji w 2016 roku nie przeprowadzono żadnych urzędowych kontroli. 

Ze zobowiązań (w tym podatkowych) za lata ubiegłe Fundacja rozliczyła się. 

 

Załączniki: 

kopia uchwały zarządu 

 

Uzupełnione sprawozdanie podpisane zgodnie z reprezentacją zarządu na dzień 30.12.2020 

 


