
Sprawozdanie z działalności Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku za 
2019 rok. 

1. Dane rejestracyjne fundacji, tj.: 

a. nazwa fundacji: Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku 

b. siedziba fundacji: ul. Henryka Sienkiewicza 14, 30-033 Kraków 

c. adres fundacji: ul. Henryka Sienkiewicza 14, 30-033 Kraków 

d. aktualny adres do 
korespondencji: 

ul. Henryka Sienkiewicza 14, 30-033 Kraków 

e. adres poczty elektronicznej: fundacja@naszlaku.org 

f. data wpisu w Krajowym 
Rejestrze Sądowym: 

2012-02-13 

g. numer KRS: 0000410824 

h. statystyczny numer 
identyfikacyjny REGON: 

122505790 

i. dane członków zarządu 
fundacji (imię i nazwisko, 
pełniona funkcja): 

FURGAŁ MARIUSZ ROBERT – PREZES 
BOBRZYŃSKI JAKUB MICHAŁ – WICEPREZES 
JANECZEK IZABELA AGNIESZKA – SEKRETARZ 
JANUSZ BERNADETTA ELŻBIETA – CZŁONEK 
Od 01.06.2019: 
Anna Kazberuk - prezes 
Wojciech Jacek Drath - wiceprezes 
Wojciech Karol Sowa - sekretarz 
Magdalena Łucja Grubich - członek 
Magdalena Maria Pozarzycka - członek 

j. określenie celów statutowych 
fundacji: 

Prowadzenie działalności społecznie użytecznej o 
charakterze publicznym w zakresie stymulowania 
psychoterapii, a w szczególności terapii rodziny. 

2. Zasady, formy i zakres działalności 
statutowej z podaniem realizacji 
celów statutowych: 

Cel statutowy Fundacja realizuje poprzez:  
A. działalność odpłatną  
1. Pomoc terapeutyczną dla par, małżeństw, rodzin i osób 
indywidualnych poprzez prowadzenie konsultacji i 
psychoterapii.  
2. Prowadzenie superwizji (rodzaj nadzoru) psychoterapii. 
3. Organizowanie i prowadzenie szkoleń 
przeddyplomowych i dyplomowych z zakresu 
psychoterapii i superwizji psychoterapii. 
4. Organizowanie konferencji kliniczno-naukowych. 
5. Prowadzenie staży dla młodych terapeutów. 
 
B. działalność bezpłatną 
1. Rozpowszechnianie informacje z obszaru 
psychoterapii, zwłaszcza terapii par i rodzin przez swoją 
stronę internetową i media społecznościowe. 
2. Udostępnianie bezpłatnie lokalu na zebrania instytucji 
wspierających rozwój psychoterapii. 
3. Dotowanie szkoleń, seminariów. 
4. Dotowanie superwizji innych instytucji. 
 



3. Opis głównych zdarzeń prawnych 
w działalności fundacji o skutkach 
finansowych: 

 

A. działalność odpłatną 
1. W roku 2019 odbyły się w siedzibie Fundacji 2067 
spotkanie terapeutyczne rodzin, par i pacjentów 
indywidualnych. 
2. Przeprowadziliśmy 144 godziny superwizji grupowej 
dla terapeutów. W superwizjach wzięło udział 41 osób. 
3. Organizowanie i prowadzenie szkoleń 
przeddyplomowych i dyplomowych z zakresu 
psychoterapii i profilaktyki: 
3a.  W sposób ciągły prowadzimy szkolenie 
przygotowujące do certyfikatu psychoterapeuty 
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W 2019 roku 
Fundacja szkoliła 126 osób. Zrealizowano 950 godzin 
szkolenia. 
3b. na zlecenie Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia w 
Opolu kontynuowaliśmu realizację 2,5 letniego kursu 
„Systemowa Terapia Rodzin” dla 10 osób (projekt 
rozpoczął się w 2018 r.). W 2019 roku zrealizowaliśmy 
200 godzin szkolenia. 
3c. Wspólnie z Pracownią Rozwoju Psychoterapii Ł. 
Müldner-Nieckowski, M. Trofimiuk-Müldner S.C 
prowadziliśmy kurs „2,5 letni Kurs Psychoterapii Zaburzeń 
Seksualnych” dla 39 osób. Zrealizowaliśmy 306 godzin 
szkolenia. 
3d. Przeprowadziliśmy 1 seminarium trwające 50 godzin 
dla superwizorów-aplikantów Polskiego Towarzystwa 
Psychiatrycznego dla 12 osób łącznie.  
3e. Zorganizowaliśmy dwie grupy pracy z genogramem 
dla terapeutów. Zrealizowaliśmy 75 godzin szkolenia dla 
12 osób. 
4. Organizowanie konferencji i kongresów naukowych: w 
dniu 30.03.2019 zorganizowaliśmy konferencję 
terapeutów rodzinnych p.t.  „Terapia: co to zmienia?”. W 
konferencji wzięły udział 104 osoby.  
5.Siedmioro młodych terapeutów  w trakcie szkolenia 
realizowało staż w Fundacji, w czasie którego pod 
nadzorem terapeutów uczestniczyli w prowadzeniu 
terapii (w roli koterapeuty), uczestniczyli w zebraniach 
zespołu oraz zebraniach stażystów. 
 
B. dotacje 
Fundacja udostępniła bezpłatnie lokal i udzieliła dotacji 
na organizację seminarium literacko-psychoanalitycznego 
prowadzonego przez Danutę Golec 182 zł gotówką 
(koszty podróży) 
- Fundacja udzieliła dotacji do superwizji pracowników 
Zakładu Terapii Rodzin i Psychosomatyki Collegium 
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w kwocie 450 zł 
przelewem 
- Udzieliliśmy dotacji 9-ciu terapeutom do udziału w 
konferencji European Family Therapy Asocciation 
(Neapol, 11-14.09.2019) w łącznej kwocie 7040 zł 
przelewem 



- Udzieliliśmy dotacji  czworgu terapeutom do szkoleń 
podyplomowych w łącznej kwocie 2400 zł przelewem 

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (niepotrzebne skreślić):  

W załączeniu przekazuję odpisy uchwał 
zarządu fundacji podjętych w analizowanym 

okresie sprawozdawczym w ilości 2 szt. 

Uchwała z dnia 08.05.2019 o zmianie długości 
kadencji zarządu 
Uchwała z dn. 26.09.2019 o nowym cenniku 
psychoterapii 
 

5. Informacje o wysokości 
uzyskanych przychodów,  
z wyodrębnieniem ich źródeł (np. 
spadek, zapis, darowizna, środki 
pochodzące ze źródeł publicznych, 
w tym z budżetu państwa i budżetu 
jednostek samorządu 
terytorialnego) oraz formy 
płatności (np. gotówka, przelew): 

Przychody z działalności statutowej: 1 221 563,39 zł 
W tym w gotówce: 145 441,27 zł 

Przychody statutowe: 1 221 563,39 zł 
W tym w gotówce: 145 441,27 zł 

Darowizny: 0,00 zł 
Dotacje: 0,00 zł 
Przychody z działalności gospodarczej: 0,00 zł 
Przychody ze sprzedaży usług: 0,00 zł 
Sponsoring, reklama: 0,00 zł 
Pozostałe przychody operacyjne (zaokrąglenia VAT) 

45,34 zł 
Przychody finansowe (odsetki): 276,22 zł 
Razem przychody: 1 221 884,95 zł 
 

6. Informacje o odpłatnych 
świadczeniach realizowanych przez 
fundację w ramach celów 
statutowych z uwzględnieniem 
kosztów tych świadczeń: 

Ogółem  
Koszty odpłatnej działalności statutowej: 801 957,82  zł 
Koszty ogólnego zarządu: 365 450,05 zł 
 

7. Działalność gospodarcza, tj.: 

a. informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą (niepotrzebne skreślić): 

tak, prowadzi Fundacja jest wpisana do rejestru 
przedsiębiorców, ale nie prowadziła 

działalności gospodarczej 

b. informacje o prowadzonej 
działalności gospodarczej 
według wpisu do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego: 

58, 11, Z, WYDAWANIE KSIAZEK 
2 58, 14, Z, WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH 
PERIODYKÓW 
3 58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC WYDAWNICZA 
4 63, 12, Z, DZIAŁALNOSC PORTALI INTERNETOWYCH 
5 72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W 
DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK 
PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 
6 72, 20, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W 
DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I 
HUMANISTYCZNYCH 
7 94, 12, Z, DZIAŁALNOSC ORGANIZACJI 
PROFESJONALNYCH 
8 46, 19, Z, DZIAŁALNOSC AGENTÓW ZAJMUJACYCH SIE 
SPRZEDAZA TOWARÓW RÓZNEGO 
RODZAJU 



9 47, 91, Z, SPRZEDAZ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ 
DOMY SPRZEDAZY WYSYŁKOWEJ LUB 
INTERNET 
10 47, 99, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAZ DETALICZNA 
PROWADZONA POZA SIECIA SKLEPOWA, 

STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 

c. wynik finansowy z prowadzonej 
działalności gospodarczej: 

0,00 zł 

d. procentowy stosunek 
przychodu osiągniętego  
z działalności gospodarczej  
do przychodu osiągniętego  
z pozostałych źródeł: 

Nie dotyczy 

8. Informacje o kosztach z wyodrębnieniem formy płatności (np. gotówka, przelew) poniesionych 
na: 

a. realizację celów statutowych: 801 957,82 zł, w tym 83 695,56 zł gotówką 

b. administrację (np. czynsze, 
opłaty telefoniczne, pocztowe, 
itp.): 

365 450,05 zł w tym 19 779,38 zł gotówką 
 

c. działalność gospodarczą: 0,00 zł 

d. pozostałe: Koszty operacyjne 8 248,87 zł 

9. Dane o zatrudnieniu w fundacji, tj.: 

a. łączna liczba osób 
zatrudnionych w fundacji: 

1 osoba: umowa o pracę,  
9 osób: umowy cywilno-prawne 

b. liczba  osób zatrudnionych 
w fundacji z podziałem na 
zajmowane stanowiska: 

1 kierownik  - umowa o pracę 
1 umowy –zlecenia na prowadzenie terapii 
4 umowy-zlecenia na prowadzenie recepcji 
2 umowy-zlecenia na prowadzenie zajęć na 
kursach 
1 umowa-zlecenie na koordynację kursów 

c. liczba osób zatrudnionych 
wyłącznie w działalności 
gospodarczej: 

0 

10. Dane o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w fundacji: 

a. wynagrodzenia: 226 958,80 zł w tym 94 648,81 zł z tytułu umowy o 
pracę 

b. nagrody: 0 zł 

c. premie: 0 zł 

d. inne świadczenia: 0 zł 

e. wynagrodzenia osób 
zatrudnionych wyłącznie  
w działalności gospodarczej: 

0 zł 

11. Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na:  

a. wynagrodzenia: 0 zł 

b. nagrody: 0 zł 

c. premie: 0 zł 



d. inne świadczenia: 0zł 

12. Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 
osobom kierującym działalnością gospodarczą, z podziałem na: 

a. wynagrodzenia: 0 zł 

b. nagrody: 0z ł 

c. premie: 0 zł 

d. inne świadczenia: 0 zł 

13. Dane o wydatkach na 
wynagrodzenia z umów zlecenia: 

150 610 zł 

14. Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych:  

a. wysokość pożyczki: 0 zł   

b. pożyczkobiorca: 0 zł   

c. warunki przyznania pożyczki: 0 zł   

d. podstawa statutowa udzielenia 
pożyczki: 

0 zł   

15. Dane o kwotach zgromadzonych 
na rachunkach płatniczych,  
ze wskazaniem banku w przypadku 
rachunku bankowego lub 
spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej  
w przypadku rachunku członka 
spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, oraz 
kwotach zgromadzonych  
w gotówce: 

Bank PEKAO S.A.:  297 118,77 zł 
Kasa gotówkowa: 4677,61 zł 

16. Dane o wartości nabytych 
obligacji: 

Fundacja nie posiada obligacji 

17. Dane o wielkości objętych 
udziałów lub nabytych akcji w 
spółkach prawa handlowego ze 
wskazaniem tych spółek: 

Fundacja nie posiada udziałów i akcji 

18. Dane o nabytych nieruchomościach: 

a. wysokość kwot 
wydatkowanych na nabycie 
nieruchomości: 

Fundacja nie nabyła nieruchomości 

b. przeznaczenie nabytych 
nieruchomości: 

Nie dotyczy 

19. Dane o nabytych pozostałych 
środkach trwałych: 

W roku 2019 Fundacja nie nabyła środków trwałych  

20. Dane o wartości aktywów fundacji 
ujętych we właściwych 
sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów 
statystycznych: 

AKTYWA OBROTOWE: 345 026,32 zł 
W tym: 

1. Zapasy  0,00 zł 
2. Należności krótkoterminowe  43 229,94 zł 
3. Inwestycje krótkoterminowe  301 796,38 zł 
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 zł 



21. Dane o wartości zobowiązań 
fundacji ujętych we właściwych 
sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów 
statystycznych: 

ZOBOWIĄZANIA RAZEM: 37 275,88 zł 
W tym: 
1. Zobowiązania wobec dostawców: 3 848,13 zł 
2. Zobowiązanie VAT: 11 534,00 zł 
3. PIT 4R: 1 765,00 zł 
4. Pozostałe rozrachunki z pracownikami: 0,00 zł 
5. Zobowiązanie wobec ZUS: 2436,27 zł 
 

22. Dane o działalności zleconej 
fundacji przez podmioty 
państwowe i samorządowe (usługi, 
państwowe zadania zlecone  
i zamówienia publiczne) oraz 
wyniku finansowym tej 
działalności: 

brak 

23. Informacja o rozliczeniu fundacji  
z tytułu ciążących zobowiązań 
podatkowych: 

Zobowiązanie VAT: 11 534,00 zł 
PIT 4R: 1 765,00 zł 
 

24. Informacja o składanych 
deklaracjach podatkowych:  

Fundacja składała rozliczenie CIT-8 

25. Informacja, czy fundacja 
ustanowiona na podstawie ustawy 
z dnia 6 kwietnia 1984 r. o 
fundacjach jest instytucją 
obowiązaną w rozumieniu ustawy 
z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
oraz finansowaniu terroryzmu:  

nie 

26. Informacja o przyjęciu lub 
dokonaniu przez fundację 
ustanowioną na podstawie ustawy 
z dnia 6 kwietnia 1984 r.  
o fundacjach płatności w gotówce 
o wartości równej lub 
przekraczającej równowartość  
10 000 euro, bez względu na to, 
czy płatność jest przeprowadzana 
jako pojedyncza operacja czy kilka 
operacji, które wydają się ze sobą 
powiązane, wraz ze wskazaniem 
daty i kwoty operacji: 

nie 

27. Informacja, czy w okresie 
sprawozdawczym była 
przeprowadzona w fundacji 
kontrola, a jeśli była – to należy 
wskazać organ kontrolujący oraz 
wyniki kontroli: 

Nie było kontroli 

Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Fundacji: 

 


