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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJII ROZWOJU 

TERAPII RODZIN NA SZLAKU ZA ROK 2014 

 

1. DANE REJESTRACYJNE 

Nazwa: Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku 

Siedziba: ul. Szlak 20, 31-153 Kraków 

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 2014 Fundacja realizowała poprzez 

A. odpłatną działalność statutową: 

 

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

psychoterapii. W roku 2014 odbyło się w siedzibie Fundacji   475 spotkań terapeutycznych. 

- Organizowanie i prowadzenie szkoleń przeddyplomowych i dyplomowych z zakresu 

psychoterapii i profilaktyki  - w 2014 roku Fundacja szkoliła na pięcioletnim kursie 
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psychoterapii 126 osób na różnych stopniach zaawansowania w szkoleniu w obszarze 

psychoterapii. 

- Przeprowadziliśmy 124 godzin odpłatnej superwizji dla 4 grup terapeutów (łącznie 35 

osób). 

- Zorganizowaliśmy trzy szkolenia genogramowe dla grup terapeutów: łącznie 111 godzin 

dla 18 osób 

- Organizowanie konferencji i kongresów naukowych: w dniach 22 marca 2014 

zorganizowaliśmy konferencję terapeutów rodzinnych p.t. O pułapkach w terapii rodzin i 

par. W konferencji wzięło udział 228 osób. 

B. działalność bezpłatną: 

- udzielanie stypendiów: dwie uczestniczki kursu psychoterapii kontynuowały w roku 

2014 korzystały z udzielonego w roku 2013 stypendium, obejmującego obniżenie kosztów 

szkolenia o 50 %. 

- Jedna osoba otrzymała stypendium naukowe na analizę statystyczna badań z obszaru 

terapii rodzin w wysokości 1500 zł netto.  

-  11- tu 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. 

- Członkowie zarządu przeprowadzili w 2014 roku bezpłatnie 30 godzin superwizji dla 

młodych terapeutów rodzinnych (17 osób). 

- Fundacja zorganizowała 10 bezpłatnych spotkań naukowych dla terapeutów rodzinnych 

(każde trwało 3 godziny szkoleniowe). 

- W Fundacjo odbyło się 9 superwizji koleżeńskich dla psychoterapeutów rodzinnych z 

różnych ośrodków (7 osób na każdym spotkaniu). 

- Fundacja ufundowała bezpłatny udział w konferencji terapeutów rodzinnych 26 

terapeutom. 

- Fundacja rozpowszechniała informacje z obszaru psychoterapii, zwłaszcza terapii rodzin 

poprzez stronę internetową www.naszlaku.org. 

 

 

3. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku jest wpisana także do rejestru 

przedsiębiorców, ale w roku 2014 nie prowadziła działalności gospodarczej. 

 

 

http://www.naszlaku.org/
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4. UCHWAŁY 

W 2014 r. zarząd podjął następujące uchwały: 

Uchwała zarządu z 01.04.2014 o premii dla kierownika Fundacji 

Uchwała zarządu z 24.06.2014 o zmianie w statucie Fundacji 

Uchwała zarządu z 1.07.2014 o udzieleniu stypendium dla Borysa Paulewicza 

Uchwała zarządu z 23.09.2014 o podwyżce wynagrodzenie dla kierownika Fundacji  

Uchwała zarządu z 09.12.2014 o podwyżce kosztów wynajmu lokalu 

 

 

 

5. PRZYCHODY FUNDACJI 

 

Przychody z działalności statutowej 595 725,67 

W tym: Przychody statutowe 595 725,67 

             Darowizny, dotacje 0,00 

Przychody z działalności gospodarczej 0,00 

W tym: Przychody ze sprzedaży usług 0,00 

             Sponsoring, reklama 0,00 

Pozostałe przychody operacyjne 0,33 

Przychody finansowe(odsetki) 0,00 

Razem przychody: 595 726,00 
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6. PONIESIONE KOSZTY 

Koszty działalności statutowej 486 633,32 

Koszty pozostałe 0,00 

Koszty działalności gospodarczej 0,00 

Pozostałe koszty operacyjne 2 905,40 

Koszty finansowe 0,00 

Koszty administracyjne 97 428,90 

Amortyzacja 1 457,55 

Usługi obce 39 824,72 

Zużycie materiałów i energii 8 090,45 

Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne 47 460,32 

Podatki i opłaty 367,00 

Pozostałe koszty administracyjne 228,86 

Razem: 586 967,62 

 

  

7. ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE 

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

- Z tytułu umów o dzieło zatrudnione było 14 osób do celów statutowych, a także do celów 

administracyjnych. 

- Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne łącznie w 2014 r.:  47 460,32 zł. 

- Wypłacono premię 500 zł netto dla kierownika Fundacji za organizacje konferencji w dn. 

22.03.2014. 

- Członkowie zarządu i Rady Fundacji nie pobierali wynagrodzenia. 

- Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych. 

8.  

- Kwota na rachunku bieżącym w Bank Pekao na dzień 31.12.2014: 131 498,62 zł 

- Obligacji oraz akcji Fundacja nie posiada. 

- Nieruchomości  i innych środków trwałych o wartości jednostkowej powyżej 5000,00 pln 

Fundacja nie nabyła. 

- Aktywa obrotowe fundacji na dzień 31.12.2014: 135 239,52 zł 

- Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:  29 327,56 zł 
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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 2014 roku nie przeprowadzono żadnych urzędowych kontroli. 

 

Załączniki: 

kopie protokołów zarządu 

kopie uchwał 


