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DANE IDENTYFIKACYJNE 

Fundacja Studio Psychologii Zdrowia 

Piaseczno, ul. Wakacyjna 15 lok. 1 

05-509, poczta Józefosław 

województwo mazowieckie 

tel. 500 153 783, faks: 22 478 33 01, e-mail: fundacjaspz@gmail.com 

Numer rachunku bankowego: 28144011010000000010759347 
Nordea Bank Polska S.A. 

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 28.10.2008 

REGON: 141953950, NIP: 1231194921, KRS:  0000316481 

Nadzór: Minister Zdrowia 

Dane osób wchodzących w skład organu: 

Zarząd: Prezes, Małgorzata Kruk; Wice Prezes, Katarzyna Piotrowicz; 

Rada Fundacji: Grażyna Piotrowicz, Witold Gilak, Andrzej Szowa 

Działalnośd gospodarcza Fundacji: Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej 

Działalnośd statutowa: PROWADZENIE WSZECHSTRONNEJ DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE 

OCHRONY ZDROWIA I PSYCHOLOGII,W TYM WSPIERANIA I PROWADZENIA INICJATYW O 

CHARAKTERZE ZDROWOTNYM, EDUKACYJNYM, NAUKOWYM, CHARYTATYWNYM. 

 

Działalnośd nieodpłatna pożytku publicznego: 

Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia oraz psychologii, w tym 

wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym, naukowym, 

charytatywnym. 

- Udzielanie pomocy psychologicznej poprzez prowadzenie poradnictwa, terapii 

indywidualnej bądź grupowej obejmującej profilaktykę, diagnozę i terapię 

- Działalnośd w zakresie ochrony zdrowia poprzez profilaktykę uzależnieo, pomocy 

społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej, w tym dla osób niepełnosprawnych.  

- Działalnośd  na rzecz interesów grup marginalizowanych społecznie. 
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- Działalnośd edukacyjną, wydawniczą i badawczą. 

- Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi.  

- Praktyczne zastosowanie psychologii w edukacji, medycynie, kulturze i życiu społecznym 

oraz integracji w teorii i praktyce psychoterapii 

- Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązao w różnorodnych dziedzinach życia 

społecznego, a szczególnie w ochronie zdrowia, w ochronie życia rodzinnego  i profilaktyce 

społecznej, w tym profilaktyce uzależnieo. 

- Prowadzenie szkoleo, warsztatów, treningów.  

- Działalnośd na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalnośd naukowa, 

oświatowa, w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki uzależnieo,  pomocy społecznej,  

rehabilitacji zawodowej i społecznej, w tym osób niepełnosprawnych. 

 

Działalnośd odpłatna pożytku publicznego 

Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia oraz psychologii, w tym 

wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym, naukowym 

- Udzielanie pomocy psychologicznej poprzez prowadzenie poradnictwa, terapii 

indywidualnej bądź grupowej obejmującej profilaktykę, diagnozę i terapię 

- Działalnośd w zakresie ochrony zdrowia poprzez profilaktykę uzależnieo, pomocy 

społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej, w tym dla osób niepełnosprawnych.  

- Działalnośd  na rzecz interesów grup marginalizowanych społecznie. 

- Działalnośd edukacyjną, wydawniczą i badawczą. 

- Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi.  

- Praktyczne zastosowanie psychologii w edukacji, medycynie, kulturze i życiu społecznym 

oraz integracji w teorii i praktyce psychoterapii 

- Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązao w różnorodnych dziedzinach życia 

społecznego, a szczególnie w ochronie zdrowia, w ochronie życia rodzinnego  i profilaktyce 

społecznej, w tym profilaktyce uzależnieo. 

- Prowadzenie szkoleo, warsztatów, treningów.  

- Działalnośd na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalnośd naukowa, 

oświatowa, w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki uzależnieo,  pomocy społecznej,  

rehabilitacji zawodowej i społecznej, w tym osób niepełnosprawnych. 

 



Działalnośd statutowa w latach 2012 

Fundacja zatrudniała pracowników w formie umów zleceo w ramach otrzymanych grantów z 

Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. 

Fundacja wypłacała wynagrodzenia ze środków publicznych za realizację zadao, które 

wytyczała umowa. Fundacja ze środków własnych nie zatrudniała pracowników, nie ponosiła 

żadnych kosztów związanych z prowadzonymi działaniami,nie otrzymywała przychodów, nie 

realizowała odpłatnych świadczeo, , nie udzielała pożyczek, nie lokowała kwot na rachunkach 

bankowych, nie nabywała obligacji i akcji, nie obejmowała udziałów, nie nabywała 

nieruchomości ani innych środków trwałych 

Opis głównych zdarzeo prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych w 2012r. 

Fundacja Studio Psychologii Zdrowia otrzymała dofinansowanie z Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej w ramach programu Wspieranie i realizacja programów profilaktycznych 

skierowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz ich 

rodziców i osób realizujących zadania profilaktyczne. 

Projekt adresowany był do osób realizujących zadania profilaktyczne, m. in. nauczycieli, 

kadry placówek opiekuoczo-wychowawczych, pracowników socjalnych, policjantów z 

wydziałów prewencji, funkcjonariuszy straży miejskiej, lekarzy pierwszego kontaktu, 

pielęgniarek i kuratorów. Celem projektu było zdobycie przez adresatów specjalistycznej 

wiedzy na temat substancji psychoaktywnych, co przełożyło się na zwiększenie skuteczności 

realizowanych przez odbiorców programów profilaktycznych. Projekt obejmował serię 

szkoleo oraz opracowanie zestawu materiałów edukacyjnych. 

W okresie sprawozdawczym Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej  przeprowadziło 

kontrolę Fundacji Studio Psychologii Zdrowia z  wywiązania się merytorycznego i 

finansowego z umowy na realizację zadania w ramach Wspieranie i realizacja programów 

profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od 

narkotyków oraz ich rodziców i osób realizujących zadania profilaktyczne. Kontrola 

zakooczyła się wynikiem pozytywnym. 

 

 


