
Sprawozdanie Zarządu z działalności  
FUNDACJI „MOŻESZ NA MNIE LICZYĆ” 

Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE 
za rok obrotowy 2018 

 

1. Oznaczenie jednostki: 
 
Fundacja „Możesz na mnie liczyć” z siedzibą w Krakowie, ul. Prof. Michała Życzkowskiego 20, 31 – 
864 Kraków (również adres do korespondencji), wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej pod numerem KRS: 0000752571 w dniu 12 października 2018 roku, REGON: 
381559775, NIP: 6751667825. 
 

2. Opis celów statutowych Fundacji: 
 
Fundacja została ustanowiona i działa w celach: charytatywnych, naukowych, literackich, 
edukacyjnych, wspierania sztuki i zapobiegania okrucieństwu wobec dzieci i zwierząt. Cele 
powyższe obejmują: 
- zapobieganie i wspieranie ofiar biedy, chorób, niepełnosprawności, głodu, naruszeń praw 
człowieka, nierównego traktowania, dyskryminacji i społecznego wykluczenia 
- działania na rzecz rozwoju osobistego dorosłych i dzieci, promowanie i wspieranie działań 
ogólnorozwojowych i świadomościowych, 
- działanie na rzecz ochrony zdrowia i rozwoju medycyny oraz zapobieganie chorobom w 
szczególności poprzez wspieranie służby zdrowia i badań naukowych z zakresu medycyny, 
wspieranie rozwoju nauk ścisłych w celu rozwoju społeczeństwa i zwiększenie ochrony przyrody, 
- rozwój kultury w szczególności sztuk scenicznych oraz sztuk pięknych niezależnie od środka ich 
wyrazu, 
- rozwój edukacji w szczególności wspieranie szkół, uniwersytetów, ośrodków badawczych i 
indywidualnych naukowców, 
- zapobieganie okrucieństwu wobec dzieci, 
- zapobieganie okrucieństwu wobec zwierząt. 
 

3. Członkowie Zarządu Fundacji w 2018 roku: 
 
Fundację, od chwili założenia, reprezentuje Prezes Zarządu - Pani Anna Styczeń 
 

4. Zakres i sposoby realizacji działalności statutowej: 
 
W roku 2018 Fundacja zorganizowała Event Mikołajkowy, którego celem było zgromadzenie 
środków na rzecz chorych dzieci. Event odbył się w siedzibie Ailleron S.A. w dniu 1 grudnia, a 
zebrane środki przekazano na rzecz Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci w Krakowie na zakup 
VITAFON (kwota przekazana to 800 PLN) 
 
Fundacja brała czynny udział w propagowaniu postaw zapobiegających okrucieństwu wobec 
zwierząt.  Przygotowała kalendarz  na rok 2019 wspierający bezdomne zwierzęta. Zgromadzone 
środki przekazała w marcu 2019 roku na rzecz fundacji Przystań Ocalenie w Ćwiklicach. Łączna 
kwota przekazanych  środków to 3.394,75 PLN 



5. Prowadzona działalność gospodarcza 
 

W roku 2018 Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. 
 

6. Uchwały Zarządu 
 
Na przestrzeni 2018 roku, Zarząd Fundacji nie podjął żadnych uchwał. 
 

7. Źródła przychodów 
 
Fundacja osiągnęła przychody w wysokości 8.273,55 zł. 
Wszystkie wpływy pochodziły z darowizn od osób fizycznych zgromadzonych podczas 
przeprowadzonych zbiórek. 
Kwota wpłat w formie gotówkowej: 4.737,23 zł. 
Kwota wpłat w postaci przelewów 3.536,32 zł. 
 
Fundacja nie realizowała odpłatnych świadczeń 
 

8. Poniesione koszty na: 
 

a) realizację celów statutowych: - 7.050,51 zł w tym zapłacone gotówką 6.250,51 zł; 
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.), - 84,43 zł; 
c) działalność gospodarczą -  0,00 zł; 
d) pozostałe koszty – 0,00 zł. 
 

9. Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach 
 

a) Fundacja nie zatrudniała w roku 2018 osób, korzystała z pomocy wolontariuszy; 
b) Nie wypłacono wynagrodzeń z tytułu umów o pracę w roku 2018; 
c) Nie wypłacono wynagrodzeń członkom zarządu i innych organów fundacji; 
d) Nie dokonano wypłat z tytułu umów zlecenia i dzieło; 
e) Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych w roku 2018. 

 
10. Środki zgromadzone na rachunkach płatniczych 

 
Fundacja posiada środki w wysokości 52.394,61 zł z czego: 
- na rachunkach bankowych prowadzonych przez mbank: 51.657,38 zł 
- w kasie: 737,23 zł. 

 
11. Pozostałe zagadnienia 

 
a) Spółka nie nabywała obligacji, akcji ani udziałów. 
b) Fundacja nie nabyła i nie posiada nieruchomości. 
c) Fundacja nie nabyła środków trwałych. 
d) Wysokość aktywów obrotowych wynosi 56.138,61 zł. Fundacja nie posiada zobowiązań na 

dzień bilansowy. 
e) Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe. 



f) Fundacja złożyła wymagane prawa deklaracje podatkowe we właściwym US w wymaganych 
ustawowo terminach. Rozliczenie podatku dochodowego zamknęło się zyskiem w wysokości 
1.138,61 zł przeznaczonym na cele statutowe Fundacji w kolejnych latach. 

g) Fundacja nie jest i nie była instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723, 1075, 1499 
i 2215). 

h) Fundacja nie przyjęła ani nie dokonała płatności w gotówce o wartości równej lub 
przekraczającej wartość 10.000,00 euro, zarówno w formie pojedynczej operacji czy kilku 
operacji. 
 

12. Informacje dotyczące kontroli 
 

W 2018 r. w Fundacji nie była przeprowadzona kontrola. 

 

 

        _______________________________ 
        Anna Styczeń, Prezes Zarządu 


