
Formularz sprawozdania z działalności Fundacji za 2021 rok 

1. Dane rejestracyjne fundacji, tj.: 

a. nazwa fundacji: Fundacja Deloitte Polska 

b. siedziba fundacji: Warszawa, Mazowieckie, Polska 

c. adres fundacji: al. Jana Pawła II 22 
00-133 Warszawa 
Polska 

d. aktualny adres do 
korespondencji: 

al. Jana Pawła II 22 
00-133 Warszawa 
Polska 

e. adres poczty elektronicznej: fundacjadeloitte@deloittece.com  

f. data wpisu w Krajowym 
Rejestrze Sądowym: 

10.06.2021 

g. numer KRS: 0000901769 

h. statystyczny numer 
identyfikacyjny REGON: 

389161641 

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

Adam Marcin Mariuk – Prezes Zarządu 
Mariusz Marek Gago – Członek Zarządu 
Halina Frańczak – Członek Zarządu 
Tomasz Kacprzak – Członek Zarządu od 1.07.2022 

j. określenie celów 
statutowych fundacji: 

Fundacja została powołana do realizacji celów społecznie 
użytecznych poprzez prowadzenie działalności pożytku 
publicznego w następujących obszarach: 

1) Edukacji, oświaty i wychowania; 
2) Niesienia pomocy społecznej; 
3) Działań służących wspieraniu rozwoju świadomości 

klimatycznej i ochrony środowiska naturalnego; 
4) Kultury i sztuki; 
5) Nauki i rozwoju innowacyjności; 
6) Zdrowia fizycznego i psychicznego. 

 

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

Fundacja Deloitte organizuje projekty własne zgodne z 
celami działalności, udziela wsparcia finansowego i 
rzeczowego oraz obejmuje mecenatem inicjatywy 
realizowane przez podmioty prowadzące działania zgodne z 
celami objętymi Statutem Fundacji.  
Fundacja organizuje także zbiórki pieniężne i rzeczowe na 
cele statutowe. Zajmuje się promocją celów, do których 
została powołana poprzez kampanie medialne, informacyjne 
i inne akcje społeczne, które mogą być prowadzone również 
w mediach społecznościowych.  
Fundacja organizuje szkolenia, warsztaty, działania 
mentoringowe i coachingowe, dodatkowo realizuje projekty 
badawcze, prowadzi działalność wydawniczą oraz 
przygotowuje i produkuje filmy i nagrania. 
Może również realizować cele statutowe poprzez udzielanie 
wsparcia finansowego i rzeczowego w formie stypendiów, 
grantów lub bezzwrotnej pomocy m.in. osobom z 
niepełnosprawnościami, uczniom, studentom, naukowcom, 
osobom w trudnej sytuacji życiowej. 
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W 2021 roku Fundacja rozpoczęła realizację 4 programów 
edukacyjnych, 2 związanych z edukacją klimatyczną oraz 5 
projektów charytatywnych. Przekazała również darowizny 5 
organizacjom na realizację projektów edukacyjnych.  

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

 

W 2021 Fundacja Deloitte Polska otrzymywała darowizny 
pieniężne oraz przekazywała darowizny pieniężne i 
rzeczowe.  

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (niepotrzebne skreślić):  

 
W 2021 roku zarząd nie podejmował uchwał. 

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): 

W 2021 Fundacja Deloitte Polska otrzymała od Deloitte 
Poland Sp. z o. o darowizny pieniężne na realizację celów 
statutowych w formie przelewów bankowych na łączną 
kwotę 525 000 PLN. 
 

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

Nie dotyczy 

7. Działalność gospodarcza, tj.: 

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

tak, prowadzi nie, nie prowadzi 

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

Fundacja jest wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, ale nie prowadziła w 2021 
roku faktycznej działalności gospodarczej.  
 
Zgodnie ze statutem, Fundacja może prowadzić działalność 
gospodarczą w następującym zakresie: 

1) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do 
druku (PKD 18.13.Z), 

2) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy 
sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z), 

3) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza 
siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 
47.99.Z), 

4) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z), 
5) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 

(PKD 58.14.Z), 
6) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),  



7) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego 
oprogramowania (PKD 58.29.Z), 

8) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań 
wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z), 

9) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, 
nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 
59.12.Z), 

10) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań 
wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z), 

11) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i 
muzycznych (PKD 62.01.Z), 

12) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 
62.01.Z),  

13) Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami 
internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 
63.11.Z), 

14) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z), 
15) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, 

gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 69.99.Z),  
16) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 

(PKD 68.10.Z), 
17) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi 

lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), 
18) Stosunki międzyludzkie (public relations) i 

komunikacja (PKD 70.21.Z), 
19) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia 

działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), 
20) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i 

techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 
74.90.Z),  

21) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych 
produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem 
autorskim (PKD 77.40.Z), 

22) Działalność usługowa związana z administracyjną 
obsługą biura (PKD 82.11.Z), 

23) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie 
dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność 
wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z), 

24) Działalność związana z organizacją targów, wystaw, 
kongresów (PKD 82.30.Z), 

25) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie 
działalności, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 
82.99.Z), 

26) Kierowanie w zakresie działalności związanej z 
ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi 
usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń 
społecznych (PKD 84.12.Z), 

27) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 
niesklasyfikowane (PKD 85.59.B), 

28) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z), 
29) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, 

gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z),  



30) Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców 
(PKD 94.11.Z), 

31) Działalność organizacji profesjonalnych (PKD 
94.12.Z),  

32) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, 
gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z). 

 

c. wynik finansowy z 
prowadzonej działalności 
gospodarczej: 

Nie dotyczy 
 

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: 

394 956,42 PLN 
 

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

148 371,30 PLN 
 

c. działalność gospodarczą: 0,00 PLN 

d. pozostałe: 1 072,89 PLN 
 

9. Dane o zatrudnieniu w fundacji, tj.: 

a. łączna liczba osób 
zatrudnionych w 
fundacji: 

1 osoba 

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

Manager projektów 

c. liczba osób zatrudnionych 
wyłącznie w działalności 
gospodarczej: 

brak 

10. Dane o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w fundacji: 66 477,27 zł, w tym:  

a. wynagrodzenia: 66 477,27 PLN 

b. nagrody: 0,00 PLN 

c. premie: 0,00 PLN 

d. inne świadczenia: 0,00 PLN 

e. wynagrodzenia osób 
zatrudnionych wyłącznie w 
działalności gospodarczej: 

0,00 PLN 

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

a. wynagrodzenia: 0,00 PLN 

b. nagrody: 0,00 PLN 



c. premie: 0,00 PLN 

d. inne świadczenia: 0,00 PLN 

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

a. wynagrodzenia: 0,00 PLN 

b. nagrody: 0,00 PLN 

c. premie: 0,00 PLN 

d. inne świadczenia: 0,00 PLN 

13. Dane o wydatkach na 
wynagrodzenia z umów 
zlecenia: 

0,00 PLN 

14. Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych:  

a. wysokość pożyczki: 0,00 PLN   

b. pożyczkobiorca:    

c. warunki przyznania 
pożyczki: 

   

d. podstawa statutowa 
udzielenia pożyczki: 

   

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: 

Stan środków pieniężnych w banku ING Bank Śląski S.A. na 
31.12.2021 wynosił 145 364,23 PLN. 

16. Dane o wartości nabytych 
obligacji: 

0,00 PLN 

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

0,00 PLN 

18. Dane o nabytych nieruchomościach: 

a. wysokość kwot 
wydatkowanych na nabycie 
nieruchomości: 

0,00 PLN 

b. przeznaczenie nabytych 
nieruchomości: 

0,00 PLN 

19. Dane o nabytych pozostałych 
środkach trwałych: 

0,00 PLN 



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

Fundacja Deloitte Polska w sprawozdaniu finansowym 
sporządzonym na dzień 31.12.2021 roku wykazała aktywa 
obrotowe w wysokości 148 364,23 PLN. 

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

Fundacja Deloitte Polska w sprawozdaniu finansowym 
sporządzonym na dzień 31.12.2021 roku wykazała 
zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 137 764,84 PLN. 
 

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

Nie dotyczy 

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

Fundacja Deloitte Polska korzysta ze zwolnienia z podatku 
dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 
lutego 1992 roku (Dz. U. 2019, poz. 865 z późn. zm.), w 
części dochodów przeznaczonych na działalność statutową. 
Fundacja złożyła roczne zeznanie CIT-8 za 2021 rok w 
ustawowym terminie do końca czerwca 2022 roku. 

Fundacja nie jest podatnikiem podatku VAT. 
Fundacja Deloitte Polska jest płatnikiem podatku 
dochodowego od osób fizycznych na podstawie Art. 31 
ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 
2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. Zmianami. Fundacja złożyła 
formularz PIT 4R za 2021 r. w ustawowym terminie do końca 
stycznia 2022 roku. 

22. Informacja o składanych 
deklaracjach podatkowych:  

Roczne zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu 
(poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od 
osób prawnych CIT-8 za 2021 rok.  
Roczna deklaracja o zaliczkach na podatek dochodowy na 
formularzu PIT-4R za 2021 rok. 

23. 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:  

Fundacja Deloitte Polska nie była w 2021 roku instytucją 
obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu. Jednak spełnia wszelkie wymogi niezależności 
obowiązujące w Deloitte. 

24. 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 

  Nie dotyczy 



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: 

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

  W okresie sprawozdawczym w Fundacji Deloitte Polska nie 
była przeprowadzona żadna kontrola. 

Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Fundacji: 

 

 
 

____________________ 
Adam Marcin Mariuk 

Prezes Zarządu Fundacji Deloitte Polska 

 
 

____________________ 
Halina Frańczak 

Członkini Zarządu Fundacji Deloitte Polska 
 

 
 

____________________ 
Mariusz Marek Gago 

Członek Zarządu Fundacji Deloitte Polska 

 
 

____________________ 
Tomasz Kacprzak 

Członek Zarządu Fundacji Deloitte Polska 
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