
Sprawozdan le z działaIności
Fundacji Akademia Piłkarska Legii Warszawa

za rok 2010
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1. Dane organizacji pożytku publicznego.

Fundacja Akademia Piłkarska Legii Warszawa została załoŻona aktem notarialnym W dniu

22.07.2008, Repertorium Anr 649112008 w Kancelarii Notarialnej w Warszawie - Notariusze Anna

Dmochowska Joanna Żarska' Fundacja została powołana na czas nieokreślony ' Działa na podstawie

ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r' o fundacjach (Dz. U. 1991, nr 46, poz' 203 z pożniejszymi zmianami)

i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2003r nr

96 poz.873 zpÓŹniejszymizmianami) oraz na podstawie Statutu Fundacji.

Siedziba Fundacji mieŚci się w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3, terenem działalnoŚci jest

Rzeczpospolita Polska. Powstała w celu prowadzenia działalności na rzecz ogołu społeczności, ze
szczegolnym uwzględnieniem sportowo uzdolnionych dzieci i młodziezy.

W dniu 29'09.2008 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Xll
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Fundacja została wpisana do Krajowego

Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorcow oraz Rejestru Stowarzyszeń' lnnych organizacji

Społecznych i Zdrowotnych, Fundacji oraz Publicznych Zakładow opieki Zdrowotnej, pod numerem

KRS 0000312389. W Urzędzie statystycznym Fundacja widnieje pod nr REGON 141589124

Na dzień sporządzenia sprawozdaniaz działalności Fundacja była organizacja pozytku publicznego i

widniała na liście podmiotow uprawnionych do otrzymywania 10ńza 2010 rok. Wpis w KRS uzyskała
22t12t2009.

2. Władze Fundacjiw 2010 roku.

W okresie obrotowym członkami Zaządu Fundacji byli:

Jarosław ostrowski - Prezes Zarządu

Mirosław Wojciech Trzeciak - WiceprezesZarządu _ do 3010412010

Marek JÓŹwiak - Wiceprezes Zarządu

Jacek Magiera - Wiceprezes Zarządu - od 3010412010

W skład Rady Fundacji wchodzili:

Lucjan Brychczy

Mariusz AntoniWalter

Paweł Marek Kosmala

Piotr Zygmunt Zygo

Maciej Jerzy Żak

W dniu 18l01l2010r. Rada Fundacji podjęła uchwałę w sprawie odwołania jednego z członkÓw

Zarządu Fundacji - Pana Mirosława Trzeciaka. Pełnił on swoją funkcję do 30l04l2010r. Na jego

miejsce został powołany nowy członekZarządu _ Pan Jacek Magiera.

rl



L

l

L

L

3. Realizacja celów statutowych Fundacji, charakterystyka działalności
Fundacja została utworzona do realizacji zadan społecznie uzytecznych poprzez podejmowanie

działań z zakresu'.

. ochrony i promocjizdrowia,

. rozwoju nauki, edukacji, oŚwiaty iwychowania,

o wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dobr kultury

. wspieraniadziałalnoŚcidobroczynnej,

. upowszechniania i rozwoj kultury tizycznej i sportu,

ó wspierania porządku i bezpieczeństwa publicznego,

o poffiooy ofiarom klęsk zywiołowych,

. wspierania działań na rzecz integracji oraz rozwryania kontaktów i wspołpracy miedzy

społeczeństwami.

Rok 2010 był drugim rokiem faktycznej działalnoŚci Fundacji. Pod swoją opieką na dzień

sporządzenia sprawozdania Fundacja posiadała ok. 220 dziec| szkolących się w 11 grupach

wiekowych' Fundacja działa na rzecz ogÓłu dzieci i młodzieŻy uzdolnionej sportowo. Beneficjentami

działan organizacji pochodzili przede wszystkim z wojewodztwa mazowieckiego. Jednak istnieje tez

spora grupa z terenu całej Polski. Nabory do okreŚlonych roczników odbywają się 2 razy do roku.

DziałalnoŚć statutowa w minionym okresie pokrywała się z celami Fundacji okreŚlonymi w statucie i

przejawiała się w następujących działaniach:

. organizowaniu, finansowaniu i prowadzeniu młodziezowych drużyn piłkarskich (zapewnienie:

sal, hal i boisk treningowych, wyzywienia i zakwaterowania podopiecznych, zabiegÓw i

konsultacji lekarskich, opieki psychologicznej; propagowanie zasad zdrowego

współzawodnictwa)

. organizowaniu i finansowaniu szkolenia młodzieŻy z zakresu piłki noznej (zatrudnienie

wykwalifikowanej kadry trenerskiej) finansowaniu zakupu specjalistycznego sprzętu

niezbędnego do szkoleń (zakup sprzętu sportowego)

. Zakupu materiałÓw niezbędnych do prowadzenia działalnoŚci statutowej

. organizowaniu ifinansowaniu wyjazdÓw na turnieje iobozy (pokrywanie kosztÓw przejazdow,

wyzywienia, zakwaterowania, wpisowego)

. organizowaniu ifinansowaniu imprez spońowych (np.: Turniej Stolic Europejskich)

. organizowaniu i finansowaniu działań zmierzĄących do pozyskania dzieci i młodziezy

uzdolnionej spońowo (skauting talentÓw na terenie Polski)

. wparcie finansowe podmiotow działających w zakresie pozytku publicznego będących w
trudnej sytuacji finansowej

. wsparcie finansowe osÓb fizycznych w trudnej sytuacji finansowej
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Wymienione działania były zgodne z tymi podjętymi w 2009 roku, realizowane jednak w szerszym
zakresie. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na Środki finansowe, wraz z rozwojem, w 2010

roku Fundacja prowadziła rÓwniez liczne rozmowy z partnerami chcącymiwspomoc jej działalnoŚĆ'

Zgodnie ze statutem Fundacja dla osiąnięcia swoich celÓw moze wspierać działalnośc innych osÓb

prawnych i fizycznych, ktÓrych działalnośc jest zbiezna z celami Fundacji' W okresie objętym

sprawozdaniem Fundacja udzieliła wparcia finansowego sekcji siatkówki i koszykÓwki Stowarzyszenia

Grupa 1916 oraz Stowarzyszeniu Sportu Atletycznego. organizacja wspomogła takze finansowo

rodziców dzieci szkolących się w jej strukturach, którzy ze względu na trudną sytuację finansową, nie

mogliby efektywnie kontynuować szkolenia ' Łączna kwota udzielonej pomocy osobom fizycznym
i prawnym w 20'10 roku wyniosła 46.300,00zł.

W okresie sprawozdawczym Fundacja Akademia Piłkarska Legii Warszawa skupiła swoją działalnoŚc
na pozyskaniu środków na podstawową działalność z zakresu szkolenia młodzieŻy uzdolnionej

sportowo. Pozyskiwanie Środków oraz zapewnienie zaplecza treningoweg o związane z realizacją tego

zadania stanowiło podstawę działania Fundacji w 2010 roku'

Rok 2010 był juz drugim rokiem faktycznej działalnoŚci FundacjiAkademia Piłkarska LegiiWarszawa.
ZarÓwno władze Fundacji, jak i kadra trenerska, z roku na rok zdobywąą coraz większe
doŚwiadczenie w zakresie szkolenia dzieci i młodzieŻy. JednoczeŚnie Fundacja dba o stały rozwÓj

pracownikÓw bezpoŚrednio związanych ze strukturami szkoleniowymi podopiecznych. K|lka razy

w roku trenerzywysyłani sąna rÓzne konferencje, kursy istaze. JednoczeŚniew2010 roku Fundacja
skupiła swe działania w duzej mierze takze na pozyskaniu młodzieŻy uzdolnionej sportowo' Liczne
wyjazdy skautingowe stały się elementarnym punktem obserwacji dzieci zarowno z obszaru
Mazowsza. Polski, jak i z zagranicy.

Fundacja w 2010 roku prowadziła działalnoŚć przede wszystkim na terenie Polski. organizowała
jedynie wyjazdy na turnieje zagraniczne podopiecznych na terenie Europy, a takŻe wysyłała sztab

szkoleniowy za granicę w celu pozyskania młodziezy uzdolnionej spońowo do struktur Fundacji.

W miarę rozwoju Fundacja zdobywa coraz większe doświadczenie w szkoleniu dzieci i młodzieŻy

w zakresie piłki noŻnej' We wrzeŚniu 2010 powstał kolejna druŻyna - rocznik 2003. W kaŻdym

roczniku jest 1 druzyna treningowa, czyli tak jak zakładano 1 1 zespołÓw _ jeden na kazdym poziomie

wiekowym. Z najstarszej druzyny 13{u wyrÓzniających zawodnikow zostało zakwalifikowanych do

Młodej Ekstraklasy, zaŚ S-ciu będzie miało zaszczyt zagrac w pierwszoligowych klubach Polski. Jest
to największe osiągnięcie naszej Fundacji

Kolejnym krokiem jaki dokonaliŚmy zgodnie z planem wieloletnim to powołanie do działania funkcji

trenerów koordynatorow odpowiedzialnych za szkolenie w odpowiednich przedziałach wiekowych

(szkoła podstawowa, gimnazjum' liceum) oraz zatrudnienie nowych, wykwalifikowanych trenerÓw. od



tego sezonu kazdy trener prowadzi, bądŹ jest asystentem jednego rocznika. Trenerzy koordynatorzy

nadzorują proces naboru i szkolenia (nie łączymy tych funkcji).

Kolejnym naszym osiagnieciem jest powołanie 19-stu naszych podopiecznych do reprezentacji

naszego kraju na konsultacje i mecze miedzypaństwowe. JednoczeŚnie 41 naszych podopiecznych

zostało powołanych do reprezentacji wojewÓdzkich Mazowsza.

ZkaŻdym rokiem działalności jesteŚmy zapraszani na liczne turnieje w Polsce i za granicą' W naszym

systemie zakładamy uczestnictwo kazdego rocznika w przynajmniej 2 turniejach zagranicznych.

W 2o10 roku braliŚmy udział w turniejach ktore organizowane była w takich krajach jak: Francja,

Niemcy, Włochy, Słowacja, Holandia, Hiszpania. Nasze działania są juz zauwaŻane przez

zagraniczne szkółki piłkarskie. Naszymi przeciwnikami w rywalizacji spońowej są najlepsze kluby z
Europy takie jak: Ajax Amsterdam, Bayern Monachium, FC Porto, Sevilla, Osasuna, OSC Lille, CSKa
Moskwa itd.

Tworząc system szkolenia w naszej Fundacji staramy się obserwować najlepszych w Europie.

Nawiązaliśmy wspołprace z takimi klubamijak Ajax Amsterdam, osasuna Pampeluna, Michalovce -
Słowacja oraz Szkołka Piłkarska Czesko-Niemiecka. Trenerzy naszej Akademii wyjeŻdŻająna staze

do zaprzyjaznionych szkołek lub one pomagają nam W wyjazdach do miejsc adzie szkolenie

młodzieŻy odbywa się na wysokim poziomie (Ajax, Bayern, osasuna, CSKa Moskwa, Empoli, AC
Milan, Atalanta Bergamo).

Ponadto Fundacja podjęła działania zmierzajace do stworzenia sieci klubow pańnerskich (Warszawa,

Mazowsze, pÓzniej Polska), w ktÓrych podjetoby system szkolenia obowiazujacy w Fundacji.

Zakładamy, ze w roku bieŹacym powstanie ich ok'15.

Wzrost znaczenia Fundacji Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa przejawia się rozwniez licznymi

zaproszeniami na turnieje w Polsce i za granicą. Sztab trenerski stara się na bieząco weryfikowac

system szkolenia, korzystając często z doświadczenia zaczerpnietego z innych szkołek piłkarkich

krajowych i zagranicznych. Dokładamy wszelkich starań, aby kazdy rocznik uczestniczył przynajmniej

w 2 turniejach zagranicznych.
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Rodzai pnVchodow Kwota w zł
Przvchody z 1oń 37.056.25
Przychody z działalnoŚci odpłatnei 110.570 00
Przychody ze Żrodeł publicznych, wtym:
-ze ŹrÓdeł zagranicznych w tym funduszy strukturalnych
-z budŻetu państwa
-z budŻetu JST
-z funduszv celowvch

131.872,64
0,00
0,00

131 .872,64
0,00

Przychody ze żrodeł prywatnych ogÓłem, w tym:
-składki członkowskie
-darowizny
-spadki, zapisy
-zbiÓrki publiczne

2.981.947.00
1 00.1 1 0,00

2.881.837,00
0,00
0,00

lnne przychody ogÓłem, w tym:
- odsetki
- otrzymane dywidendy
- nawiązki sądowe
- przvchodv z działalnoŚci qospodarczei

183.938,66
0,00
0,00
0,00

183.938.66
oGoŁEM 3.445.384,55

Rodzai kosztów Kwota w zł
Koszty sfinansowane z 1oń
- kwota wydatkowanaw 2010, w tym na:

- najem sal/hal do treningow podopiecznych
- zakwaterowanie podopiecznych
- wyzywienie podopiecznych
- organizacja turnieju
- opłatv bankowe dot. finansowania z 1o/o

29.458.21
29.458,21
2.305,80
5.620,00
5.760,00

15.754,91
17,50

Koszty kampanii 1%,
- ogołem koszty
- rodzaj kosztu: reklama, promocja, licencja na program PIT
- Źródło finansowania: prvwatne darowiznv

5.475,99
5.475,99
5.475,99

Koszty prowadzenia działalnoŚci pozytku publicznego, w tym:
- koszty działalnoŚci odpłatnej
- kosztv działal noŚci n ieodpłatnei

3.009.066,04
272.181 ,79

2.736.884.25
Koszty administracyjne (bez kampanii
- zuŻycie materiałow ienergii
- usługiobce (bez kampanii 1%)
- podatkiiopłaty
- wynagrodzenia
- ubezpieczenia i inne Świadczenia
- amorźyzacja
- pozostałe koszty rodzaiowe

'l%), w tym: 465.668,64
11.258,91
76.079,43

1 .104,00
186.989,81
178.840,48

8.776,80
2.619.21

Pozostałe koszty, w tym:
- pozostałe koszty operacyjne
- pozostałe koszty finansowe
-kosztv dzi ałal ności q ospod a rcze i

64.340,71
17.246,19
3.016,81

44.077,71
oGoŁEM 3.574.009.59

4. Koszty i ptzychody (informacje finansowe).

Wynik finansowy za 201o rok zamknął się stratą netto w wysokości 127.159,88zł.

Koszty iprzychody realizacji zadań statutowych nieodpłatnych. W 2010 roku przychody statutowe

nieodpłatne wyniosły 3.150.875,89zł. Pochodziły one głÓwnie ze składek rodzicow oraz darowizn od

osÓb fizycznych i prawnych, a takze dotacji z budzetu gminy, oraz wpływow z 1o/o za 2009 rok. Koszty

statutowe natomiast wyniosły 2'766.342,46zł. Składały Się na nie przede wszystkim koszty:

poniesione na najem obiektÓw spońowych, wyzywienie i zakwaterowanie podopiecznych,

wynagrodzenia członkow sztabu szkoleniowego, koszty wyjazdÓw krajowych i zagranicznych'
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organizowania turniejÓw z zakresu piłki noŻnej, skautingu talentow, udzielonych darowizn dla osÓb

fizycznych i prawnych, w tym koszty sfinansowan e z 1o/o.

w 2010 roku Fundacja prowadziła odpłatną działatność statutową związaną z częściową
odpłatnoŚcią za niektore wyjazdy oraz ubiÓr spońowy. W związku z nowelizacją ustawy o działalności
pozytku publicznego i wolontariacie, do dnia wejŚcia w zycie nowelizacji (12lo3t2o10), częŚc odpłatnej

działalnoŚci Fundacji uznawana była za działalność gospodarczą w związku z przekroczeniem

przewidzianych w ustawie limitÓw.

Przychody z działalnoŚci odpłatnej w 20'10 roku wyniosły 110'570,00zł. Składały się na nie wpływy ze
sprzętu sportowego oraz wyjazdÓw krajowych i zagranicznych. Koszty działalności częŚciowo

odpłatnej wyniosły 272.181,79zł i składały się na nie koszy zakupu wydanego ubioru sportowego oraz
całkowite koszty odpłatnych wyjazdÓw. Jak widać, Fundacja nie uzyskała dochodu na w/w

działalności' Celem podjęcia w/w działalności było pokrycie części kosztÓw związanych z pewnymi

obszarami działalnoŚci.

organizacja prowadziła takŻe działalność gospodarczą związaną z zawieranymi umowami

sponsorskimi (reklama). Zgodnie z ustawą o działalnoŚci pozytku publicznego i wolontariacie,

Fundacja uzyskany na tego rodzĄu działalnoŚci dochÓd, w całoŚci przeznaczyła na realizację zadań
statutowych. Przychody z działalności gospodarczej w 2010 roku kształtowały się na poziomie

1B3'755,67zł, zaś koszty działalności gospodarczej _ 44.o77,71zł'

Fundacja w 2010 roku poniosła takŻe wydatki niestatutowe na poziomie 3.279,49zł. Były to przede

wszystkim wydatki na reprezentaĄe oraz odsetki od zaległości zarÓwno podatkowych jak i wobec
kontrahentów.

W związku z brakiem mozliwoŚci przypisania części kosztow administracyjnych na działalnoŚć

gospodarczą Fundacja zastosowała wskaŹnik, okreŚlony w ustawie o podatku dochodowym od osob
prawnych (stosunek przychodow z działalności gospodarczej do ogÓłu przychodow Fundacji z
wstępnej wersji bilansu 2009), na poziomie 2o/o'

JednoczeŚnie Fundacja Akademia Piłkarska Legii Warszawa całoŚc swoich kosztów działalności
gospodarczĄ oraz kosztow administracyjnych pokryła z darowizn od jedynego fundatora - K.P' Legia

Warszawa S.S.A.

Majątek tnuały Fundacji w okresie sprawozdawczym stanowią
/ programy finansowo-księgowe na potrzeby księgowości (Symfonia Handel, Symfonia FK, Symfonia

Środki Tnłałe, podpis elektroniczny)

/ 13 szt notebookow wraz z oprogramowaniem

/ komputer stacjonarny na potrzeby księgowoŚci
L
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program Microsoft SEB

urządzenie wielofunkcyjne HP officeJet Pro 85004

L



Ponadto na wańośc posiadanego drobnego wyposażenia organizacji składają się 3szt szafek, 2szt'
roll-up z logo Fundacji.

Do aktywow obrotowych nalezą Środki zgromadzone w kasie i na rachunku bankowym w wysokoŚci

28.948,17zł oraz zapasy sprzętu spońowego trenerskiego oraz ubioru dla podopiecznych w kwocie

133'456,21zł. Fundacja posiada takŻe naleŻności krÓtkoterminowe w kwocie 126790,61zł na ktÓre

składają się: przyznana a nieotrzymana dotacja; naleznoŚci od rodzicow z tyt. ubioru sportowego,

składek i wyjazdow; nalezności z tyt' zawartych umow sponsorskich oraz pozostałe nalezności. Na

koniec 2010 roku Fundacja posiadała koszty rozliczane w czasie (RMn kwocie 22.781,01zł,

Na koniec 2010 roku jednostka posiadała zobowiązanie krÓtkoterminowe z tytułu biezących dostaw

i usług w wysokoŚci 264'285,61zł od jednostek powiązanych oraz 23.031'11zł od jednostek

pozostałych" Fundacja na dzień bilansowy posiadała zobowiązania z tytułu podatkow ceł

i ubezpieczeń w wysokości 60.04'1 ,52zł, uregulowane w całoŚci w 2011 roku' Pozostałe zobowiązania

wyniosły 19.800,00zł. Zeznanie roczne dotyczące poniesionej straty podatkowej zostało wykazane na

formularzu CIT-8.

Konto rozliczeń międzyokresowych biernych zamknęło się saldem 54.669,64zł na ktÓre składają się:

dotacja z budzetu gminy, częŚc kosztow dotyczących 20'10 roku, zafakturowanych w 201'1 roku.

4. Korzystanie z uprawnień.

Fundacja Akademia Piłkarska Legii Warszawa jest wpisana do rejestru przedsiębiorcow i zgodnie

z zapisami w statucie moze prowadzic działalnoŚc gospodarcząsłuŻącą realizacji celow statutowych.

W 2010 roku działalnoŚć gospodarcza skupiała się przede wszystkim na sprzedazy miejsc pod

reklamę. DziałalnoŚć gospodarcza Fundacji słuzyła tylko i wyłączne pozyskaniu Środkow

na prowadzenie działalnoŚci stricte statutowej. JednoczeŚnie w 2010 roku organizacja osiągnęła

dochod na działalnoŚci gospodarczej 139.697,96zł, zatem nie stała się płatnikiem podatku

dochodowego z tytułu wykorzystania dochodów z działalności statutowej na działalnośc gospodarczą.

Fundacja korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osÓb prawnych przewidzianego w ań'

17 pkt 6c ustawy. organizacja zapłaciła podatek dochodowy w wysokości 623,00zł od wspomnianych

wczeŚn iej wydatkow n iestatutowych.

W 2010 roku Fundacja nie korzystała ze zwolnienia w podatku od nieruchomoŚci' podatku

od czynnoŚci cywilno-prawnych, opłaty skarbowej, opłat sądowych. Nie korzystała takze

z przewidzianej ustawą o działalności pozytku publicznego i wolontariacie moŻliwoŚci nieodpłatnego

informowania o swojej działalności pozytku publicznego w publicznej radiofonii i telewizji.

Jednocześnie organizacja nie korzystała z moŻliwoŚci nabycia prawa do uzytkowania nieruchomoŚci

nalezących do Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego na preferencyjnych zasadach.
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5. Zatrudnienie.

W przeciąu 2010 roku w Fundacjizatrudnionych było'18 osÓb na umowę o pracę:

- Dyrektor Fundacji

- Dyrektor ds. sportowych

- Dyrektor ds. rozwoju sportowego - do 3010412010

- 13 trenerÓw

- szkoleniowiec

- księgowa

W przeciągu 2010 roku na rzecz Fundacji zostało wykonanych 46 prac zleconych w następujących

obszarach (stanowiskach ) :

- trener/prowadzenie zespołu - 9

- psycholog - 2

- opieka medyczna -2

- opieka wychowawcza - 11

- asystent trenera koordynatora - 4

- tłumacz -7
- sprzątanie - 2

- redaktor serwisu internetowego -

- koordynator magazynu - 4

- pozyskanie funduszy/marketing - 'l

- pomoc księgowa i biurowa _ 1

- pranie - 1

- kadry i płace - 1

Wańo w tym miejscu zwrÓcic uwagę, ze zatrudnienie wykwalifikowanej kadry szkoleniowej (trenerÓw,

psychologow, koordynatorÓw) oraz zaplecza specjalistÓw do efektywnego prowadzenia systemu

szkolenia Wymaga nie tylko doświadczenia w tej kwestii kadry zarządząącej, ale rÓwnieŻ duzych

nakładÓw finansowych. Praca wszystkich osÓb, mających bezpoŚredni kontakt z podopiecznymi, jest

na bieżąco poddawana wnikłej analizie przełozonych, a wszelkie niedociągnięcia na bieząco

niwelowane. Trenerzy, prÓcz niezbędnych kwalifikacji z zakresu trenerki, muszą posiadac takze

predyspozycje do pracy zdziecmi i młodziezą. Jednocześnie wymaga się od nich stałego nadzoru nad

wynikami pódopiecznych, nie tylko na boisku, ale takze w szkole. W sytuacjach problematycznych,

Fundacja stara się udzielac pomocy podopiecznym, ktorzy mają kłopoty z nauką (opłacenie

korepetycji, pomoc trenera, rozmowa z wychowawcą).

6. Wolontariat.

W 2010 roku Fundacja Akademia Piłkarska Legii Warszawa nje korzystała ze swiadczen

wykonywanych przez wolontariuszy, zarÓwno wśrod członkÓw, pracownikÓw, studentÓw, pracujących,
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emerytow, rencistÓw oraz innych niepracujących
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7. Wojskowa służba zastępcza.

W 2010 roku Fundacja nie korzystała z osob odbywających zastępczą słuzbę wojskową w organizacji.

8. Wynagrodzenia.

WśrÓd osÓb zatrudnionych na umowę o pracę nie było osoby zatrudnionej wyłącznie do prowadzenia

działalnoŚci gospodarczej a takze wyłącznie działalności odpłatnej. Tzynastu pracownikom

zatrudnionym na umowę o pracę wypłacono łącznie 73.B35,50zł brutto premii uznaniowej.

Do 3010412010 roku, na podstawie umowy o pracę, zatrudniony był jeden z członkow Zarządu
Fundacji na stanowisku Dyrektora ds' rozwoju sportowego z miesięcznym Wynagrodzeniem brutto

4.000'00zł. Nie otrzymał on zadnych dodatkowych świadczeń. Członkowie Zarządu oraz Rady
Fundacji nie pobierali wynagrodzenia ztytułu pełnionych przez siebie funkcji.

Fundacja w biezącym okresie sprawozdawczym poniosła koszty z tytułu UmoW zleceń w wysokoŚci
352.840,00zł brutto. Wynagrodzenia (z premiami) wraz z narzutami w 2010 roku (umowy o pracę i

zlecenia) wyniosły 1.556'381 ,491zł. CałoŚc wynagrodzeń brutto osób zatrudnionych w działalności
pozytku publicznego przy wykonywaniu działalności odpłatnej wyniosła 21.772,83zł, zaś przy

wykonywaniu działalnoŚci nieodpłatn ej 1 .197 .574,97zł.

CałoŚĆ kosztÓw osobowych związanych z zatrudnieniem pracownikow (wynagrodzenia zasadnicze,
premie) została pokryta ze Środkow przekazanych na ten cel przez jedynego fundatora - KP Legia

Warszawa S.S.A.

9. lnformacja o udzielonych przez Fundację pożyczkach pieniężnych.

Fundacja Akademia Piłkarska Legii Warszawa nie udzielała w 2010 roku poŻyczek pienięznych.

1 0. Dane uzupełnlające.

Fundacja Akademia Piłkarska Legii Warszawa nie nabyła w 20'10 roku obligacji, ani nie objęła

zadnych udziałow i akcji w spÓłkach prawa handlowego. JednoczeŚnie organizacja nie posiada

zadnych akcji i udziałów w innych podmiotach.

11. Działalnośó zlecona Fundacji.

W okresie sprawozdawczym Fundacji Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa zostały powierzone

następujące działania:

. ,'Spońowy Talent 200912010'' - przedsięwzięcie wspołorganizowane z Biuro Sportu i Rekreacji

Urzędu m.st. Warszawy W zakresie realizacji zadania publicznego ,,Upowszechnienie kultury

fizycznĄ i sportu w 2009 roku'' (08/2009-06/2010)' Była to druga edycja programu, na

realizację ktorego m.st. Warszawa przyznawało dotacje skierowane przede wszystkim do

organizacji działa1ących w zakresie kultury fizycznej i sportu. Fundacja Akademia Piłkarska

Legii Warszawa otrzymała na wykonanie zadania łącznie kwotę 90,000,00pln (36.000,00 -
2009' 54.000'00 _ 2010), ktÓrą w całości wykorzystała zgodnie z przeznaczeniem. W ramach

projektu m.st. Warszawa dofinansowało koszty szko|enia 6 grup wiekowych (1996-2001) w

- wynagrodzenia trenerÓw 6 grup wiekowych



- bazy szkoleniowej (sale, hale boiska treningowe),

Powierzone zadanie publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu mieŚci

się w statutowych celach Fundacji i w jego ramach Fundacja podejmuje najwięcej działan.

Koszt realizaqi programu Spońowy Talent 200912010 dotyczący 2010 roku wyniÓsł

1 20. 530, 00zł, łącznie 228' 564,60zł, z czego d otacja po kryła 3 9%.

Turniej Stolic Europejskich rocznika 2001 (Legia Cup 2010) - przedsięwzięcie

wspołorganizowane przez Biuro Spońu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy w zakresie

realizacii zadania publicznego ,,Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-

rekreacyjnych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym'' (1112010)' W ramach w/w

przedsięwzięcia Fundacja zorganizowała W listopadzie br. turniej o zasięgu

międzynarodowym. Była to największa coroczna impreza zorganizowana przez Fundację.

otrzymała ona na wykonanie zadania w tym zakresie kwotę 50.000,00zł i w całoŚci

wykorzystała ja zgodnie z przeznaczeniem. W ramach projektu m.st. Warszawa

dofinansowało koszty m. in. :

- pobytu zagranicznych druŻyn w Polsce (noclegi, wyzywienie)

- wynajmu hali piłkarskiej

Koszt realizacji programu Turniej Stolic Europejskich rocznika 2001 wyniosł 179.439,61zł, z

czego dotacja pokryła ok.2B%'

,,Spońowy Talent 201012011'' - przedsięwzięcie wspÓłorganizowane przez Biuro Spońu i

Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy W zakresie realizaĄi zadania publicznego

,,Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w 201012011 roku" (08/2010-0612011). Pierwsza

częŚc realizacji zadania została wykonana z końcem grudnia, pozostałe dwie w 2011 roku.

FundacjiAkademii Piłkarskiej LegiiWarszawa została przyznana na wykonanie zadania kwota

82.500'00pln, z czego w 2010 otrzymała 30.000'00zł. W ramach projektu m.st. Warszawa

dofinansowało koszty szkolenia 6 grup wiekowych (1998-2003) w zakresie:

- wynagrodzenia trenerÓw 6 grup wiekowych

- bazy szkoleniowej (sale, hale boiska treningowe),

- organizacji letniego obozu stacjonarnego.

Powierzone zadanie publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i spońu mieści

się w statutowych celach Fundacji i w jego ramach Fundacja podejmuje najwięcej działań'

Koszt realizacji programu Sportowy Talent 201012011 w części przypadającej na rok 2010

wyniosł 9'1.300'00zł z czego dotacja pokryła ok. 30%.

Fundacja w 2010 roku korzystała przede wszystkim z pomieszczeń biurowych iobiektów spońowych

KP Legia Warszawa S'S.A.' udostępnionych na podstawie umowy najmu, z uwzględnieniem cen

rynkowych' Dodatkowo wspomagała się Halą Sportową przy ul. Ks. Bolesława, boiskiem przy ul.
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Mandarynki (SP 330) oraz obiektami ośrodka Spońu i Rekreacji gminy TargÓwek (ul. Blokowa i ul

Łabiszyńska).



Zadeklarowany W statucie Fundusz Statutowy w wysokoŚci 20"000pln został wpłacony w całoŚci w
2008 roku.

12. lnformacje o kontrolach.

W okresie od powstania do zakończenia roku obrotowego nie została przeprowadzona Żadna
kontrola. W lutym 2011 Rada Fundacji podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia badania ksiąg

rachunkowych za 2010 rok. Rapoń z badania nie wykazał zadnych nieprawidłowoŚci.

13. Uchwały Zarządu Fundacji.

odpisy podjętych w 2010 roku uchwał Zarządu Fundacji stanowią załącznik do niniejszego

sprawozdania z działalnoŚci'

14. Przewidywany rozwój jednostki.

Fundacja Akademia Piłkarska LegiiWarszawa planuje dynamiczny rozwoj działalnoŚci w następnych

latach, skupiając swoje działania przede wszystkim na pozyskaniu środkÓw do realizacji celÓw

statutowych.

Warszawa, 17 mĄ2011r'
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Protokół z posiedzenia
Zarządu Fundacji pod nazwą,oFundacja Akademia Piłkarska Legii Warszlwt"

z dnia BJ. n6.Żafir.

W dniu Al.. czerwca2070 roku, w Warszawie odbyło się zwołane przezPrezesaZaruądu
Jarosława ostrowskiego, posiedzenie Zarządu Fundacji pod nazwą ,,Fundacja Akademia
Piłkarska Legii Warszawa" z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej ,,Fundacją''), na które
zo stal i zapr o szeni wszys cy członkowi e Zaruądls.

Na posiedze nie przybyli:
Pan Jarosław ostrowski * Prezes Zarządu
Pan Jacek Magiera _ Wiceprezes Zarządu
Pan Marek Jóźwiak - Wiceprezes Zarządu

Lista obecności stanowi załączniknr l clo niniejszego protokołu-
Prezes Znządu - Pan Jarosław ostrowski objął przewodniczenie posiedzeniu t zapoznał
zebranych z następującym porządkiem obrad:

Pottjęcie uchwały w sprawie nadąliki kosztów nad przychodami wynikiljqcymi ze
sprawołdunił finansowego z& rok 2009ł.

Nikt nie zgłosił sprzeciwu co do przedstawionego porządku obrad, ani co do odbycia
posiedzenia. Przewodn|czący przedstawił projekt uchwały nr 1/06i10 a następnie Zarząd
jednogłośnie, w głosowaniu jawnym podjął uchwałę nr 1/06/10 stanowiącej załącznik nr 2 do

niniej szego protokołu.

Z uwagi
Zarządtt.

nLryczerpanie spraw z porządku obrad Przewodniczący zamkn{ posiedzenie

Jarosław
Prezes

rek JoŹwiak
iceprezes Zarządu
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Załączniknr I
do protokołu z posiedzenia
Zaruądu Fundacj i pod nazwą,,Fundacj a Akademia Piłkarska Legii Wars zawd'
z dniasŁ .o0.z0t 0r.

LISTA OBECNoŚCI

Jarosław ostrowski

Jacek Magiera

Marek Jóźwiak



Załączniknr 2
do protokołu z posiedzenia
Zarządu Fundacji pod nazwą,,Furrdacja Akademia Piłkarska Legii Warszawa"
zdnla łL'os.zarcr.

UCHWAŁA nr 01/0ó110
Zarząclu Fundacji pod nazrvą ,,Fundacja Akademia Piłkarska Legii Warszilwa"
w sprawie nadwyżki kosztów nad prrychorlami wynikającymi ze sprawozdania

finansowego za rok 2009r.

1. Członkowie Zaruądu Fundacji wnioskują do Rady Fundacji o zaliczenie nadwyżki
kosztów nad ptzychodami z2009 roku w kwocie 370.337,07 PLN (słownie: trzysta
siedemdzięsiąt tysięcy trzysta trzydzieści siedem i 07/l00 zŁotych) na poczet kosztów
statutowych 2010 roku.

z. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Wiceprezes Zarządu

Joźwiak


