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• We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem X;
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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

FUNDACJA AKADEMIA PIŁKARSKA LEGII WARSZAWA

Kraj          POLSKA Województwo     
MAZOWIECKIE

Powiat M.ST. 
WARSZAWA

Gmina M.ST. WARSZAWA Ulica ŁAZIENKOWSKA Nr domu 3 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-449 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22-318-20-50

Nr faksu 22-318-20-92 E-mail 
Kinga.Skolmowska@legia.
pl

Strona www akademia.legia.com

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2009-12-21

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14158912400000 6. Numer KRS 0000312389
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Rafał Wyszomierski  Prezes Zarządu od 29.01.2013
Jacek Mazurek    Prezes Zarządu od 29.06.2012 do  29.01.2013
          Wiceprezes Zarządu od 29.01.2013
Leszek Miklas  Wiceprezes Zarządu do 29.06.2012
Marek Jóźwiak            Wiceprezes Zarządu do 04.01.2013
Jacek Magiera  Wiceprezes Zarządu do 01.04.2013
Krzysztof Ziętek  Wiceprezes Zarządu do 19.04.2013

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

Mariusz Antoni Walter 
Lucjan Brychczy
Piotr Zygo 
Paweł Kosmala   do 25/02/2013
Maciej Żak                   do 25/02/2013
Bogusław Leśnodorski   od 25/02/2013

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

•ochrona i promocja zdrowia,
•rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
•wspieranie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
•wspieranie działalności dobroczynnej,
•upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu,
•wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
•pomoc ofiarom klęsk żywiołowych,
•wspieranie działań na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       

•organizowanie szkolenia sportowego otaczając opieką 
zawodników, stworzenie dogodnych warunków wszechstronnego 
rozwoju psychofizycznego uczestników szkolenia
•dążenie do zapewnienia wysokiego poziomu moralnego 
zawodników sportowych i działaczy
•organizowanie różnego rodzaju własnych zawodów i imprez 
sportowych oraz uczestnictwo w państwowym i wewnątrz-
organizacyjnym systemie zawodów sportowych
•propagowanie rozwoju kultury fizycznej oraz masowych form 
rekreacji przez aktywne uczestnictwo w realizacji programów 
środowiskowych, gminnych, wojewódzkich i krajowych
•organizowanie szkolenia oraz obozów dla zawodników, 
instruktorów i działaczy
•zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi 
dbając o ich rozbudowę, modernizację i konserwację
•współdziałanie w zakresie rozwoju piłki nożnej oraz innych form 
sportu i rekreacji z właściwymi instytucjami i organizacjami
•organizowanie opieki medycznej, psychologicznej, zabiegów 
medycznych, rehabilitacyjnych dla zawodników i działaczy 
sportowych
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

•organizowanie, finansowanie i prowadzenie młodzieżowych drużyn piłkarskich 
(zapewnienie: sal, hal i boisk treningowych, wyżywienia i zakwaterowania 
podopiecznych, zabiegów i konsultacji lekarskich, opieki psychologicznej, 
propagowanie zasad zdrowego współzawodnictwa) 
•organizowanie i finansowanie szkolenia młodzieży z zakresu piłki nożnej 
(zatrudnienie wykwalifikowanej kadry trenerskiej), finansowanie zakupu 
specjalistycznego sprzętu niezbędnego do szkoleń (zakup sprzętu sportowego)
•zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej 
•organizowanie i finansowanie wyjazdów na turnieje i obozy (pokrywanie 
kosztów przejazdów, wyżywienia, zakwaterowania, wpisowego)
•organizowanie i finansowanie imprez sportowych (np.: Turniej Stolic 
Europejskich)
•organizowanie i finansowanie działań zmierzających do pozyskania dzieci i 
młodzieży uzdolnionej sportowo (skauting talentów na terenie Polski)
•wparcie finansowe podmiotów działających w zakresie pożytku publicznego 
będących w trudnej sytuacji finansowej
•wsparcie finansowe osób fizycznych w trudnej sytuacji finansowej

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

ochrona i promocja zdrowia

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

230

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie 
sprawozdawczym

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

1). organizowanie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków 
szkoleniowych w zakresie piłki nożnej poprzez zapewnienie 
finansowania specjalistycznych ośrodków do prowadzenia zajęć 
sportowych – sale gimnastyczne, hale sportowe, boiska, 
zakwaterowania, wyżywienia oraz kadry trenerskiej, prowadzenie 
skautingu talentów poprzez organizowanie i finansowanie 
wyjazdów oraz  testów sprawnościowych  zarówno wyjazdowych, 
jak i miejscowych mających na celu wyłowienie talentów w 
zakresie piłki nożnej;
2). promocja imprez sportowych poprzez popularyzowanie wśród 
dzieci i młodzieży zainteresowania kulturą fizyczną i zdrowym 
trybem życia oraz poprzez organizowanie klubów zainteresowań 
piłką nożną, spotkań z trenerami, znanymi sportowcami, 
lekarzami medycyny sportowej;
3). organizowanie dożywiania dzieci i młodzieży z rodzin 
najuboższych poprzez dostarczanie posiłków regeneracyjnych i 
napojów zarówno podczas zajęć sportowych prowadzonych przez 
Fundację, jak i w szkołach i instytucjach z Fundacją 
współpracujących, pomoc finansowa i rzeczowa dla zdolnych 
dzieci i młodzieży, również  niepełnosprawnej oraz będącej w 
trudnej sytuacji życiowej, prowadzenie poradnictwa 
resocjalizacyjno-wychowawczego dla osób z rodzin 
patologicznych, organizowanie i finansowanie pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej,  doradztwa edukacyjno-
zawodowego dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo;

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 85.51.Z

93.29.Z

88.99.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

1).pobieranie częściowej odpłatności od podopiecznych za 
wyjazdy (organizowanie imprez turystycznych), czyli  wymiany 
międzynarodowej mającej na celu rozwój doświadczeń i 
nawiązanie kontaktów z młodzieżą w krajach Unii Europejskiej; 
2).finansowanie częściowe kursów językowych;
3).zapewnienie swoim podopiecznym nabycia za częściową 
odpłatnością niezbędnych do treningów strojów sportowych.

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

79.90.Z

47.19.Z

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

1).szkolenie, skauting oraz wyjazdy ma mecze w ramach zawartej 
umowy o współpracy z klubem sportowym;
2).reklama

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

93.19.Z

73.12.Z

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 4,434,402.41 zł
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2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 558,382.26 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 113,284.17 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 3,604,104.70 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 81,669.41 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 151,677.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

151,677.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 476,712.85 zł

85,405.00 zł

20,307.85 zł

371,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 6,954.28 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -248,161.68 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 1,106,482.38 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 1,106,482.38 zł
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3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 59,699.78 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 3,919,678.72 zł 0.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

861,770.46 zł 0.00 zł

361,445.85 zł 0.00 zł

2,497,622.32 zł

187,485.40 zł 0.00 zł

11,687.12 zł 0.00 zł

11,354.69 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 
43, poz. 226)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych 
zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

23.0 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części 
etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i 
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

19.0 etatów
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44.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

0.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami 
są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby 
niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

0.00 osób

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
krótszy niż 30 dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

0.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 1,694,428.80 zł

a) z tytułu umów o pracę 1,305,124.50 zł
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w 
tym:

wynagrodzenie zasadnicze 1,127,086.67 zł

nagrody

premie

130,552.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 41,941.72 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 389,304.30 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną 
działalnością pożytku publicznego

310,135.51 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 73,264.84 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 236,870.67 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą organizacji

878,322.45 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie 
i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

6,301.02 zł

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

48,300.00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

Wynagrodzenia (obok najmu bazy szkoleniowej) stanowią 
główny składnik kosztowy przy prowadzeniu szkółki 
piłkarskiej – zatrudnienie wykwalifikowanej kadry oraz 
zapewnienie zaplecza to kluczowe elementy, bez których 
akademia nie mogłaby funkcjonować. 
Wśród pracowników nie było osoby zatrudnionej 
bezpośrednio do wykonywania tylko działalności 
gospodarczej i odpłatnej. Funkcje wielu pracowników 
łączyły się, a pracownik wykonywał zwykle czynności w 
obszarze wszystkich działalności Fundacji.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł
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3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

X.Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co 
najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Turniej Stolic Europejskich Legia CUP 2012 45,000.00 zł

2 Sportowy Talent 2011/2012 13,800.00 zł

3 Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w 2012 roku 122,065.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 Prawidłowość rozliczeń wobec ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2012-04-18
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5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Kinga Skolmowska - księgowa

11/07/2013

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć
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