
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat 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

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Rafał Wyszomierski Prezes Zarządu TAK

Jacek Mazurek Wiceprezes Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Mariusz Walter Przewodniczący Rady - 
do 09.01.2014

NIE

Dariusz Mioduski Przewodniczący Rady - 
od 09.01.2014

TAK

Bogusław Leśnodorski Członek Rady TAK

Lucjan Brychczy Członek Rady TAK

FUNDACJA AKADEMIA PIŁKARSKA LEGII WARSZAWA

Druk: MPiPS 1



najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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, 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), finansowaniu 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.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. 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, kadry trenerskiej; propagowanie zasad zdrowego współzawodnictwa) 
• organizowanie i finansowanie szkolenia młodzieży z zakresu piłki nożnej (zatrudnienie 
wykwalifikowanej kadry trenerskiej), finansowaniu zakupu specjalistycznego sprzętu niezbędnego do 
szkoleń (zakup sprzętu sportowego)
• zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej (specjalistyczny sprzęt 
sportowy, wyposażenie piłkarskie, ubiory)
• organizowanie i finansowanie wyjazdów na turnieje i obozy (pokrywanie kosztów przejazdów, 
wyżywienia, zakwaterowania, wpisowego)
• organizowanie i finansowanie imprez sportowych (np.: Turniej Stolic Europejskich) mających na celu 
popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania kulturą fizyczną i zdrowym trybem życia 
oraz mających na celu wymiane doświadczeń i integrację sportową społeczeństwa Mazowsza jako 
alternatywy spędzania czasu wolnego
• organizowanie i finansowanie działań zmierzających do pozyskania dzieci i młodzieży uzdolnionej 
sportowo - (skauting talentów na terenie Polski) - opłacenie dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia itp.
• wparcie finansowe podmiotów działających w zakresie pożytku publicznego będących w trudnej 
sytuacji finansowej (w zakresie zgodności celów statutowych)
• wsparcie finansowe i rzeczowe osób fizycznych w trudnej sytuacji finansowej.
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

240

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej

Działania w ramach 
nieodpłatnej 
działalności pożytku 
publicznego 
obejmowały 
organizowanie i 
prowadzenie 
specjalistycznych 
ośrodków 
szkoleniowych w 
zakresie piłki nożnej w 
określonym przedziale 
wiekowym 
(finansowanie ośrodka, 
prowadzenie zajęć, 
najem hal/sal 
sportowych, opłacenie 
wyżywienia, 
zakwaterowania i kadry 
trenerskiej, 
psychologów i 
pedagogów) a także 
finansowanie wyjazdów 
na mecze sparingowe i 
turnieje (pokrycie 
kosztów dojazdów, 
wyżywienia i 
zakwaterowania) oraz 
przeprowadzanie 
testów 
sprawnościowych 
(pokrycie kosztów 
zakwaterowania i 
wyżywienia).

85.51.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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, z późn. zm.), a także 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
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ochrona i promocja 
zdrowia

Działania w ramach 
nieodpłatnej 
działalności pożytku 
publicznego 
obejmowały 
organizację imprez 
sportowych poprzez 
popularyzowanie wśród 
młodzieży 
zainteresowania 
kulturą fizyczną i 
zdrowym trybem życia 
oraz poprzez 
organizowanie spotkań 
z trenerami, 
sportowcami i 
specjalistami medycyny 
sportowej. 
Jednocześnie podjęte 
działania wspierały 
propagowanie sportu 
wśród mieszkańców 
Warszawy i Mazowsza 
jako alternatywę 
aktywnego spędzania 
czasu wolnego. 
Dodatkowo organizacja 
prowadziła zajęcia dla 
swoich podopiecznych i 
sztabu szkoleniowego z 
zakresu zdrowego 
odżywiania i 
aktywności 
sportowych.

93.29.Z
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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,  a także 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

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

Działania w ramach 
nieodpłatnej 
działalności pożytku 
publicznego 
obejmowały 
organizowanie 
dożywiania dzieci i 
młodzieży z rodzin 
najuboższych poprzez 
dostarczanie posiłków 
regeneracyjnych i 
napojów zarówno 
podczas zajęć 
sportowych 
prowadzonych przez 
organizację, jak i w 
szkołach i instytucjach z 
fundacją 
współpracujących. 
Pomoc rzeczowa i 
finansowa dla zdolnych 
dzieci i młodzieży, 
prowadzenie 
poradnictwa 
wychowawczego, 
opieki psychologicznej, 
doradztwa edukacyjno-
zawodowego dla dzieci 
i młodzieży uzdolnionej 
sportowo.

88.99.Z
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej

Działalność odpłatna w 
tym zakresie polega na 
pobieraniu częściowej 
odpłatności od 
podopiecznych za 
wyjazdy na turnieje 
(krajowe i zagraniczne) 
w ramach wymiany 
doświadczeń 
sportowych, 
kulturowych w 
kontaktach z dziećmi i 
młodzieżą w krajach 
Unii Europejskiej i 
Polski. Każdorazowo 
przed wyjazdem 
Fundacja sporządza 
kalkulację kosztów 
wyjazdu. Organizacja 
nie wykazuje dochodu 
na tej działalności - 
pobierane odpłatności 
od rodziców są jedynie 
częściową refundacją 
kosztów, jakie Fundacja 
musi ponieść na 
organizację 
przedsięwzięcia.

79.90.Z

działalność charytatywnej Działalność odpłatna w 
tym zakresie polega na 
zapewnieniu swoim 
podopiecznym nabycia 
za częściową 
odpłatnością 
niezbędnych do 
treningów strojów 
sportowych. Zawodnicy 
trenują w identycznych 
strojach sportowych co 
zwiększa ich 
integralność z drużyną 
jako społecznością 
sportową oraz 
wprowadza element 
systematyki 
szkoleniowej. 
Organizacja nie 
wykazuje dochodu na 
tej działalności - 
pobierane odpłatności 
od rodziców są jedynie 
częściową refundacją 
kosztów, jakie Fundacja 
musi ponieść na 
organizację 
przedsięwzięcia.

47.19.Z

Druk: MPiPS 6



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) 5,369,205.89 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 823,937.74 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 89,804.96 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 4,452,291.68 zł

d) Przychody finansowe 465.59 zł

e) Pozostałe przychody 2,705.92 zł

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

93.19.Z Prowadzenie szkolenia (opłacenie trenerów, 
bazy szkoleniowej i sprzętu niezbędnego do 
treningów), skautingu (opłacenie dojazdu, 
zakwaterowania, wyżywienia, uczestnictwa w 
różnych aktywnościach oraz pokrycie kosztów 
badań dla potencjalnych zawodników) oraz 
organizacja wyjazdów na mecze ligowe i 
sparingowe (opłacenie transportu, wyżywienia, 
zakwaterowania i innych niezbędnych) w 
ramach umowy zawartej z klubem sportowym. 
Całość dochodu uzyskana z tej działalności jest 
przekazywana na działalność statutową Fundacji 
(szkolenie zawodników innych grup wiekowych, 
pomoc dla zawodników będących w trudnej 
sytuacji, organizację eventów sportowych, 
pomoc najuboższym, pomoc organizacjom 
działającym w zakresie tych samych celów 
statutowych).

73.12.Z Działalność reklamowa - sprzedaż miejsc pod 
reklamę - Internet, publikacje, bandy 
reklamowe, logotypy. Działania prowadzone 
podczas meczy, treningów, turniejów, i innych 
wyjazdów oraz stale na stronie internetowej. 
Całość dochodu uzyskana z tej działalności jest 
przekazywana na działalność statutową Fundacji 
(szkolenie zawodników innych grup wiekowych, 
pomoc dla zawodników będących w trudnej 
sytuacji, organizację eventów sportowych, 
pomoc najuboższym, pomoc organizacjom 
działającym w zakresie tych samych celów 
statutowych).
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0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 656,847.99 zł

100,180.00 zł

36,367.99 zł

520,300.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 4,551,471.89 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych 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 sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 272,040.50 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 282,946.17 zł

3.3. 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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. 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 wydaną kwotą

1 kampania 1% 7,463.64 zł

2 wynagrodzenia sztabu szkoleniowego (trenerzy) - kwoty netto 12,673.10 zł

3 najem boisk treningowych 3,967.22 zł

4 organizacja międzynarodowego turnieju piłkarskiego 125,704.24 zł

1 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (działania statutowe) 125,704.24 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 160,886.01 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł

Druk: MPiPS 8



5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -501,324.32 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -169,738.55 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 362,641.36 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 6,127,396.98 zł 142,344.56 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

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 finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

1,325,262.06 zł 142,344.56 zł

259,543.51 zł 0.00 zł

4,089,650.32 zł

4,154.32 zł

406,160.27 zł

42,626.50 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej 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, z 
późn. zm.)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

7,463.64 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 362,641.36 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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 na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. 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)

36.0 osób

1.2. 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)

25.0 etatów

96.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja 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 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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

3.2. 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, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 3,199,552.90 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1,622,307.27 zł

1,534,183.79 zł

- nagrody

- premie

64,017.37 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 24,106.11 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1,577,245.63 zł

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

806,586.60 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 99,453.04 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 707,133.56 zł

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

2,262,018.48 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

266,629.41 zł

0.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

0.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

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

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

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. 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 zatrudnionych 
pracowników nie było osoby zatrudnionej bezpośrednio do 
wykonywania tylko działalności odpłatnej i gospodarczej. 
Funkcje wielu pracowników łączyły się, a pracownik 
wykonywał zwykle czynności w obszarze wszystkich 
działalności Fundacji.
 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z 
tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej 
działalności odpłatnej pożytku publicznego, za okres 
ostatnich 3 miesięcy nie przekraczało 3-krotnosci 
wskaźnika ogłaszanego przez GUS (art. 9 ust 1 pkt 2 
ustawy o OPP) w 2014 roku 11.511,60zł

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

312,758.12 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

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)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

ANNA MIODUSKA
RAFAŁ WYSZOMIERSKI
JAKUB SZUMIELEWICZ

07.07.2015

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 AKADEMIA PIŁKARSKA LEGII SP. Z O.O.
50% UDZIAŁÓW

UL. ŁAZIENKOWSKA 3
00-449 WARSZAWA

50.00 50.00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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