Sprawozdanie z działalności
Fundacji Legii
za rok obrotowy od 1 lipca 2019 r.
do 30 czerwca 2020 r.
(rok obrachunkowy 12-mięsieczny)

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r.)

Sprawozdanie z działalności Fundacji Legii za rok obrotowy od 01.07.2019 do 30.06.2020
1. Dane organizacji

a). Dane podstawowe.
Fundacja Legii (dawniej Fundacja Akademia Piłkarska Legii Warszawa, dalej „Fundacja”) została
założona aktem notarialnym w dniu 22.07.2008 r., Repertorium A nr 6491/2008 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. z 2018 r. poz.
1989) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z
2018 r. poz. 1365) oraz na podstawie Statutu Fundacji. Dnia 22.06.2015 Fundacja zmieniła nazwę z
„Fundacja Akademia Piłkarska Legii Warszawa” na nazwę „Fundacja Legii”, jednocześnie dokonując
zmian w statucie oraz skupiając swoje działania na szeroko rozumianej działalności dobroczynnej,
rezygnując z prowadzenia szkółki piłkarskiej.
Siedziba Fundacji mieści się w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3, terenem działalności jest
Rzeczpospolita Polska. Powstała w celu prowadzenia działalności na rzecz ogółu społeczności, ze
szczególnym uwzględnieniem działalności sportowej oraz charytatywnej.
W dniu 29.09.2008 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i
Zdrowotnych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, pod numerem KRS 0000312389.
W Urzędzie statystycznym Fundacja widnieje pod nr REGON 141589124.
Na dzień sporządzenia sprawozdania z działalności Fundacja była organizacją pożytku publicznego
i widniała na liście podmiotów uprawnionych do otrzymywania 1% za 2019 rok. Wpis w KRS uzyskała
22.12.2009 r.
Adres poczty elektronicznej Fundacji: kontakt@fundacjalegii.pl

b). Władze Fundacji.
Zarząd Fundacji:
Anna Mioduska

Prezes Zarządu (cały okres sprawozdawczy)

Magdalena Pelczyńska-Korzun

Członek Zarządu (cały okres sprawozdawczy)

Rada Fundacji:
Jarosław Jurczak

Przewodniczący Rady (cały okres sprawozdawczy)

Rafał Wyszomierski

Członek Rady (cały okres sprawozdawczy)

Lucjan Brychczy

Członek Rady (cały okres sprawozdawczy)
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c). Cele statutowe Fundacji.
Fundacja została utworzona do realizacji zadań społecznie użytecznych poprzez podejmowanie działań
z zakresu pożytku publicznego. Zgodnie ze statutem na dzień kończący rok obrotowy Fundacja miała
prawo do działań z zakresu:


ochrony i promocji zdrowia,



rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania,



wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury,



wspierania działalności dobroczynnej,



upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu,



wspierania porządku i bezpieczeństwa publicznego,



pomocy ofiarom klęsk żywiołowych,



wspierania działań na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,



pomocy społecznej,



podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,



wspierania osób niepełnosprawnych,



równych praw kobiet i mężczyzn,



wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,



integracji i reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,



wypoczynku dzieci i młodzieży,



turystyki i krajoznawstwa,



organizacji wolontariatu,



pomoc Polonii,



kombatantów i osób represjonowanych,



promocji Polski,



rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, ochrony praw dziecka,



przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej
Rok obrotowy od 01.07.2019 do 30.06.2020 r. był jedenastym rokiem operacyjnej działalności Fundacji.
Opisane w punkcie 3 raportu działania były zgodne z działalnością statutową. Fundacja zajmowała się
pomocą charytatywną, edukacją oraz dbałością o przyszłość podopiecznych, wyrównywaniem szans
dzieciom i rodzinom z różnych środowisk, aktywizacją fizyczną i społeczną poprzez sport oraz
wspieraniem osób niepełnosprawnych w ich aktywności fizycznej i czynnym uczestnictwie w życiu
codziennym.
W ramach nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego w okresie
Fundacja działała poprzez poniższe aktywności:
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- 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 (PKD 93.29.Z);
- organizowanie dożywiania seniorów powyżej 65 roku życia zamieszkujących na terenie Warszawy, w
okresie epidemii COVID-19, poprzez dostarczanie bezpłatnych posiłków przez wolontariuszy Fundacji.
(PKD 88.99.Z);
- organizowanie dożywiania dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych poprzez finansowanie posiłków i
napojów przez Fundację, w instytucjach z Fundacją współpracujących, pomoc finansowa i rzeczowa
dla zdolnych dzieci i młodzieży, również niepełnosprawnej oraz będącej w trudnej sytuacji życiowej,
prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem (PKD
88.99.Z);
- organizowanie i finansowanie opieki medycznej, fizjoterapeutycznej

dla dzieci i młodzieży ze

środowisk zagrożonych wykluczeniem (PKD 86.90.A);
- popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania kulturą fizyczną i zdrowym trybem życia
poprzez organizowanie spotkań m.in. ze sportowcami (PKD 93.29.Z)
- organizowanie i finansowanie wyjazdów (kolonii, wycieczek, obozów, szkoleń itp., w szczególności dla
dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych) (PKD 79.90.C)
- pomoc finansowa i rzeczowa w szczególności dla dzieci i młodzieży, również niepełnosprawnej oraz
będącej w trudnej sytuacji życiowej (PKD 88.99.Z)
- organizowanie działalności muzealnej propagującej historię Warszawy, Mazowsza i Polski na tle
dorobku klubów sportowych, poprzez m.in. prowadzenie miejsc pamięci, wystaw, zakup eksponatów
(PKD 92.02.Z)
- organizowanie i finansowanie kuracji, zabiegów rehabilitacyjnych, specjalistycznego sprzętu, lekarstw,
środków medycznych (PKD 88.99.Z)
- pomoc społeczna i poradnictwo dla dzieci i młodzieży, działalność charytatywna (PKD 88.99.Z)
- podejmowanie i finansowanie działań mających na celu pomoc specjalną i społeczną osobom
i rodzinom (PKD 88.99.Z)
- wspieranie działalności osób fizycznych i prawnych, których działalność jest zbieżna z celami fundacji
(PKD 94.99.Z)
- organizowanie i finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doradztwa edukacyjnozawodowego dla dzieci i młodzieży (PKD 85.60.Z)

W okresie od 01.07.2019 do 30.06.2020 Fundacja prowadziła odpłatną działalność pożytku publicznego
w postaci projektu edukacyjnego skierowanego do dzieci szkół podstawowych pod nazwą „Lekcje
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z Legią”. Odpłatność za zajęcia pokrywała tylko część kosztów organizacyjnych. W zależności od
rozwoju sytuacji epidemicznej projekt będzie kontynuowany w sezonie 2020/2021.

Opis zrealizowanych działań
Fundacja Legii tworzy i realizuje programy oraz projekty wsparcia, edukacji, integracji, buduje
wspólnotę. Nasze projekty są skierowane do dzieci i młodzieży, osób chorych, niepełnosprawnych oraz
zagrożonych wykluczeniem. Fundacja działa na terenie Polski, szczególnie kierując swoje działania do
społeczności mieszkańców Warszawy.
Fundacja skupia swoje działania w kilku obszarach. Wiodącym jest strefa edukacji i to
w tym temacie podejmujemy najwięcej działań. W sezonie 2019/2020 prowadzone były następujące
programy edukacyjne: Korki z Legią, Lekcje z Legią, Celuj w Zdrowie, Fut-Bot – podstawy
programowania oraz Szkoła Językowa. Drugim, równie ważnym obszarem, jest prowadzenie akcji
charytatywnych. Corocznie organizujemy wydarzenie pod nazwą „Wszyscy do Wioseł” oraz wiosną
2020 r. uruchomiliśmy akcję Gotowi do Pomocy (skierowanej do seniorów w wieku powyżej 65 roku
życia). Ten drugi projekt to odpowiedź Fundacji Legii na wybuch epidemii, który postawił nowe wyzwania
przed organizacjami pomocowymi.
Poniżej opisane są działania realizowane w okresie 2019 – 2020 przez Fundację Legii.
1. Korki z Legią to bezpłatne zajęcia dla maturzystów, przygotowujące do egzaminów z języka
polskiego, matematyki i języka angielskiego na poziomie podstawowym. Są one przeznaczone
dla uczniów warszawskich szkół średnich, których nie stać na dodatkowe wsparcie. W sezonie
2019/2020 odbyła się piąta edycja programu i wzięło w niej udział 70 osób. Przez cztery sezony
oraz pierwszy pilotażowy rok, łącznie w projekcie wzięło udział 300 osób. Aby dotrzeć do
odpowiedniej grupy docelowej z naszymi działaniami, skontaktowaliśmy się z około 120
instytucjami m.in.: domami dziecka, szkołami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
ośrodkami socjoterapii. Program jest realizowany dzięki środkom pochodzącym z 1% podatku.
W marcu na skutek ogłoszenia reżimu i braku możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych,
pozyskaliśmy licencję Microsoft Teams i zajęcia były prowadzone prze internet do początku
czerwca, przed egzaminem maturalnym.
2. Program Lekcje z Legią jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 14 lat.
Podczas zajęć uczestnicy rozwijają umiejętności rozumowania matematycznego poprzez
praktyczne zastosowanie matematyki na przykładzie stadionu oraz piłki nożnej. Zajęcia są
prowadzone

na

terenie

stadionu.

Podczas

nauki

wykorzystywane

są

również

filmy przedstawiające zagadnienia matematyczne. Lekcje są płatne, ale pokrywają tylko część
kosztów organizacji zajęć. Na bieżąco program jest rozwijany o nowe tematy lekcji m.in.
geografię, doradztwo zawodowe (zawody w klubie sportowym). W sezonie 2019/2020 z Lekcji
z Legią skorzystały 65 grup, łącznie 1421 uczniów. Z uwagi na sytuację spowodowaną
pandemią, zajęcia Lekcji z Legią musieliśmy zawiesić od marca 2020.
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3. Dzięki międzynarodowym partnerstwom i członkostwu w organizacji European Football for
Development Network, Fundacja Legii (jako reprezentant Legii Warszawa) oraz sześć innych
klubów piłkarskich w Europy, otrzymała częściową dotację z UEFA Foundation, na realizację
projektu zdrowotnego pod nazwą Celuj w Zdrowie (ang. Scoring for Health). Projekt został
zaplanowany na dwa lata, w każdym roku jedna edycja (20 tygodni), w której udział weźmie
około 260 dzieci w wieku 9-10 lat, uczęszczających do warszawskich szkół podstawowych.
Projekt rozpoczął się w październik 2019 roku. 12 klas wzięło udział w zdecydowanej większości
zaplanowanych zajęć (ok 11 z 15 jednostek). W ramach programu Celuj w Zdrowie
nawiązaliśmy współpracę z siecią sklepów Biedronka. Partnerami programu byli również:
Fundacja Instytutu Matki i Dziecka, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Sieć
klubów fitness Zdrofit.
4. Fut – bot – podstawy programowania – stworzyliśmy program łączący ideę piłki nożnej oraz
założenia edukacji STEM. Adresatami są dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Zajęcia zostały
opracowane zarówno dla grup szkolnych jak i udziału pojedynczych uczestników w ramach
zajęć weekendowych. Po przetestowaniu zajęć w lutym 2020 roku i ogłoszeniu programu
musieliśmy niestety wstrzymać przyjmowanie zapisów z powodu lockdown’u spowodowanego
epidemią.
5. Szkoła Językowa to bezpłatne zajęcia z języków obcych dla dzieci i młodzieży - podopiecznych
praskich

świetlic

środowiskowych

i

socjoterapeutycznych,

współorganizowane

ze

Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom. Celem zajęć jest wyrównywanie
szans edukacyjnych podopiecznych, poprzez zwiększenie ich kompetencji językowych. W
sezonie 2019/2020, na prośbę uczestników, obok języka angielskiego wprowadziliśmy zajęcia
z języka hiszpańskiego. W tym roku szkolnym na zajęcia uczęszczały 43 osoby. Oprócz zajęć
grupowych, uczestnicy mogą także korzystać ze spotkań indywidualnych z nauczycielką.
Miniony sezon był czwartym pełnym rokiem działania Szkoły Językowej. Od końca marca
uczniowie szkoły językowej kontynuowali naukę zdalną z wykorzystaniem Microstof Teams.
6. Gotowi

do

Pomocy

–

#GOTOWIDOPOMOCY

to

kompleksowa

akcja

pomocy

w Warszawie, zapewniająca realną, bezpośrednią pomoc seniorom w czasie epidemii
koronawirusa. Inicjatywa realizowana wspólnie z klubem Legia Warszawa. W pierwszym etapie
programu seniorzy mogli korzystać ze specjalnie przygotowanej infolinii, poprzez którą mogli
zamawiać bezpłatne posiłki, korzystać z pomocy przy robieniu zakupów, uzyskać pomoc
technologiczną oraz pomoc psychologiczną. Podczas pierwszych 49 dni akcji pomogliśmy
2 415 seniorom dostarczając i finansując ponad 32 000 posiłków. W akcji podczas pierwszego
etapu pomagało nam 400 wolontariuszy. Po zakończeniu głównych działań realizujemy drugi
etap programu, którego ideą jest pomoc węższej grupie potrzebujących seniorów. Od czerwca
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(w stałe dni w tygodnia) posiłki dostarczamy do 45 seniorów. W te dni otrzymują posiłki na cały
tydzień.

Akcja Gotowi do Pomocy odbiła się bardzo szerokim w mediach warszawskich oraz
ogólnopolskich. Włączyliśmy również znane osoby, które aktywnie wspierały razem z nami i
wolontariuszami potrzebujących. Wśród nich byli m.in.: Anna Mucha, Joanna Przetakiewicz,
Filip Chajzer, Antoni Królikowski, Julia Kuczyńska, Adam Zdrójkowski.

7. Wszyscy do Wioseł W listopadzie 2019 roku Fundacja Legii po raz czwarty zorganizowała
imprezę sportowo-charytatywną Wszyscy do Wioseł. W tym roku wsparliśmy akcję Fundacji
Instytutu Matki i Dziecka pod nazwą „Dołóż się do łóżka”. Łącznie jako rezultat finansowy akcji
mogliśmy przekazać 179 447,5 zł na zakup nowych łóżek dziecięcych do szpitala
prowadzonego przez Instytut. Koszty organizacji wydarzenia zostały pokryte całkowicie ze
środków własnych Fundacji.
8. Kontakt – codzienna pomoc charytatywna - Fundacja Legii udziela pomocy najbardziej
potrzebującym, w szczególności skupiając się na wsparciu dzieci i młodzieży. Z prośbami, tymi
mniejszymi i większymi, zwraca się do nas wiele osób oraz organizacji. Liczba zgłoszeń w ciągu
całego roku wyniosła 147. 115 próśb o pomoc zostało pozytywnie rozpatrzonych. Blisko jedna
trzecia z nich to zgłoszenia z województwa mazowieckiego. Wspieraliśmy również
potrzebujących w całej Polsce.

Mapa udzielonej pomocy przez Fundację Legii z podziałem na województwa.
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W odpowiedzi na przesłane zapytania dotyczące przekazania gadżetów klubowych na charytatywne
akcje przekazaliśmy: piłki, koszulki piłkarskie, karty z podpisami zawodników, szaliki, maskotki,
vouchery na bilety, maskotki Misia Kazka oraz bony żywnościowe. Spośród zatwierdzonych zgłoszeń
główne stanowiły prośby o:
•

wsparcie finansowe leczenia / operacji / rehabilitacji

•

przekazanie gadżetów klubowych na aukcje charytatywne

•

wsparcie finansowe i rzeczowe turniejów i innych imprez sportowych w całej Polsce

•

wsparcie rzeczowe placówek opiekuńczych i domów dziecka

•

wsparcie sprzętowe małych klubów sportowych

•

wsparcie rzeczowe i finansowe (bony żywnościowe) dla ubogich rodzin z całej Polski

•

dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych placówek specjalistycznych

•

spełnienia marzeń chorych dzieci

•

zaangażowanie w imprezy sportowe / charytatywne

9. W ramach działań międzynarodowych, Fundacja Legii po raz kolejny dołączyła do akcji
#morethanfootball, która ma na celu pokazanie społecznej siły oddziaływania klubów i
organizacji piłkarskich.
10. We wrześniu 2019 roku, w ramach akcji „Back 2 School” po raz drugi przygotowywaliśmy
wyprawki dla

potrzebujących dzieci. Wśród beneficjentów znaleźli się podopieczni

Powiślańskiej Fundacji Społecznej, Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci oraz Stowarzyszenia
Wspólne Podwórko. Uczniowie otrzymali niezbędne przybory szkolne takie jak zeszyty,
długopisy, kredki, ołówki, przybory geometryczne, piórniki i nowe plecaki. Jedną z
najpilniejszych potrzeb było jednak zapewnienie dzieciom podstawowej odzieży, dlatego
przekazane paczki zawierały, między innymi, buty, stroje na W-F, T-shirty, dresy, spodnie,
ciepłe bluzy na jesień, kurtki przeciwdeszczowe oraz bieliznę. Łącznie przekazaliśmy 96
kompletów wyprawek. Koszt przygotowania wyprawek wyniósł prawie 14000 zł.

11. Fundacja współpracuje i wspiera stale również świetlice środowiskowe oraz inne
organizacje działające na rzecz dzieci i młodzieży. Pomoc Fundacji to m.in.: organizacja zajęć
sportowych, finansowanie wyjazdów letnich i zimowych, wsparcie finansowe na pokrycie
kosztów posiłków, czynszu, prądu, prezenty świąteczne, zaproszenia na mecze, wyprawki
szkolne oraz odzieżowe, zaproszenia na wydarzenia organizowane na stadionie, pojedyncze
wspólne akcje.
Zarówno wyprawki szkolne oraz prezenty świąteczne są realizowane ze środków
pochodzących z 1%.
Jednym z podmiotów, z którym Fundacja ma bliską współpracę jest Stowarzyszenie Grupa
Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ. Jest to grupa streetworkerów, której celem jest
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zapewnienie wsparcia dzieciom ulicy z warszawskiej Pragi, pochodzącym z rodzin
wieloproblemowych. Dzieci te, z uwagi na stopień swojego wykluczenia i związane z tym
problemy wychowawcze, nie chodzą do świetlic środowiskowych ani klubów młodzieżowych.
Od początku swojego istnienia Fundacja Legii wspiera Stowarzyszenie Nadzieja na Mundial,
które od 2013 roku organizuje Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka. 14 lipca 2019
roku odbyła się VII edycja tego sportowego turnieju, w którym udział wzięły reprezentacje z aż
29 krajów. Fundacja ufundowała nagrody dla zwycięzców w wybranych kategoriach oraz
udzieliła wsparcia organizacyjnego.
Fundacja

realizuje

akcje

związane

z

obchodami

rocznicy

wybuchu

Powstania

Warszawskiego. Bezpośrednio przed obchodami, przedstawiciele Fundacji oraz młodzi
piłkarze z Akademii Legii Warszawa, wraz z wolontariuszami, sprzątają groby bohaterów
poległych w walkach powstańczych.
12. W ciągu ostatniego roku, Fundacja Legii zorganizowała łącznie 49 dedykowanych aukcji
charytatywnych, z których łącznie udało się pozyskać 39 260,89 zł. Wszystkie licytacje były
dedykowane konkretnym akcjom: wsparciu warszawskich seniorów w ramach akcji
#GotowiDoPomocy, zbiórki na leczenie dwóch ciężko chorych chłopców oraz zbiórki na zakup
karetki dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci.

3. Przychody i ich źródła
Przychody Fundacji w okresie od 01.07.2019 do 30.06.2020 roku kształtowały się następująco:
A

Przychody z działalności statutowej pożytku publicznego
nieodpłatnej

I

Wpływy z 1% (za 2018 rok)

II

Przychody ze źródeł publicznych:

1.256.526,03
185.774,80

18.716,52

- z budżetu JST

0,00
1.052.034,71

III

Przychody ze źródeł prywatnych:

B

Przychody z działalności statutowej pożytku publicznego
odpłatnej

C

Przychody z działalności gospodarczej

D

Pozostałe przychody operacyjne

E

Przychody finansowe

F

OGÓŁEM

14.568,98
370.751,49
33.178,40
0,58
1.675.025,48
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4. Działalność gospodarcza Fundacji
Statut Fundacji przewiduje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z ustawą
o fundacjach, organizacja otrzymała na ten cel od Fundatora kwotę 10.000 zł. Jednocześnie dokonała
odpowiednich formalności związanych z jej zarejestrowaniem w KRS.
Zgodnie ze statutem Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następujących
płaszczyznach:
a)

działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);

b)

pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A);

c)

pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B);

d)

pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD
73.12.C);

e)

pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D);

f)

pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z);

g)

prowadzenie w sposób zorganizowany kursów, obozów i zajęć sportowych oraz rekreacyjnych
(PKD 85.51Z);

h)

działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z);

i)

hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z);

j)

działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);

k)

działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z);

l)

pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z);

m) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z);
n)

praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z);

o)

produkcja gier i zabawek maskotek z logo Fundacji, (PKD 32.40.Z);

p)

sprzedaż hurtowa i detaliczna gier i zabawek, maskotek z logo Fundacji (PKD 47.65.Z);

q)

sprzedaż detaliczna na straganach i targowiskach (PKD 47.89.Z);

r)

pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana; imprezy dla dzieci i dorosłych,
polegająca na organizowaniu imprez, koncertów, konkursów (PKD 93.29.Z);

s)

działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD.92.00.Z.);

t)

działalność związana z wydawaniem płyt, kaset, produkcją audycji itp. (PKD 59.20.Z);

u)

sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych (PKD 47.61.Z, 47.62.Z, 47.63.Z);

v)

sprzedaż detaliczna odzieży (PKD 47.71.Z);

w)

sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego (PKD 46.49.Z);

x)

produkcja gotowych artykułów włókienniczych, oprócz odzieży, z wyjątkiem działalności usługowej
(PKD 13.95.Z);

y)

produkcja odzieży i dodatków do odzieży z wyjątkiem odzieży skórzanej (PKD 14.49.Z);

z)

produkcja papieru i wyrobów z papieru (PKD 17.12.Z);
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aa) działalność poligraficzna (PKD 18.13.Z);
bb) produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 36.99.Z).
W okresie od 01.07.2019 do 30.06.2020 Fundacja prowadziła działalność gospodarczą na płaszczyźnie
związanej z reklamą i sponsoringiem (np. emisja życzeń podczas meczów, usługi promocyjne dla
sponsorów), usług parkingowych oraz świadczenia usług kompleksowych dla Legii Warszawa S.A.
Przychody i koszty z działalności gospodarczej w okresie od 01.07.2019 do 30.06.2020 kształtowały się
następująco:
D

Przychody z działalności gospodarczej

370.751,49

E

Koszty działalności gospodarczej

F

Zysk brutto na działalności gospodarczej

30.475,06
340.276,43

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a także statutem Fundacji,
uzyskany na tego rodzaju działalności dochód, w całości przeznaczyła/przeznaczy na realizację zadań
statutowych.
5. Informacje o poniesionych kosztach
Koszty Fundacji w okresie od 01.07.2019 do 30.06.2020 kształtowały się następująco:
A

Koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnych

1.478.399,03

I

Koszty sfinansowane ze źródeł publicznych:

II

Pozostałe koszty statutowe

III

Koszty sfinansowane z 1%

B

Koszty realizacji zadań statutowych odpłatnych

38.739,05

C

Koszty działalności gospodarczej

30.475,06

D

Koszty administracyjne

E

Pozostałe koszty operacyjne

F

Koszty finansowe

18.716,52

1.183.238,68
276.443,83

193.343,66
3.800,72
18,52

OGÓŁEM

1.744.776,04

6. Dane uzupełniające
a). Informacje o zatrudnieniu
W trakcie okresu od 01.07.2019 do 30.06.2020 w Fundacji zatrudnionych było 7 osób na umowę o
pracę:
- dział księgowości i finansów – 1 osoba, przebywająca na urlopie macierzyńskim
- administracja - 1 osoba
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- projekty - 6 osób.
Średnie miesięczne zatrudnienie na umowę o pracę wynosiło 4,6 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.
W trakcie okresu od 01.07.2019 do 30.06.2020 na rzecz Fundacji zostało wykonanych 10 prac
zleconych w następujących obszarach:
- administracja – 1 osoba
- projekty edukacyjne i inne – 9 osób
Nakłady finansowe związane z zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry w okresie od 01.07.2019 do
30.06.2020 przedstawiały się następująco:
Łączna kwota wynagrodzeń brutto wypłaconych przez organizacje

383.860,41

pracownikom
-zasadnicze

312.265,38

-nagrody i premie

1.910,24

-inne (ekwiwalent urlop, rezerwa na urlopy- wycofanie odpisu)

-26.671,42

Łączna kwota wynagrodzeń brutto wypłaconych przez organizacje na

96.356,21

podstawie umowy cywilno-prawnej
Przeciętne

miesięczne

wynagrodzenie

wypłacane

członkom

organu

zarządzającego i innych organów organizacji

0,00
0,00

Wśród osób zatrudnionych na umowę o pracę nie było osoby zatrudnionej wyłącznie do prowadzenia
działalności gospodarczej lub wyłącznie działalności odpłatnej.

b). Informacje o majątku i zobowiązaniach
W okresie od 01.07.2019 do 30.06.2020 Fundacja nie udzieliła pożyczek pieniężnych, nie nabyła
obligacji i akcji oraz nie nabyła nieruchomości. Organizacja jest fundatorem fundacji prowadzącej
zajęcia sportowe dla dzieci. Jednocześnie nie lokowała także swojego kapitału pieniężnego w
powszechnie dostępnych instrumentach finansowych.
Na majątek trwały Fundacji w kwocie 812.952,87 zł składały się przede wszystkim: sprzęt i programy
komputerowe, urządzenia biurowe, specjalistyczny sprzęt sportowy, inwestycja w obcym środku
trwałym – Muzeum, a także fundusz założycielski w Fundacji Legia Soccer School.
Do aktywów obrotowych należały środki zgromadzone w kasie i na rachunku bankowym (mBank S.A.)
w wysokości 422.251,12 zł oraz zapasy ubrań sportowych i gadżetów Legii w kwocie 67.330,42 zł.
Fundacja posiadała także należności krótkoterminowe w kwocie 17.532,09 zł.
Na koniec okresu od 01.07.2019 do 30.06.2020 jednostka posiadała zobowiązanie krótkoterminowe
z tytułu bieżących dostaw i usług w wysokości 48.292,62 zł wobec jednostek powiązanych oraz
41.019,90 zł wobec jednostek pozostałych. Z uwagi na pandemię COVID-19 Fundacja otrzymała
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wsparcie z PFR w kwocie 126.000 zł, które jest wykazane w bilansie jako pożyczka krótkoterminowa
wobec pozostałych jednostek. Jednostka zamierz spłacić nieumorzoną kwotę dofinansowania w
czerwcu 2021, po rozliczeniu z PFR.

Fundacja na dzień bilansowy posiadała zobowiązania

z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń w wysokości 16.050,54 zł, uregulowane w całości w kolejnym roku.
Pozostałe zobowiązania wyniosły 377,23 zł. Zeznanie roczne dotyczące wyniku podatkowego zostało
wykazane na formularzu CIT-8.
Konto rozliczeń międzyokresowych zamknęło się saldem 653.988,64 zł
c). Informacje o rozliczeniach i deklaracjach podatkowych
W okresie od 01.07.2019 do 30.06.2020 Fundacja była płatnikiem zarówno podatku VAT jak i podatku
dochodowego CIT (od wydatków niestatutowych) oraz składek ZUS i PIT. Wszystkie deklaracje
składane były w przewidzianych prawem terminach, a zobowiązania z nich wynikające, regulowane w
miarę możliwości na bieżąco.
Na dzień 30.06.2020 r. Fundacja posiada zobowiązania wobec budżetu w wysokości 16.050,54 zł,
głównie z tytułu płatności składek ZUS, PIT oraz VAT za czerwiec 2020 r.
Fundacja uregulowała wszystkie swoje zobowiązania z tytułu podatków w kolejnym roku.
7. Informacje o kontrolach
W bieżącym okresie sprawozdawczym Fundacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego.
Biegły rewident wydał o tym sprawozdaniu opinię bez zastrzeżeń.
Kontroli skarbowych nie odnotowano.
8. Uchwały Zarządu Fundacji
Kopie uchwał Zarządu Fundacji stanowią załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

9. Informacje dodatkowe
Fundacja w okresie sprawozdawczym nie udzieliła pożyczek pieniężnych, nie nabyła akcji, obligacji
i innych udziałów w spółkach prawa handlowego. Jednocześnie organizacja nie weszła w posiadanie
nieruchomości.

___________________

__________________

Anna Mioduska

Magdalena Pelczyńska-Korzun

Prezes Zarządu

Członek Zarządu
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Warszawa, dnia

2020 r.
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Sprawozdanie z działalności
Fundacji Legii
za rok obrotowy od 1 lipca 2019 r.
do 30 czerwca 2020 r.
(rok obrachunkowy 12-mięsieczny)

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r.)

Sprawozdanie z działalności Fundacji Legii za rok obrotowy od 01.07.2019 do 30.06.2020
1. Dane organizacji

a). Dane podstawowe.
Fundacja Legii (dawniej Fundacja Akademia Piłkarska Legii Warszawa, dalej „Fundacja”) została
założona aktem notarialnym w dniu 22.07.2008 r., Repertorium A nr 6491/2008 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. z 2018 r. poz.
1989) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z
2018 r. poz. 1365) oraz na podstawie Statutu Fundacji. Dnia 22.06.2015 Fundacja zmieniła nazwę z
„Fundacja Akademia Piłkarska Legii Warszawa” na nazwę „Fundacja Legii”, jednocześnie dokonując
zmian w statucie oraz skupiając swoje działania na szeroko rozumianej działalności dobroczynnej,
rezygnując z prowadzenia szkółki piłkarskiej.
Siedziba Fundacji mieści się w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3, terenem działalności jest
Rzeczpospolita Polska. Powstała w celu prowadzenia działalności na rzecz ogółu społeczności, ze
szczególnym uwzględnieniem działalności sportowej oraz charytatywnej.
W dniu 29.09.2008 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i
Zdrowotnych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, pod numerem KRS 0000312389.
W Urzędzie statystycznym Fundacja widnieje pod nr REGON 141589124.
Na dzień sporządzenia sprawozdania z działalności Fundacja była organizacją pożytku publicznego
i widniała na liście podmiotów uprawnionych do otrzymywania 1% za 2019 rok. Wpis w KRS uzyskała
22.12.2009 r.
Adres poczty elektronicznej Fundacji: kontakt@fundacjalegii.pl

b). Władze Fundacji.
Zarząd Fundacji:
Anna Mioduska

Prezes Zarządu (cały okres sprawozdawczy)

Magdalena Pelczyńska-Korzun

Członek Zarządu (cały okres sprawozdawczy)

Rada Fundacji:
Jarosław Jurczak

Przewodniczący Rady (cały okres sprawozdawczy)

Rafał Wyszomierski

Członek Rady (cały okres sprawozdawczy)

Lucjan Brychczy

Członek Rady (cały okres sprawozdawczy)

1

Sprawozdanie z działalności Fundacji Legii za rok obrotowy od 01.07.2019 do 30.06.2020
c). Cele statutowe Fundacji.
Fundacja została utworzona do realizacji zadań społecznie użytecznych poprzez podejmowanie działań
z zakresu pożytku publicznego. Zgodnie ze statutem na dzień kończący rok obrotowy Fundacja miała
prawo do działań z zakresu:


ochrony i promocji zdrowia,



rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania,



wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury,



wspierania działalności dobroczynnej,



upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu,



wspierania porządku i bezpieczeństwa publicznego,



pomocy ofiarom klęsk żywiołowych,



wspierania działań na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,



pomocy społecznej,



podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,



wspierania osób niepełnosprawnych,



równych praw kobiet i mężczyzn,



wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,



integracji i reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,



wypoczynku dzieci i młodzieży,



turystyki i krajoznawstwa,



organizacji wolontariatu,



pomoc Polonii,



kombatantów i osób represjonowanych,



promocji Polski,



rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, ochrony praw dziecka,



przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej
Rok obrotowy od 01.07.2019 do 30.06.2020 r. był jedenastym rokiem operacyjnej działalności Fundacji.
Opisane w punkcie 3 raportu działania były zgodne z działalnością statutową. Fundacja zajmowała się
pomocą charytatywną, edukacją oraz dbałością o przyszłość podopiecznych, wyrównywaniem szans
dzieciom i rodzinom z różnych środowisk, aktywizacją fizyczną i społeczną poprzez sport oraz
wspieraniem osób niepełnosprawnych w ich aktywności fizycznej i czynnym uczestnictwie w życiu
codziennym.
W ramach nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego w okresie
Fundacja działała poprzez poniższe aktywności:
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- 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 (PKD 93.29.Z);
- organizowanie dożywiania seniorów powyżej 65 roku życia zamieszkujących na terenie Warszawy, w
okresie epidemii COVID-19, poprzez dostarczanie bezpłatnych posiłków przez wolontariuszy Fundacji.
(PKD 88.99.Z);
- organizowanie dożywiania dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych poprzez finansowanie posiłków i
napojów przez Fundację, w instytucjach z Fundacją współpracujących, pomoc finansowa i rzeczowa
dla zdolnych dzieci i młodzieży, również niepełnosprawnej oraz będącej w trudnej sytuacji życiowej,
prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem (PKD
88.99.Z);
- organizowanie i finansowanie opieki medycznej, fizjoterapeutycznej

dla dzieci i młodzieży ze

środowisk zagrożonych wykluczeniem (PKD 86.90.A);
- popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania kulturą fizyczną i zdrowym trybem życia
poprzez organizowanie spotkań m.in. ze sportowcami (PKD 93.29.Z)
- organizowanie i finansowanie wyjazdów (kolonii, wycieczek, obozów, szkoleń itp., w szczególności dla
dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych) (PKD 79.90.C)
- pomoc finansowa i rzeczowa w szczególności dla dzieci i młodzieży, również niepełnosprawnej oraz
będącej w trudnej sytuacji życiowej (PKD 88.99.Z)
- organizowanie działalności muzealnej propagującej historię Warszawy, Mazowsza i Polski na tle
dorobku klubów sportowych, poprzez m.in. prowadzenie miejsc pamięci, wystaw, zakup eksponatów
(PKD 92.02.Z)
- organizowanie i finansowanie kuracji, zabiegów rehabilitacyjnych, specjalistycznego sprzętu, lekarstw,
środków medycznych (PKD 88.99.Z)
- pomoc społeczna i poradnictwo dla dzieci i młodzieży, działalność charytatywna (PKD 88.99.Z)
- podejmowanie i finansowanie działań mających na celu pomoc specjalną i społeczną osobom
i rodzinom (PKD 88.99.Z)
- wspieranie działalności osób fizycznych i prawnych, których działalność jest zbieżna z celami fundacji
(PKD 94.99.Z)
- organizowanie i finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doradztwa edukacyjnozawodowego dla dzieci i młodzieży (PKD 85.60.Z)

W okresie od 01.07.2019 do 30.06.2020 Fundacja prowadziła odpłatną działalność pożytku publicznego
w postaci projektu edukacyjnego skierowanego do dzieci szkół podstawowych pod nazwą „Lekcje
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z Legią”. Odpłatność za zajęcia pokrywała tylko część kosztów organizacyjnych. W zależności od
rozwoju sytuacji epidemicznej projekt będzie kontynuowany w sezonie 2020/2021.

Opis zrealizowanych działań
Fundacja Legii tworzy i realizuje programy oraz projekty wsparcia, edukacji, integracji, buduje
wspólnotę. Nasze projekty są skierowane do dzieci i młodzieży, osób chorych, niepełnosprawnych oraz
zagrożonych wykluczeniem. Fundacja działa na terenie Polski, szczególnie kierując swoje działania do
społeczności mieszkańców Warszawy.
Fundacja skupia swoje działania w kilku obszarach. Wiodącym jest strefa edukacji i to
w tym temacie podejmujemy najwięcej działań. W sezonie 2019/2020 prowadzone były następujące
programy edukacyjne: Korki z Legią, Lekcje z Legią, Celuj w Zdrowie, Fut-Bot – podstawy
programowania oraz Szkoła Językowa. Drugim, równie ważnym obszarem, jest prowadzenie akcji
charytatywnych. Corocznie organizujemy wydarzenie pod nazwą „Wszyscy do Wioseł” oraz wiosną
2020 r. uruchomiliśmy akcję Gotowi do Pomocy (skierowanej do seniorów w wieku powyżej 65 roku
życia). Ten drugi projekt to odpowiedź Fundacji Legii na wybuch epidemii, który postawił nowe wyzwania
przed organizacjami pomocowymi.
Poniżej opisane są działania realizowane w okresie 2019 – 2020 przez Fundację Legii.
1. Korki z Legią to bezpłatne zajęcia dla maturzystów, przygotowujące do egzaminów z języka
polskiego, matematyki i języka angielskiego na poziomie podstawowym. Są one przeznaczone
dla uczniów warszawskich szkół średnich, których nie stać na dodatkowe wsparcie. W sezonie
2019/2020 odbyła się piąta edycja programu i wzięło w niej udział 70 osób. Przez cztery sezony
oraz pierwszy pilotażowy rok, łącznie w projekcie wzięło udział 300 osób. Aby dotrzeć do
odpowiedniej grupy docelowej z naszymi działaniami, skontaktowaliśmy się z około 120
instytucjami m.in.: domami dziecka, szkołami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
ośrodkami socjoterapii. Program jest realizowany dzięki środkom pochodzącym z 1% podatku.
W marcu na skutek ogłoszenia reżimu i braku możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych,
pozyskaliśmy licencję Microsoft Teams i zajęcia były prowadzone prze internet do początku
czerwca, przed egzaminem maturalnym.
2. Program Lekcje z Legią jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 14 lat.
Podczas zajęć uczestnicy rozwijają umiejętności rozumowania matematycznego poprzez
praktyczne zastosowanie matematyki na przykładzie stadionu oraz piłki nożnej. Zajęcia są
prowadzone

na

terenie

stadionu.

Podczas

nauki

wykorzystywane

są

również

filmy przedstawiające zagadnienia matematyczne. Lekcje są płatne, ale pokrywają tylko część
kosztów organizacji zajęć. Na bieżąco program jest rozwijany o nowe tematy lekcji m.in.
geografię, doradztwo zawodowe (zawody w klubie sportowym). W sezonie 2019/2020 z Lekcji
z Legią skorzystały 65 grup, łącznie 1421 uczniów. Z uwagi na sytuację spowodowaną
pandemią, zajęcia Lekcji z Legią musieliśmy zawiesić od marca 2020.
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3. Dzięki międzynarodowym partnerstwom i członkostwu w organizacji European Football for
Development Network, Fundacja Legii (jako reprezentant Legii Warszawa) oraz sześć innych
klubów piłkarskich w Europy, otrzymała częściową dotację z UEFA Foundation, na realizację
projektu zdrowotnego pod nazwą Celuj w Zdrowie (ang. Scoring for Health). Projekt został
zaplanowany na dwa lata, w każdym roku jedna edycja (20 tygodni), w której udział weźmie
około 260 dzieci w wieku 9-10 lat, uczęszczających do warszawskich szkół podstawowych.
Projekt rozpoczął się w październik 2019 roku. 12 klas wzięło udział w zdecydowanej większości
zaplanowanych zajęć (ok 11 z 15 jednostek). W ramach programu Celuj w Zdrowie
nawiązaliśmy współpracę z siecią sklepów Biedronka. Partnerami programu byli również:
Fundacja Instytutu Matki i Dziecka, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Sieć
klubów fitness Zdrofit.
4. Fut – bot – podstawy programowania – stworzyliśmy program łączący ideę piłki nożnej oraz
założenia edukacji STEM. Adresatami są dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Zajęcia zostały
opracowane zarówno dla grup szkolnych jak i udziału pojedynczych uczestników w ramach
zajęć weekendowych. Po przetestowaniu zajęć w lutym 2020 roku i ogłoszeniu programu
musieliśmy niestety wstrzymać przyjmowanie zapisów z powodu lockdown’u spowodowanego
epidemią.
5. Szkoła Językowa to bezpłatne zajęcia z języków obcych dla dzieci i młodzieży - podopiecznych
praskich

świetlic

środowiskowych

i

socjoterapeutycznych,

współorganizowane

ze

Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom. Celem zajęć jest wyrównywanie
szans edukacyjnych podopiecznych, poprzez zwiększenie ich kompetencji językowych. W
sezonie 2019/2020, na prośbę uczestników, obok języka angielskiego wprowadziliśmy zajęcia
z języka hiszpańskiego. W tym roku szkolnym na zajęcia uczęszczały 43 osoby. Oprócz zajęć
grupowych, uczestnicy mogą także korzystać ze spotkań indywidualnych z nauczycielką.
Miniony sezon był czwartym pełnym rokiem działania Szkoły Językowej. Od końca marca
uczniowie szkoły językowej kontynuowali naukę zdalną z wykorzystaniem Microstof Teams.
6. Gotowi

do

Pomocy

–

#GOTOWIDOPOMOCY

to

kompleksowa

akcja

pomocy

w Warszawie, zapewniająca realną, bezpośrednią pomoc seniorom w czasie epidemii
koronawirusa. Inicjatywa realizowana wspólnie z klubem Legia Warszawa. W pierwszym etapie
programu seniorzy mogli korzystać ze specjalnie przygotowanej infolinii, poprzez którą mogli
zamawiać bezpłatne posiłki, korzystać z pomocy przy robieniu zakupów, uzyskać pomoc
technologiczną oraz pomoc psychologiczną. Podczas pierwszych 49 dni akcji pomogliśmy
2 415 seniorom dostarczając i finansując ponad 32 000 posiłków. W akcji podczas pierwszego
etapu pomagało nam 400 wolontariuszy. Po zakończeniu głównych działań realizujemy drugi
etap programu, którego ideą jest pomoc węższej grupie potrzebujących seniorów. Od czerwca
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(w stałe dni w tygodnia) posiłki dostarczamy do 45 seniorów. W te dni otrzymują posiłki na cały
tydzień.

Akcja Gotowi do Pomocy odbiła się bardzo szerokim w mediach warszawskich oraz
ogólnopolskich. Włączyliśmy również znane osoby, które aktywnie wspierały razem z nami i
wolontariuszami potrzebujących. Wśród nich byli m.in.: Anna Mucha, Joanna Przetakiewicz,
Filip Chajzer, Antoni Królikowski, Julia Kuczyńska, Adam Zdrójkowski.

7. Wszyscy do Wioseł W listopadzie 2019 roku Fundacja Legii po raz czwarty zorganizowała
imprezę sportowo-charytatywną Wszyscy do Wioseł. W tym roku wsparliśmy akcję Fundacji
Instytutu Matki i Dziecka pod nazwą „Dołóż się do łóżka”. Łącznie jako rezultat finansowy akcji
mogliśmy przekazać 179 447,5 zł na zakup nowych łóżek dziecięcych do szpitala
prowadzonego przez Instytut. Koszty organizacji wydarzenia zostały pokryte całkowicie ze
środków własnych Fundacji.
8. Kontakt – codzienna pomoc charytatywna - Fundacja Legii udziela pomocy najbardziej
potrzebującym, w szczególności skupiając się na wsparciu dzieci i młodzieży. Z prośbami, tymi
mniejszymi i większymi, zwraca się do nas wiele osób oraz organizacji. Liczba zgłoszeń w ciągu
całego roku wyniosła 147. 115 próśb o pomoc zostało pozytywnie rozpatrzonych. Blisko jedna
trzecia z nich to zgłoszenia z województwa mazowieckiego. Wspieraliśmy również
potrzebujących w całej Polsce.

Mapa udzielonej pomocy przez Fundację Legii z podziałem na województwa.
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W odpowiedzi na przesłane zapytania dotyczące przekazania gadżetów klubowych na charytatywne
akcje przekazaliśmy: piłki, koszulki piłkarskie, karty z podpisami zawodników, szaliki, maskotki,
vouchery na bilety, maskotki Misia Kazka oraz bony żywnościowe. Spośród zatwierdzonych zgłoszeń
główne stanowiły prośby o:
•

wsparcie finansowe leczenia / operacji / rehabilitacji

•

przekazanie gadżetów klubowych na aukcje charytatywne

•

wsparcie finansowe i rzeczowe turniejów i innych imprez sportowych w całej Polsce

•

wsparcie rzeczowe placówek opiekuńczych i domów dziecka

•

wsparcie sprzętowe małych klubów sportowych

•

wsparcie rzeczowe i finansowe (bony żywnościowe) dla ubogich rodzin z całej Polski

•

dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych placówek specjalistycznych

•

spełnienia marzeń chorych dzieci

•

zaangażowanie w imprezy sportowe / charytatywne

9. W ramach działań międzynarodowych, Fundacja Legii po raz kolejny dołączyła do akcji
#morethanfootball, która ma na celu pokazanie społecznej siły oddziaływania klubów i
organizacji piłkarskich.
10. We wrześniu 2019 roku, w ramach akcji „Back 2 School” po raz drugi przygotowywaliśmy
wyprawki dla

potrzebujących dzieci. Wśród beneficjentów znaleźli się podopieczni

Powiślańskiej Fundacji Społecznej, Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci oraz Stowarzyszenia
Wspólne Podwórko. Uczniowie otrzymali niezbędne przybory szkolne takie jak zeszyty,
długopisy, kredki, ołówki, przybory geometryczne, piórniki i nowe plecaki. Jedną z
najpilniejszych potrzeb było jednak zapewnienie dzieciom podstawowej odzieży, dlatego
przekazane paczki zawierały, między innymi, buty, stroje na W-F, T-shirty, dresy, spodnie,
ciepłe bluzy na jesień, kurtki przeciwdeszczowe oraz bieliznę. Łącznie przekazaliśmy 96
kompletów wyprawek. Koszt przygotowania wyprawek wyniósł prawie 14000 zł.

11. Fundacja współpracuje i wspiera stale również świetlice środowiskowe oraz inne
organizacje działające na rzecz dzieci i młodzieży. Pomoc Fundacji to m.in.: organizacja zajęć
sportowych, finansowanie wyjazdów letnich i zimowych, wsparcie finansowe na pokrycie
kosztów posiłków, czynszu, prądu, prezenty świąteczne, zaproszenia na mecze, wyprawki
szkolne oraz odzieżowe, zaproszenia na wydarzenia organizowane na stadionie, pojedyncze
wspólne akcje.
Zarówno wyprawki szkolne oraz prezenty świąteczne są realizowane ze środków
pochodzących z 1%.
Jednym z podmiotów, z którym Fundacja ma bliską współpracę jest Stowarzyszenie Grupa
Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ. Jest to grupa streetworkerów, której celem jest
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zapewnienie wsparcia dzieciom ulicy z warszawskiej Pragi, pochodzącym z rodzin
wieloproblemowych. Dzieci te, z uwagi na stopień swojego wykluczenia i związane z tym
problemy wychowawcze, nie chodzą do świetlic środowiskowych ani klubów młodzieżowych.
Od początku swojego istnienia Fundacja Legii wspiera Stowarzyszenie Nadzieja na Mundial,
które od 2013 roku organizuje Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka. 14 lipca 2019
roku odbyła się VII edycja tego sportowego turnieju, w którym udział wzięły reprezentacje z aż
29 krajów. Fundacja ufundowała nagrody dla zwycięzców w wybranych kategoriach oraz
udzieliła wsparcia organizacyjnego.
Fundacja

realizuje

akcje

związane

z

obchodami

rocznicy

wybuchu

Powstania

Warszawskiego. Bezpośrednio przed obchodami, przedstawiciele Fundacji oraz młodzi
piłkarze z Akademii Legii Warszawa, wraz z wolontariuszami, sprzątają groby bohaterów
poległych w walkach powstańczych.
12. W ciągu ostatniego roku, Fundacja Legii zorganizowała łącznie 49 dedykowanych aukcji
charytatywnych, z których łącznie udało się pozyskać 39 260,89 zł. Wszystkie licytacje były
dedykowane konkretnym akcjom: wsparciu warszawskich seniorów w ramach akcji
#GotowiDoPomocy, zbiórki na leczenie dwóch ciężko chorych chłopców oraz zbiórki na zakup
karetki dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci.

3. Przychody i ich źródła
Przychody Fundacji w okresie od 01.07.2019 do 30.06.2020 roku kształtowały się następująco:
A

Przychody z działalności statutowej pożytku publicznego
nieodpłatnej

I

Wpływy z 1% (za 2018 rok)

II

Przychody ze źródeł publicznych:

1.256.526,03
185.774,80

18.716,52

- z budżetu JST

0,00
1.052.034,71

III

Przychody ze źródeł prywatnych:

B

Przychody z działalności statutowej pożytku publicznego
odpłatnej

C

Przychody z działalności gospodarczej

D

Pozostałe przychody operacyjne

E

Przychody finansowe

F

OGÓŁEM

14.568,98
370.751,49
33.178,40
0,58
1.675.025,48
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4. Działalność gospodarcza Fundacji
Statut Fundacji przewiduje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z ustawą
o fundacjach, organizacja otrzymała na ten cel od Fundatora kwotę 10.000 zł. Jednocześnie dokonała
odpowiednich formalności związanych z jej zarejestrowaniem w KRS.
Zgodnie ze statutem Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następujących
płaszczyznach:
a)

działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);

b)

pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A);

c)

pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B);

d)

pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD
73.12.C);

e)

pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D);

f)

pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z);

g)

prowadzenie w sposób zorganizowany kursów, obozów i zajęć sportowych oraz rekreacyjnych
(PKD 85.51Z);

h)

działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z);

i)

hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z);

j)

działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);

k)

działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z);

l)

pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z);

m) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z);
n)

praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z);

o)

produkcja gier i zabawek maskotek z logo Fundacji, (PKD 32.40.Z);

p)

sprzedaż hurtowa i detaliczna gier i zabawek, maskotek z logo Fundacji (PKD 47.65.Z);

q)

sprzedaż detaliczna na straganach i targowiskach (PKD 47.89.Z);

r)

pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana; imprezy dla dzieci i dorosłych,
polegająca na organizowaniu imprez, koncertów, konkursów (PKD 93.29.Z);

s)

działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD.92.00.Z.);

t)

działalność związana z wydawaniem płyt, kaset, produkcją audycji itp. (PKD 59.20.Z);

u)

sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych (PKD 47.61.Z, 47.62.Z, 47.63.Z);

v)

sprzedaż detaliczna odzieży (PKD 47.71.Z);

w)

sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego (PKD 46.49.Z);

x)

produkcja gotowych artykułów włókienniczych, oprócz odzieży, z wyjątkiem działalności usługowej
(PKD 13.95.Z);

y)

produkcja odzieży i dodatków do odzieży z wyjątkiem odzieży skórzanej (PKD 14.49.Z);

z)

produkcja papieru i wyrobów z papieru (PKD 17.12.Z);
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aa) działalność poligraficzna (PKD 18.13.Z);
bb) produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 36.99.Z).
W okresie od 01.07.2019 do 30.06.2020 Fundacja prowadziła działalność gospodarczą na płaszczyźnie
związanej z reklamą i sponsoringiem (np. emisja życzeń podczas meczów, usługi promocyjne dla
sponsorów), usług parkingowych oraz świadczenia usług kompleksowych dla Legii Warszawa S.A.
Przychody i koszty z działalności gospodarczej w okresie od 01.07.2019 do 30.06.2020 kształtowały się
następująco:
D

Przychody z działalności gospodarczej

370.751,49

E

Koszty działalności gospodarczej

F

Zysk brutto na działalności gospodarczej

30.475,06
340.276,43

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a także statutem Fundacji,
uzyskany na tego rodzaju działalności dochód, w całości przeznaczyła/przeznaczy na realizację zadań
statutowych.
5. Informacje o poniesionych kosztach
Koszty Fundacji w okresie od 01.07.2019 do 30.06.2020 kształtowały się następująco:
A

Koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnych

1.478.399,03

I

Koszty sfinansowane ze źródeł publicznych:

II

Pozostałe koszty statutowe

III

Koszty sfinansowane z 1%

B

Koszty realizacji zadań statutowych odpłatnych

38.739,05

C

Koszty działalności gospodarczej

30.475,06

D

Koszty administracyjne

E

Pozostałe koszty operacyjne

F

Koszty finansowe

18.716,52

1.183.238,68
276.443,83

193.343,66
3.800,72
18,52

OGÓŁEM

1.744.776,04

6. Dane uzupełniające
a). Informacje o zatrudnieniu
W trakcie okresu od 01.07.2019 do 30.06.2020 w Fundacji zatrudnionych było 7 osób na umowę o
pracę:
- dział księgowości i finansów – 1 osoba, przebywająca na urlopie macierzyńskim
- administracja - 1 osoba
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- projekty - 6 osób.
Średnie miesięczne zatrudnienie na umowę o pracę wynosiło 4,6 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.
W trakcie okresu od 01.07.2019 do 30.06.2020 na rzecz Fundacji zostało wykonanych 10 prac
zleconych w następujących obszarach:
- administracja – 1 osoba
- projekty edukacyjne i inne – 9 osób
Nakłady finansowe związane z zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry w okresie od 01.07.2019 do
30.06.2020 przedstawiały się następująco:
Łączna kwota wynagrodzeń brutto wypłaconych przez organizacje

383.860,41

pracownikom
-zasadnicze

312.265,38

-nagrody i premie

1.910,24

-inne (ekwiwalent urlop, rezerwa na urlopy- wycofanie odpisu)

-26.671,42

Łączna kwota wynagrodzeń brutto wypłaconych przez organizacje na

96.356,21

podstawie umowy cywilno-prawnej
Przeciętne

miesięczne

wynagrodzenie

wypłacane

członkom

organu

zarządzającego i innych organów organizacji

0,00
0,00

Wśród osób zatrudnionych na umowę o pracę nie było osoby zatrudnionej wyłącznie do prowadzenia
działalności gospodarczej lub wyłącznie działalności odpłatnej.

b). Informacje o majątku i zobowiązaniach
W okresie od 01.07.2019 do 30.06.2020 Fundacja nie udzieliła pożyczek pieniężnych, nie nabyła
obligacji i akcji oraz nie nabyła nieruchomości. Organizacja jest fundatorem fundacji prowadzącej
zajęcia sportowe dla dzieci. Jednocześnie nie lokowała także swojego kapitału pieniężnego w
powszechnie dostępnych instrumentach finansowych.
Na majątek trwały Fundacji w kwocie 812.952,87 zł składały się przede wszystkim: sprzęt i programy
komputerowe, urządzenia biurowe, specjalistyczny sprzęt sportowy, inwestycja w obcym środku
trwałym – Muzeum, a także fundusz założycielski w Fundacji Legia Soccer School.
Do aktywów obrotowych należały środki zgromadzone w kasie i na rachunku bankowym (mBank S.A.)
w wysokości 422.251,12 zł oraz zapasy ubrań sportowych i gadżetów Legii w kwocie 67.330,42 zł.
Fundacja posiadała także należności krótkoterminowe w kwocie 17.532,09 zł.
Na koniec okresu od 01.07.2019 do 30.06.2020 jednostka posiadała zobowiązanie krótkoterminowe
z tytułu bieżących dostaw i usług w wysokości 48.292,62 zł wobec jednostek powiązanych oraz
41.019,90 zł wobec jednostek pozostałych. Z uwagi na pandemię COVID-19 Fundacja otrzymała
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wsparcie z PFR w kwocie 126.000 zł, które jest wykazane w bilansie jako pożyczka krótkoterminowa
wobec pozostałych jednostek. Jednostka zamierz spłacić nieumorzoną kwotę dofinansowania w
czerwcu 2021, po rozliczeniu z PFR.

Fundacja na dzień bilansowy posiadała zobowiązania

z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń w wysokości 16.050,54 zł, uregulowane w całości w kolejnym roku.
Pozostałe zobowiązania wyniosły 377,23 zł. Zeznanie roczne dotyczące wyniku podatkowego zostało
wykazane na formularzu CIT-8.
Konto rozliczeń międzyokresowych zamknęło się saldem 653.988,64 zł
c). Informacje o rozliczeniach i deklaracjach podatkowych
W okresie od 01.07.2019 do 30.06.2020 Fundacja była płatnikiem zarówno podatku VAT jak i podatku
dochodowego CIT (od wydatków niestatutowych) oraz składek ZUS i PIT. Wszystkie deklaracje
składane były w przewidzianych prawem terminach, a zobowiązania z nich wynikające, regulowane w
miarę możliwości na bieżąco.
Na dzień 30.06.2020 r. Fundacja posiada zobowiązania wobec budżetu w wysokości 16.050,54 zł,
głównie z tytułu płatności składek ZUS, PIT oraz VAT za czerwiec 2020 r.
Fundacja uregulowała wszystkie swoje zobowiązania z tytułu podatków w kolejnym roku.
7. Informacje o kontrolach
W bieżącym okresie sprawozdawczym Fundacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego.
Biegły rewident wydał o tym sprawozdaniu opinię bez zastrzeżeń.
Kontroli skarbowych nie odnotowano.
8. Uchwały Zarządu Fundacji
Kopie uchwał Zarządu Fundacji stanowią załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

9. Informacje dodatkowe
Fundacja w okresie sprawozdawczym nie udzieliła pożyczek pieniężnych, nie nabyła akcji, obligacji
i innych udziałów w spółkach prawa handlowego. Jednocześnie organizacja nie weszła w posiadanie
nieruchomości.

___________________

__________________

Anna Mioduska

Magdalena Pelczyńska-Korzun

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

12

Sprawozdanie z działalności Fundacji Legii za rok obrotowy od 01.07.2019 do 30.06.2020

Warszawa, dnia

2020 r.
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