


 



1.W skład Wydziału wchodzi Przewodniczący, dwóch Wiceprzewodniczących,   Sekretarz 
i nie więcej niż 18 członków. 
2.Przewodniczącego Wydziału powołuje i odwołuje Zarząd PZPN 











 

 





 

2. 1.Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja 
może także działać poza granicami kraju.  
2. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. 

3. W razie potrzeby Fundacja może tworzyć oddziały, filie oraz 
przedstawicielstwa  i otwierać biura w innych miastach na terenie kraju, jak i 
poza jego granicami.  

    3.  
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 

    4.  
1.Fundacja ma prawo używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz pieczęci 
z napisem, wskazującym jej nazwę i siedzibę. 
2.Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je 
osobom zasłużonym dla realizacji celów obranych przez Fundację lub dla samej 
Fundacji, łącznie lub niezależnie od przyznawania innych nagród i wyróżnień. 

     5.  
Celem Fundacji jest promocja i rozwój piłki nożnej w Polsce oraz wspieranie 

działań Polskiego Związku Piłki Nożnej, a w szczególności: 
1. Prowadzenie działalności popularyzatorskiej  i wychowawczej w zakresie 

kultury fizycznej, 
2. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu piłkarstwa 

amatorskiego i profesjonalnego poprzez wspieranie funkcjonowania: 
a) reprezentacji młodzieżowych mężczyzn w piłce nożnej, 
b) reprezentacji narodowej kobiet w piłce nożnej, 
c) klubowej piłki nożnej młodzieżowej, 

3. Pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczanie ich na prowadzenie    
działalności statutowej Fundacji.  

     6. 
Cel Fundacji, o którym mowa w § 5 realizowany jest przez: 

1. Współpracę oraz organizowanie i utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z 
organizacjami sportowymi, społecznymi i podmiotami gospodarczymi w 
kraju i za granicą, 

2. Organizowanie i prowadzenie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych 
oraz kampanii promocyjnych na rzecz popularyzacji piłki nożnej, 



3. Podejmowanie  różnorodnych działań służących pozyskiwaniu środków 
finansowych na realizację celów i zadań statutowych, 

4. Prowadzenie działalności gospodarczej, w tym pośrednictwo w 
negocjowaniu i podpisywaniu umów m.in. ze stacjami telewizyjnymi, 
sponsorami i innymi reklamodawcami, w celu przeznaczenia wpływów z 
działalności gospodarczej na działalność statutową Fundacji, 

5. Utrzymywanie stałych kontaktów ze środkami masowego przekazu w 
zakresie realizacji polityki informacyjnej i popularyzacyjnej dotyczącej 
działalności Fundacji, 

6. Aktywne przeciwdziałanie wszelkim ujemnym zjawiskom związanym z 
uprawianiem piłki nożnej, 

7. Reklamę znaków, emblematów, symboli i tablic Sponsorów Fundacji oraz 
innych osób fizycznych i prawnych przekazujących środki pieniężne lub 
rzeczowe Fundacji. 

8. Prowadzenie aukcji, loterii i zbiórek publicznych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  

7.Par. 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
7. Przy realizacji swoich celów statutowych Fundacja współdziała z organami 
władzy oraz administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeniami, 
instytucjami i innymi podmiotami prawa. 

8. Par. 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
8. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski oraz środki finansowe, 
nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności. 

9. Par. 9 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 9. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z: 

1. kwot przekazywanych przez Sponsorów na podstawie stosownych 
porozumień o sponsorowaniu polskiego piłkarstwa, 

2. innych wpłat, dotacji, spadków, zapisów oraz darowizn osób fizycznych i 
prawnych, 

3. subwencji osób prawnych, 
4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 
5. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, 
6. innych rzeczowych i gotówkowych przysporzeń na rzecz Fundacji,  
7. dochodów z działalności gospodarczej, 
8. odsetek bankowych ze środków finansowych przechowywanych i 

lokowanych prze Fundację, 
9. innych wpływów na rzecz Fundacji.  

10.Par. 10 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
     10. Fundacja może uczestniczyć w spółkach. 

11. Par. 11 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
11. Dochody Fundacji oraz przychody uzyskane przez Fundację z jej majątku mogą 
być przeznaczone wyłącznie na realizację celów Fundacji oraz pokrycie niezbędnych 
kosztów administracyjnych jej działania. 

12. Par. 12 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

12. Sponsorem Fundacji może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, jeżeli 
przekaże jednorazowo lub łącznie na cele Fundacji określone przez Fundatora kwoty 



pieniężne, majątek lub inne rzeczowe przysporzenia i uzyska tytuł Sponsora 
Fundacji na podstawie decyzji Fundatora. 

13. Par. 13 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

    13. Tytuł Sponsora ma charakter osobisty. 

14. Par. 14 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

14. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa mając na celu finansowe wsparcie swoich zadań statutowych, w szczególności 
prowadząc: 

1. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 
(85.51.Z), 

2. Pozostałą działalność związaną ze sportem (93.19.Z), 
3. Pozostałą działalność rozrywkową i rekreacyjną (93.29.Z), 
4. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radiu i telewizji 

(73.12.A), 
5. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach 

drukowanych (73.12.B), 
6. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe  w mediach 

elektronicznych (73.12.C), 
7. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych 

mediach (73.12.D), 
8. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie 

sklasyfikowana (63.99.Z), 
9. Pozostała działalność  profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie 

sklasyfikowana (74.99.Z), 
10. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac 

chronionych  prawem autorskim (77.40.Z), 
11. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, 

gdzie indziej nie sklasyfikowana (82.99.Z), 
12. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami (47.99.Z), 
13. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z), 
14. Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (18.13.Z), 
15. Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej nie sklasyfikowana 

(13.99.Z), 
16. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej nie 

sklasyfikowana (25.99. z), 
17.  Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (32.99.Z), 
18. Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach (47.64.Z), 
19. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z), 
20. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania (70.22.Z), 
21. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z), 
22. Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe (69.20.Z). 

15. Par. 15 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 



15. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona w formie 
organizacyjnie wyodrębnionej – przez zakłady i inne jednostki organizacyjne, 
zwane dalej „zakładami”. 

16. Par. 16 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

16. Zakres działania zakładów oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników 
zakładów określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd 
Fundacji.Kierownik zakładu jednoosobowo kieruje zakładem, ponosząc przed 
Zarządem Fundacji odpowiedzialność za wyniki pracy zakładu. 

17. Par. 17 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
17. Zarząd Fundacji ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkości środków 
przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów. 

18. Par. 18 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
18. Czynności określone w §§ 16-17 Zarząd Fundacji podejmuje w uzgodnieniu z 
Fundatorem.  

19. Par. 19 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

19. 1.Organami Fundacji są: Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji. 
2.Zarząd Fundacji i Rada Fundacji działają na podstawie regulaminów ustalonych 
przez Fundatora.  

20.Par. 20 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
20. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
Zarząd odpowiada za wyniki finansowo-gospodarcze oraz prawidłowe działania 
Fundacji, zgodnie z niniejszym statutem oraz przepisami prawa powszechnego i 
sportowego. 

21. Par. 21 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
21. Zarząd Fundacji składa się z Prezesa, Sekretarza oraz 1-3 członków 
powoływanych i odwoływanych przez Fundatora. 

22. Par. 22 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

22. 1.Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania pism lub dokumentów w 
przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Fundacji wymagane jest łączne 
współdziałanie dwóch osób: Prezesa lub Sekretarza Zarządu z członkiem 
Zarządu względnie z Przewodniczącym Rady Fundacji albo jego Zastępcą. 

2.Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej jeden raz w miesiącu. 

3.Uchwały i decyzje Zarządu Fundacji podejmowane są zwykłą większością 
głosów, w obecności przynajmniej dwóch członków, w tym Prezesa. W 
przypadku równości głosów – głos Prezesa Zarządu Fundacji jest głosem 
rozstrzygającym.  

23. Par. 23 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 23. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy: 

1) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i działanie w jej imieniu, 
2) podejmowanie wszelkich działań zmierzających do osiągnięcia celów Fundacji i 

stałego jej rozwoju, 
3) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji, 
4) sprawowanie bieżącego zarządu majątkiem Fundacji, 
5) przyjmowanie subwencji, darowizn, dotacji, spadków i zapisów, 



6) nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji, w tym pracy kierowników 
zakładów gospodarczych, 

7) ustalanie zasad ekonomiczno-finansowych działalności statutowej Fundacji, 
8) opracowywanie rocznych planów działalności Fundacji wraz z preliminarzem 

wydatków na realizację celów statutowych i pokrycie kosztów funkcjonowania 
Fundacji, 

9) powołanie Biura Fundacji dla obsługi pracy Zarządu Fundacji oraz Rady Fundacji, 
10) ustalanie Regulaminu Biura Fundacji, 
11) tworzenie i likwidowanie wyodrębnionych organizacyjnie oddziałów lub 

zakładów gospodarczych, jak również określanie regulaminów ich działalności,  
12) powoływanie i odwoływanie dyrektora Biura Fundacji oraz kierowników 

jednostek, o których mowa w pkt 11), jak również określanie wysokości ich 
wynagrodzenia, 

13) zatrudnianie pracowników Biura Fundacji i jednostek, o których mowa w pkt 11), 
jak również określanie zasad ich wynagradzania, 

14) sporządzanie projektu rocznego sprawozdania i wyników z działalności Fundacji, 
15) przedstawianie właściwemu, ze względu na cele Fundacji, Ministrowi rocznego 

sprawozdania z działalności Fundacji, 
16) przedkładanie Fundatorowi propozycji zmian Statutu, 
17) realizacja innych funkcji wynikających z przepisów prawa i niniejszego Statutu. 

 
24. Par. 24 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

24. Rada Fundacji składa się z Przewodniczącego, jego Zastępcy, Sekretarza oraz 
4-6 członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatora. 

25. Par. 25 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

25. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych i kontrolnych. 

26. Par. 26 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 26. Do kompetencji Rady Fundacji należy: 

1) opiniowanie i zatwierdzanie wieloletnich programów działania Fundacji, 
2) uchwalanie długoterminowych i rocznych planów działania Fundacji, 
3) rozpatrywanie rocznych sprawozdań i wyników z działalności Zarządu 

Fundacji, 
4) przyjmowanie bilansu Fundacji, 
5) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji, 
6) ustalanie zasad ekonomiczno-finansowych działalności statutowej Fundacji,  
7) realizacja innych funkcji wynikających z przepisów prawa i niniejszego 

Statutu. 
27. Par. 27 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

1. Pracami Rady Fundacji kieruje i zwołuje jej posiedzenia Przewodniczący Rady 
Fundacji. 

2. Rada Fundacji odbywa swoje posiedzenia przynajmniej dwa razy w roku. 
3. Rada Fundacji podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością 

głosów. W przypadku równej ilości głosów decydujący głos ma Przewodniczący 
Rady Fundacji. 



4. Posiedzenia Rady Fundacji są protokołowane przez Sekretarza Rady lub w 
przypadku jego nieobecności przez innego członka Rady wyznaczonego przez 
Przewodniczącego Rady Fundacji. 

5. Rada Fundacji może podejmować wiążące uchwały bez względu na ilość 
obecnych na posiedzeniu jej członków,  o ile każdy z członków Rady Fundacji 
został powiadomiony o terminie rozpoczęcia, miejscu i porządku obrad 
posiedzenia Rady Fundacji. 

6. W posiedzeniach mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone 
przez Przewodniczącego Rady. 

28. Par. 28 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
28. Regulamin Rady Fundacji może przewidywać otrzymanie przez członków 
Rady prawa do korzystania z bezpłatnych biletów na mecze piłkarskie  
reprezentacji narodowych Polski rozgrywane w kraju oraz mecze rozgrywane 
poza granicami kraju z udziałem narodowych reprezentacji Polski -  za pełnienie 
funkcji w Radzie oraz prawo do zwrotu wszelkich wydatków i poniesionych 
kosztów związanych z pełnieniem tej funkcji. 

  

30. Par. 30 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
30. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z 
treścią obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 

31. Par. 31 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

31. Zmian postanowień niniejszego Statutu dokonuje w drodze Uchwały 
Fundator. 

32. Par. 32 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 32. Zmiana Statutu nie może prowadzić do zmiany celów Fundacji. 

33. Par.33 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

33. 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została 
powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji. 

 2. Decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator. 
   34. Par. 34 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 34. Fundator określa przeznaczenie majątku pozostałego po likwidacji Fundacji. 

    35. Par.35 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

35. W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie 
przepisy powołanej w § 1 Statutu ustawy o fundacjach. 

II. Pozostałe postanowienia Statutu nie ulegają zmianie. 

III. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Prezes PZPN Grzegorz Lato  







 



 



       

 

t.j. U. nr VI/175 z dnia 22.04.2009 r.  
zm. U. nr IX/183 z dnia 31.08.2010 r. 
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t.j. U. nr XVIII/399 z 18.12.2008 r.  
zm. U. nr VI/95 z 20.05.2010 r.  
zm. U. nr IX/189 z 31.08.2010 r.  
 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 



Sprostowanie do Uchwały nr VIII/158 z dnia 10 sierpnia 2010 roku  
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. Zasad selekcji  
i nadawania uprawnień obserwatorom szczebla centralnego 

 
W Uchwale VIII/158 z dnia 10 sierpnia 2010 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej dot. Zasad selekcji i nadawania uprawnień obserwatorom szczebla centralnego 
prostuje się oczywistą omyłkę pisarską, w ten sposób, że zawarte  w Rozdziale II 
(zatytułowanym 







  

 
 


