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Statut Fundacji 

K2 Zaborowscy 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne oraz cele Fundacji 

§ 1 

1. Fundacja działa pod nazwą Fundacja K2 Zaborowscy (dalej jako: Fundacja) i została 
powołana przez Łukasza Wiesława Zaborowskiego (dalej jako: Fundator). 

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego i odpowiedników nazwy w 
językach obcych.  

3. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach 
oraz na podstawie niniejszego statutu. 

4. Fundacja posiada osobowość prawną od chwili wpisania jej do Krajowego Rejestru 
Sądowego. 

§ 2 

1. Siedzibą Fundacji jest Łódź. 

2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, w tym celu 
może tworzyć oddziały i filie. 

3. Fundacja jest utworzona na czas nieoznaczony. 

§ 3 

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw sportu. 

§ 4 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji swoich 
celów. 

§ 5 

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji 
przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji. 

 

Rozdział II 

 Cele i zasady działania Fundacji  

§ 6 

Do celów statutowych Fundacji należy: wspieranie działalności sportowców, związków 
sportowych i innych podmiotów prawnych, osób fizycznych w zakresie sportu, aktywizacja 
sportowa młodzieży, wspieranie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej w szczególności 
poprzez sport i poprawę kondycji fizycznej oraz propagowanie zdrowego trybu życia, 
organizowanie imprez i wydarzeń sportowych. 
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§ 7 

1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

a) współpracę ze związkami sportowymi i innymi organizacjami promującymi sport a także 
współpracę z różnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, podmiotami prawnymi 
i osobami fizycznymi, ośrodkami naukowymi i uczelniami, a także z mediami, 

b) działalność polegającą na organizowaniu zawodów, spotkań, warsztatów, szkoleń, 
konkursów, pokazów i innych imprez sportowych a także na przyznawaniu nagród i 
fundowaniu stypendiów,  

c) działalność polegającą na organizowaniu składek dla osób chorych i potrzebujących, 
posiłków dla osób bezdomnych, finansowym i materialnym wspieraniu dzieci z domów 
dziecka,  

d) poprzez realizowanie projektów własnych jak również wspieranie projektów i 
programów realizowanych przez podmioty zewnętrze w zakresie działalności Fundacji, 

 

Rozdział III 

Majątek Fundacji 

§ 8 

1. Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 5000,00 PLN 
(słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) wniesiony przez Fundatora Łukasza Zaborowskiego. 

2. Majątek Fundacji (fundusz założycielski) przeznaczony zostaje na realizację celów 
Fundacji, działalność gospodarczą Fundacji prowadzoną dla pozyskania środków na realizację 
celów Fundacji oraz działalność organizacyjną Fundacji. 

3. Dla pozyskania środków finansowych na realizację celów, o których mowa w § 6, Fundacja 
może prowadzić działalność gospodarczą, a także brać udział w spółkach. 

4. Przystąpienie przez Fundację do spółki oraz wniesienie do spółki aportu lub wkładu 
pieniężnego wymaga zgody Zarządu Fundacji wyrażonej w formie uchwały. 

§ 9 

1. Poza funduszem założycielskim na majątek Fundacji składają się również: 

a) prawa i przedmioty majątkowe nabyte przez Fundację, 

b) inne składniki majątkowe w postaci pieniędzy, papierów wartościowych, ruchomości, 
nieruchomości oraz innych praw majątkowych – nabyte w trakcie działalności Fundacji, 
w szczególności jako: 

- dochody z majątku Fundacji, 

- dochody z prowadzonej działalności gospodarczej Fundacji, 

- darowizny, spadki, zapisy, dotacje i subwencje, osób fizycznych i prawnych, a także inne 
przysporzenia majątkowe przekazywane na rzecz Fundacji,  

- odsetki bankowe,  
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- dochody ze zbiórek, aukcji, loterii i przetargów organizowanych przez Fundację lub na 
jej rzecz,  

- papiery wartościowe i dochody z nich,  

- dochody z praw majątkowych, pożytków, dywidendy i zyski spółek osobowych i 
kapitałowych. 

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność 
statutową opisaną w § 6 lub działalność gospodarczą wspierającą działalność Statutową. 

 

Rozdział IV 

Działalność gospodarcza 

§ 10 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie: 

47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą 
żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. 

47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach. 

dział 47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. 

77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego. 

85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych. 

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. 

85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację. 

86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna. 

93.12.Z - Działalność klubów sportowych. 

93.11.Z - Działalność obiektów sportowych. 

93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem. 

93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej. 

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrachunkowy 
kończy się z dniem 31 grudnia 2022 roku. 

 

Rozdział V 

Organy Fundacji 

§ 11 

1. Organem Fundacji jest Zarząd. 
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2. W skład pierwszego Zarządu wchodzi Karolina Jadwiga Zaborowska powołana przez 
Fundatora do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. 

3. Zarząd składa się z od 1 do 3 członków powoływanych są na czas nieoznaczony. 

4. Mandat członka Zarządu Fundacji wygasa w razie śmierci lub odwołania ze składu organu 
Fundacji.  

5. Odwołanie członka Zarządu Fundacji może nastąpić w przypadku: 

a) złożenia rezygnacji z funkcji członka Zarządu Fundacji, 

b) utraty praw publicznych przez członka Zarządu Fundacji, 

c) śmierci, 

d) niemożności pełnienia funkcji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. 

§ 12 

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji i reprezentowania jej na zewnątrz 
uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie. 

2. Zarząd wieloosobowy w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu podejmuje 
na posiedzeniach uchwały zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos 
Prezesa Zarządu. 

3. Prawa i obowiązki Zarządu polegają na podejmowaniu decyzji we wszystkich sprawach 
niezastrzeżonych do kompetencji Fundatora, a w szczególności: 

a) realizacji celów Fundacji, 

b) kierowaniu bieżącą działalnością Fundacji i zarządzanie jej majątkiem, 

c) reprezentowaniu Fundacji na zewnątrz, 

d) określaniu szczegółowych kierunków działań Fundacji, 

e) sprawowaniu zarządu majątkiem Fundacji, 

f) składaniu sprawozdań ze swojej działalności właściwemu ministrowi, 

g) przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności Fundacji oraz sprawozdania 
finansowego, w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, 

h) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, 

i) organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej, 

j) wykonywaniu innych zadań nie przydzielonych przepisami statutu lub ustawy 
Fundatorowi, 

4. Na posiedzeniach Zarządu ma prawo być obecny Fundator lub jego pełnomocnik. Zarząd 
powinien poinformować Fundatora o planowanym posiedzeniu z co najmniej 3-dniowym 
wyprzedzeniem, przy czym dopuszczalna jest forma poczty elektronicznej.    

§ 13 

1. Do kompetencji Fundatora należy: 

a) ustalenie i zmiany celu oraz statutu Fundacji, 
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b) sprawowanie nadzoru nad realizacją celów Fundacji i działalnością jej Zarządu, 

c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 

d) ustalanie warunków zatrudnienia członków Zarządu, 

e) ustalanie regulaminu działania Zarządu, 

f) nadzór nad działalnością Fundacji, rozpatrywanie rocznego sprawozdania Zarządu z 
działalności Fundacji oraz sprawozdania finansowego, udzielanie Zarządowi 
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, 

g) podejmowanie decyzji w istotnych sprawach majątkowych, w tym dotyczących zbycia i 
nabycia nieruchomości, 

2. Fundator może zlecić biegłemu rewidentowi wydanie opinii o sprawozdaniu finansowym 
Fundacji, chociażby działalność Fundacji nie podlegała obowiązkowemu badaniu w zakresie 
sprawozdawczości finansowej przez takiego rewidenta. 

3. W razie śmierci Fundatora, uprawnienia przyznane mu niniejszym statutem przechodzą 
na jego żonę, a gdyby nie było to możliwe, na pozostałych jego spadkobierców.  

 

Rozdział VI 

Likwidacja Fundacji 

§ 14 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie: 

a) osiągnięcia celów, dla których została powołana, 

b) wyczerpania środków finansowych i majątku, 

c) gdy wynika to z przepisów prawa. 

2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd, przy czym powinien uzyskać w tym zakresie zgodę 
Fundatora lub jego następców prawnych. Jeżeli nie jest możliwe uzyskanie zgody w terminie 
miesiąca od powiadomienia, Zarząd podejmuję tą decyzję samodzielnie. 

§ 15 

1. Likwidatora wyznacza Zarząd. 

2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności: 

a) zgłoszenie likwidacji oraz jej zakończenia do właściwego sądu i organów 
administracyjnych, 

b) wezwanie wierzycieli Fundacji za pomocą ogłoszenia w Monitorze Sądowym i 
Gospodarczym do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od ogłoszenia o 
likwidacji, 

c) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji i listy wierzycieli, 

d) ściągnięcie wierzytelności, zakończenie bieżących spraw i upłynnienie majątku Fundacji, 

e) przekazanie pozostałych środków finansowych zgodnie z niniejszym Statutem. 

§ 18 
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1. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone dla 
działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach statutowych. 

2. Decyzję o przeznaczeniu środków majątkowych pozostałych po przeprowadzeniu 
likwidacji Fundacji podejmuje Likwidator Fundacji. 

 

Łódź, dnia 16 września 2021 r. 

 

 


