
Załącznik do uchwały Rady Fundacji Carrots nr 4/2018 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 

1. Fundacja Carrots, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy o fundacjach 
oraz postanowień niniejszego statutu. 

2. Fundacja została ustanowiona przez Kamilę Sidor zwaną dalej Fundatorką, aktem 
notarialnym, sporządzonym przez notariusza – Agnieszkę Januszko w kancelarii 
notarialnej Agnieszka Januszko Ewa Szmagalska spółka cywilna w Warszawie w 
dniu 26 kwietnia 2017 r. 

 
§ 2 

 
1. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa. 
2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 
3. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może tworzyć oddziały terenowe, 

przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
zagranicami. 

4. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 
 

§ 3 
 

Właściwym ministrem ze względu na charakter i cele Fundacji jest Minister Cyfryzacji.  
 

§4 
 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 
2. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona. 
3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji. 
4. W związku ze współpracą z organizacjami i instytucjami zagranicznymi Fundacja 

może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w brzmieniu: Carrots Foundation. 
 
 
 
 
 

Cele i zasady działania Fundacji 
 

§5 
 
Celem Fundacji jest: 
 

1. Zwiększenie dostępu do wiedzy z zakresu technologii informacyjnych (dalej IT) w 
szczególności programowania. 

 



2. Szerzenie oświaty oraz rozwój nauki w obszarze IT i biznesu. 
3. Promowanie, edukowanie oraz wspieranie rozwoju zawodowego kobiet w obszarze 

IT, nauki, prowadzenia działalności gospodarczej i internetowej. 
 

§6 
 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
 

a) Organizowanie spotkań, warsztatów i szkoleń, kampanii informacyjnych i 
promocyjnych, prowadzenie portali internetowych związanych z celami statutowymi.  

b) Prowadzenie, finansowanie lub inicjowanie badań. 
c) Prowadzenie działalności wydawniczej. 
d) Popularyzację osiągnięć kobiet w obszarze IT, nauki, prowadzenia działalności 

gospodarczej i internetowej. 
e) Popularyzację nauki programowania. 
f) Programy stypendialne i indywidualne programy rozwojowe. 
g) Nawiązywanie i utrzymywanie stosunków z międzynarodowymi i zagranicznymi 

organizacjami i instytucjami w zakresie celów Fundacji. 
h) Inicjowanie, opiniowanie i wypowiadanie się w sferze uregulowań prawnych 

dotyczących celów statutowych Fundacji. 
i) Przyznawanie honorowych nagród, odznak i wyróżnień. 
j) Prowadzeniu kampanii informacyjnych na rzecz różnorodności pod kątem płci 

(gender diversity). 
 

2. Działalność opisana w ust. 1 finansowana jest przez Fundację. 
 
 

§7 
 
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej 
celów. Zakres działalności gospodarczej opisany jest w § 12. 
 

§8 
 

1. Fundacja może współpracować z osobami fizycznymi i podmiotami gospodarczymi, 
organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi. 

2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może merytorycznie lub finansowo wspierać 
działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest związana z 
celami Fundacji. 

 
 
 
 
 
 
 

 



Majątek i dochody Fundacji i Działalność gospodarcza Fundacji 
 
 

§9 
 
Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 3 000 zł, w tym 1 000 zł na 
działalność gospodarczą, oraz środki pozyskane przez Fundację w toku jej działania. 
 

§10 
 
Fundacje czerpie przychody z następujących źródeł: 
 

a) z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych i niemajątkowych, 
b) dotacji, darowizn, spadków,  
c) odsetek bankowych, 
d) ze zbiórek publicznych, 
e) z dochodów z działalności gospodarczej Fundacji. 

 
2. Środki z dotacji, darowizn, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzeń mogą być 
użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 
 
3. Majątek przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz pokrycie 
kosztów jej funkcjonowania. 
 
 

§11 
 
 W Fundacji nie można: 
 
1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do 
członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w 
związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z 
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”. 
 
2. Przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub jej pracowników 
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w 
szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 
 
3. Wykorzystywać majątku na członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób 
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie 
bezpośrednio wynika z jej celu statutowego. 
 
4. Kupować na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 
uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich. 
 

 



 
§12 

 
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie: 
 

a) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej 
b) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 
c) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 
d) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację 
e) 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek 
f) PKD 47.91.Z  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej 

lub Internet 
g) PKD 47.99.Z  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, 

straganami i targowiskami 
h) PKD 58.11.Z Wydawanie książek 
i) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet 
j) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 
k) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza 
l) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 
m) PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych 
n) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i 

programami telewizyjnymi 
o) PKD 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych 
p) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i 

podobna działalność 
q) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych 
r) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 
s) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja 
t) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 

gospodarczej i zarządzania 
u) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 

przyrodniczych i technicznych 
v) PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 

humanistycznych 
w) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych 
x) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i 

telewizji 
y) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

drukowanych 
z) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

elektronicznych (Internet) 
aa) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie 

indziej niesklasyfikowana 

 



bb) PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 
pracowników 

cc) PKD 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców 
dd) PKD 96.09.Z. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 
ee) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności 

gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 
 
 
 

Organy Fundacji 
 

§13 
1. Organami Fundacji są: 
    a) Zarząd Fundacji, 
    b) Rada Fundacji. 
2. W Fundacji może zostać powołana Rada Programowa. 
 
 

Zarząd Fundacji 
 

§14 
 

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z od 1 do 3 osób w tym Prezesa i 
Wiceprezesa Zarządu Fundacji. 

2. Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa, powołuje i odwołuje Rada 
Fundacji, z tym że członkowie pierwszego Zarządu i jego Prezes oraz Wiceprezes 
zostaną powołani przez Fundatorkę. 

3. Członkowie Zarządu są powołani na trzyletnią kadencję. 
4. W przypadku zmiany składu Zarządu podczas trwania kadencji, kadencja nowych 

członków Zarządu trwa tak długo, ile pozostało do końca kadencji pozostałym 
członkom Zarządu. 

5. Funkcję członka Zarządu, w tym funkcję Prezesa i Wiceprezesa, można pełnić przez 
więcej niż jedną kadencję. 

6. Fundatorka może wejść w skład Zarządu Fundacji. 
7. Członkostwo Członka Zarządu ustaje z chwilą złożenia rezygnacji, odwołania, śmierci 

Członka Zarządu lub upływu kadencji. 
8. Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku: 

a. choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji, 
b. istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu, 
c. negatywnej oceny działalności Członka Zarządu dokonanej przez Radę 

Fundacji, 
d. zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej, jeżeli uniemożliwiają 

należyte wypełnianie sprawowanej funkcji. 
 

  
 

 



 
 §15 

 
1. Zarząd Fundacji, pod kierownictwem Prezesa, kieruje działalnością Fundacji i 

reprezentuje ją na zewnątrz. 
 

2. Do zadań Zarządu należy: 
 

a) zarządzanie majątkiem Fundacji, 
b) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji, 
c) opracowywanie rocznych planów działania Fundacji, które muszą być zatwierdzone 

przez Radę Fundacji, 
d) dokonywanie wyboru przedsięwzięć oraz projektów realizowanych i wspieranych 

przez Fundację, 
e) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników 

Fundacji. 
f) w uzasadnionych przypadkach występowanie do Rady Fundacji z wnioskiem w 

kwestii zmiany statutu, połączenia z inną fundacją lub likwidacji Fundacji. 
 
 

§16 
 
Zarząd Fundacji, nie rzadziej jednak niż raz w roku przedstawia Radzie Fundacji 
sprawozdanie ze swojej działalności oraz program działania Fundacji. 
Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnioną funkcję. 
 

§17 
 

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. 
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy aktualnej liczby członków Zarządu pod warunkiem, że obecny jest Prezes lub 
Wiceprezes Zarządu Fundacji i że wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o 
miejscu, terminie i porządku obrad Zarządu. W przypadku równej ilości głosów 
decyduje głos Prezesa Zarządu lub zastępującego go Wiceprezesa. 

3. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Zarządu 
zwołuje Prezes Zarządu Fundacji lub zastępujący go Wiceprezes. Posiedzenia 
Zarządu są zwoływane drogą elektroniczną bądź w inny sposób uzgodniony przez 
Członków Zarządu. 

4. Posiedzenia Zarządu Fundacji mogą odbywać się z wykorzystaniem środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość w czasie rzeczywistym m.in. w 
formie videokonferencji. 

5. Uchwały Zarządu Fundacji mogą zostać podjęte także bez odbywania posiedzenia: w 
drodze obiegowej, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści 
projektu uchwały.  . 

 
 

 



Sposób reprezentacji: 
 

§ 18 
 
1.  Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składać może każdy członek Zarządu z 
zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 
2. W sprawach majątkowych poniżej kwoty 20 000 zł oświadczenia woli w imieniu Fundacji 
składać może każdy członek Zarządu jednoosobowo. 
3. W przypadku zawierania umów między Fundacją a członkiem Zarządu Fundację 
reprezentuje Przewodniczący Rady Fundacji. 
4. Umowa dotycząca zaciągnięcia przez Fundację pożyczki lub kredytu może być podpisana 
wyłącznie po uzyskaniu zgody Rady Fundacji. 
 
 

Rada Fundacji 
 
 

§19 
 

1. W skład Rady Fundacji wchodzi od 1 do 4 osób, w tym jedno miejsce należy do 
Fundatorki. 

2. Pierwszy skład Rady Fundacji i Przewodniczącego Rady Fundacji wyznacza 
Fundatorka. 

3. Po upływie kadencji Rada Fundacji decyduje o swoim składzie na kolejną kadencję i 
o wyborze Przewodniczącego. 

4. Kadencja członków Rady Fundacji trwa trzy lata z zastrzeżeniem ust. 6. 
5. Funkcję członka Rady Fundacji, w tym jej Przewodniczącego można pełnić przez 

więcej niż jedną kadencję. 
6. Fundatorka pełni swoją funkcję członkini Rady Fundacji bezterminowo i nie można jej 

odwołać. 
7. W przypadku powołania Fundatorki do Zarządu lub jej decyzji o nieangażowaniu się 

w sprawy Fundacji, jej miejsce w Radzie zostaje nieobsadzone (innych członków 
Rady nie może być więcej niż 3), aby po zakończeniu funkcji członka Zarządu lub 
decyzji o powrocie do Rady Fundacji mogła wrócić do Rady w każdym momencie. 

8. Ustanie członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek: 
 

a) złożenia pisemnej rezygnacji, 
b) odwołania członka Rady, 
c) śmierci członka. Rady. 

 
8. Z członkostwem w Radzie nie można łączyć funkcji członka Zarządu. 
9. Członkostwo Członka Rady Fundacji ustaje z chwilą złożenia rezygnacji, odwołania, 

śmierci Członka Rady lub upływu kadencji. 
 
 
 

 



10. Odwołania Członka Rady następuje w przypadku: 
 
    a) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji, 
    b) nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu, 
    c) istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu, 
    d) zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej, jeżeli uniemożliwiają należyte 
wypełnianie sprawowanej funkcji. 
 

12. O odwołaniu członka Rady Fundacji podejmuje decyzję Rada Fundacji. 
 

§20 
 

1. Pracami Rady Fundacji kieruje jej Przewodniczący. 
2. Przewodniczący Rady Fundacji pozostają w stałych kontaktach z Zarządem Fundacji 

i Radą Programową Fundacji. 
 

§21 
 

1. Do kompetencji Rady Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich 
sprawach  wyjątkiem zadań przyznanych Zarządowi (opisanych w § 15 ust. 2). 

2. Rada Fundacji sprawuje nadzór nad działalnością Zarządu i realizacją celów 
Fundacji. 

3. Rada Fundacji ponadto: 
 

a) wytycza Zarządowi kierunki działania Fundacji, 
b) podejmuje decyzje ws. absolutorium dla Zarządu, 
c) zatwierdza sprawozdania roczne Fundacji, 
d) opiniuje i zatwierdza programy działania Fundacji, 
e) zajmuje stanowisko w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji, 
f) powołuje i odwołuje Członków Zarządu Fundacji w tym Prezesa i Wiceprezesa, 
g) na wniosek Zarządu podejmuje decyzję w sprawie zaciągnięcia przez Fundację 

pożyczki lub kredytu, 
h) podejmuje na wniosek Zarządu lub Fundatora decyzję  w przedmiocie utworzenia 

przy Fundacji Rady Programowej, 
i) powołuje i odwołuje członków Rady Programowej, 
j) podejmuje decyzje w sprawie zmiany statutu, połączenia fundacji z inna fundacją lub 

likwidacji fundacji. 
 

4. Członkowie Rady Fundacji mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Fundacji. 
5. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do żądania od 

Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności 
Fundacji. 

 
§22 

 
1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. 

 



2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 
Członków Rady, pod warunkiem że wszyscy jej Członkowie zostali powiadomieni o 
miejscu, terminie i porządku obrad Rady. W przypadku równej liczby głosów 
decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji. 

3. Posiedzenia Rady Fundacji mogą odbywać się z wykorzystaniem środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość w czasie rzeczywistym m.in. w 
formie videokonferencji. 

4. Uchwały Rady Fundacji mogą zostać podjęte także bez odbywania posiedzenia - w 
trybie obiegowym, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści 
projektu uchwały. 

 
§23 

 
1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 

raz na rok. 
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady, z własnej inicjatywy, z 

inicjatywy Zarządu, Fundatorki bądź innego Członka Rady. 
3. Posiedzenia Rady są zwoływane drogą elektroniczną bądź w inny sposób 

uzgodniony przez Członków Rady. 
4. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą zostać zaproszeni Członkowie 

Zarządu Fundacji lub Rady Programowej Fundacji 
5. Do udziału w posiedzeniach Rada Fundacji może zaprosić przedstawicieli podmiotów 

i organizacji, których działalność jest zbliżona do celów Fundacji. 
 

Rada Programowa Fundacji 
 

§ 24 
 
 

1. Rada Programowa Fundacji jest organem doradczym Fundacji. 
2. Rada Programowa Fundacji opiniuje kwestie przedstawione jej przez Radę Fundacji 

lub Zarząd oraz może przedstawić Radzie Fundacji propozycje kierunków działania 
Fundacji. 

3. W skład Rady Programowej Fundacji mogą być powoływane osoby fizyczne lub 
przedstawiciele osób prawnych, które dokonały znacznego przysporzenia na rzecz 
Fundacji lub wspierają działalność Fundacji organizacyjnie albo merytorycznie albo 
są przedstawicielami ekosystemu, w którym działa Fundacja. 

4. Członków Rady Programowej powołuje Rada Fundacji na okres trzyletniej kadencji. 
5. W ramach inicjatyw Zarządu dotyczących nagradzania lub wyróżniania osób 

najbardziej zasłużonych w działalności Fundacji lub w obszarze jej celów 
statutowych, Rada Programowa Fundacji będzie decydowała o tym, komu Fundacja 
przyzna nagrody lub wyróżnienia. 

 
 
 
 

 



§25 
 
Rada Programowa Fundacji obraduje w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. 
Posiedzenie Rady Programowej Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Programowej 
Fundacji na wniosek zgłoszony przez Fundatorkę bądź Przewodniczącego Rady Fundacji. 
Rada Programowa Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą 
większością głosów bez względu na liczbę obecnych. 
 

Postanowienia końcowe 
 

§26 
 
Zmiana Statutu może dotyczyć również celów Fundacji. 
Decyzję w kwestii zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji z inicjatywy własnej lub 
Zarządu. 
 

§27 
 
Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 
Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej 
zmianie cel Fundacji. 
Przy połączenie z inną fundacją nazwa nowej fundacji musi mieć w swojej nazwie słowo 
“Carrots”. 
 

§28 
 
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w 
przypadku wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 
2. Decyzję o likwidacji Fundacji oraz o przekazaniu pozostałego   po likwidacji majątku 
podejmuje Rada Fundacji. 
 
 
 
Warszawa, 23 luty 2018 r. 
 
Małgorzata Ratajska-Grandin, Prezes Zarządu Fundacji Carrots 

 


