
STATUT FUNDACJI CZARODZIEJE KODU 

 

Rozdział I Postanowienia ogólne 

§1  Fundacja pod nazwą Czarodzieje Kodu zwana dalej Fundacją, ustanowiona 

przez Marcina Nowaka oraz Anastasiya Samarets zwanych dalej fundatorami, aktem 

notarialnym sporządzonym przez notariusza Krzysztofa Nurkowskiego notariusza w 

Warszawie w jego kancelarii notarialnej prowadzonej na zasadach spółki cywilnej 

przy ul Postępu 18 B, w dniu 20 lutego 2019 roku działa na podstawie przepisów 

prawa polskiego oraz niniejszego statutu. 

§2  Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem. 

§3  Fundacja ma osobowość́ prawną. 

§4  Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa. 

§5  Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w 

zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić ́

działalność́ także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

§6  Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać ́się ̨ tłumaczeniem 

nazwy w wybranych językach obcych. 

§7  Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za 

granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego. 

§8 Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności. 

§9  Fundacja może ustanawiać́ odznaki, medale honorowe i przyznawać́ je wraz z 

innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla 

fundacji. 

§10 Czas trwania fundacji jest nieoznaczony. 

Rozdział II Cele i zasady działania fundacji  

 

§1 Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie: 

1. Kształcenie dzieci, młodzieży i dorosłych w dziedzinie programowania oraz 

innych kompetencji służących do kreatywnego wykorzystywania 

komputerów, elektroniki i robotyki. 



2. Popularyzacja idei nieodpłatnych zajęć programistycznych za pośrednictwem 

ogólnopolskiej, bezpłatnej konferencji programistycznej “Czarodzieje kodu”.  

3. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach 

życia społecznego, a szczególnie w edukacji komputerowej dzieci i młodzieży. 

4. Kształcenie rodziców oraz nauczycieli w zakresie edukacji komputerowej 

dzieci, świadomego korzystania z możliwości, które niesie ze sobą 

nowoczesna technologia oraz ich ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z 

nieumiejętnego korzystania z sieci. 

5. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętej 

edukacji i kształceniu. 

6. Propagowanie umiejętności programowania jako kompetencji potrzebnej do 

funkcjonowania w nowoczesnych społeczeństwach i na nowoczesnych 

rynkach pracy.  

7. Wspierania przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę, edukację i 

wychowanie oraz kulturę i sztukę, w szczególności w zakresie rozwoju wiedzy 

informatycznej; 
 

8. Rozwijanie i umacnianie postaw równościowych, nastawionych na aktywne 

współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 

9. Promocji i organizacji wolontariatu.  

§2 Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  

1. Organizację, podtrzymywanie i rozwój lokalnych konferencji 

programistycznych “Czarodzieje Kodu”.   

2. Opracowanie, rozwijanie i promocję instrukcji zawierającej wytyczne oraz 

zasady organizacji konferencji “Czarodzieje Kodu”, przeznaczonej dla osób 

zainteresowanych lokalną organizacją konferencji, w różnych miastach w 

Polsce. 

3. Zakup sprzętu, oprogramowania oraz innych narzędzi niezbędnych do  

realizacji konferencji i wydarzeń edukacyjnych “Czarodzieje Kodu”. 

4. Organizację lub/i udział w wydarzeniach kulturalnych promujących idee 

fundacji. 

5. Udział w wydarzeniach naukowych i kulturalnych, jeśli sprzyja to realizacji 

celów Fundacji.  



6. 6 Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych 

osób i instytucji zbieżną z jej celami.  

7. Zbieranie środków na własną działalność statutową. 

Rozdział III Majątek i dochody Fundacji.  

 

§1 Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1 000,00 (jeden 

tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

 

 

§2 Dochody Fundacji pochodzić mogą z: 

1. darowizn, spadków, zapisów, 

2. dotacji i subwencji oraz grantów, 

3. dochodów ze zbiórek publicznych zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 2014 

roku o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, 

4. dochodów z majątku Fundacji. 

 

§3 Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą 

być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców 

lub donatorów.  

§4 W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane 

przepisami prawa składa Zarząd Fundacji. 

 

§5 W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie 

o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

 

§6 Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na 

działalność statutową. 

 

Rozdział IV. Władze Fundacji 

 

§ 1  Władzami Fundacji jest: 

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 

§ 2 Zarząd 

1. Zarząd Fundacji składa się z od 2 do 7 osób w tym jednego Prezesa Zarządu 

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez nieograniczoną liczbę kadencji.  

3. Kadencja Zarządu jest nieokreślona i trwa aż do odwołania. 

4. Pierwszy Zarząd powołany jest przez Fundatorów decyzją jednomyślną 



5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce innego członka Zarządu Fundacji, 

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym 

wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 

c. śmierci członka Zarządu. 

6. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani 

przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez 

wszystkich Fundatorów. 

7. Nowych członków zarządu powołują fundatorzy jednomyślną decyzją.  

8. Członkami Zarządu mogą zostać wybrane osoby, które nie były skazane 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego, lub przestępstwo skarbowe. 

 

§ 3 Kompetencje zarządu 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do kompetencji Zarządu należy: 

a. zatwierdzanie głównych kierunków działań Fundacji, 

b. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 

c. realizacja celów statutowych, 

d. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji, 

e. sporządzanie budżetu i planów pracy – następnie ich realizowanie, 

f. zarządzanie majątkiem Fundacji, 

g. opracowywanie planu działalności Fundacji, 

h. opracowywanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności 

Fundacji reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 

i. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, 

j. wnioskowanie do Fundatora o likwidację Fundacji. 

§ 4 Posiedzenia Zarządu 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 

raz w roku.  

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą 

elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co 

najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.  

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą głosowania, w przypadku równowagi 

głosów decydujący jest głos Prezesa. 

5. Do ważności uchwały Zarządu obligatoryjna jest obecność 2 członków 

Zarządu. 



§ 5  Sposób reprezentacji: Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i 

niemajątkowych oraz do podpisywania umów w imieniu Fundacji uprawniony jest 

każdy członek Zarządu działający samodzielnie. 

 

Rozdział. V. Postanowienia końcowe 

§ 1 Zabrania się: 

1. udzielenia pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w 

stosunku do jej członków, członków organów Fundacji lub pracowników 

Fundacji oraz osób z którymi członkowie, fundatorzy, członkowie organów, 

oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym 

pożyciu, 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. przekazywania swojego majątku na rzecz fundatorów, członków organów 

Fundacji lub pracowników Fundacji 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. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów 

Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w 

stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika 

ze statutowego celu Fundacji, 

4. zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

fundacji, członkowie jej organów, lub pracownicy, oraz ich osób bliskich, na 

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, lub po cenach wyższych niż 

rynkowe. 

§ 2 Połączenie z inną fundacją.  

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania 

swoich celów. 

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby 

ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 

3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd. 

 

§ 3 Zmiana statutu.  

Decyzje w sprawach zmiany statutu fundacji podejmuje zarząd zwykłą większością 

głosów.  



 

Rozdział. VI. Likwidacja Fundacji.  

§1. Fundacja ulega likwidacji w razie w razie wyczerpania się jej środków 

finansowych i majątku lub na jednogłośny wniosek Zarządu Fundacji. 

§2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.  

§3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały. 

§4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać 

przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w 

Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach. 

 

 


