
Lublin, 29.10.2013 r.
Statut Fundacji

Instytut Kultury Cyfrowej

Postanowienia ogólne

§1
Fundacja pod nazwą „Instytut Kultury Cyfrowej” zwana dalej Fundacją została ustanowiona 
aktem notarialnym nr 5893/2013 z dn. 28.10.2013 i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 
6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity 1991 r. Dz. U. nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz 
niniejszego Statutu.

§2
Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 
Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§3
Siedzibą Fundacji jest miasto Lublin. 

§4
Fundacja posiada osobowość prawną.

§5
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§6
Właściwym ministrem ze względu na zakres działalności i cele Fundacji jest Minister właściwy do 
spraw kultury, rozwoju społeczeństwa informacyjnego i komunikacji medialnej, zwany dalej 
Ministrem.

§7
Fundacja może tworzyć oddziały, filie i instytuty oraz przedstawicielstwa w Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz za granicami, a także łączyć się z innymi fundacjami, występować w charakterze 
członka innych stowarzyszeń oraz wspierać działania innych osób prawnych, fizycznych i 
instytucji, których działania są zbieżne z celami Fundacji.

§8
Fundacja używa podłużnej pieczęci z napisem, wskazującym jej nazwę i siedzibę. 

§
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy 
w wybranych językach obcych.

§9
Fundacja może używać wyróżniającej ją identyfikacji wizualnej.

Cele i zasady działania Fundacji

§10
Celem Fundacji jest:

- promocja i wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego i sieciowego;
- upowszechnianie i współtworzenie kultury w zakresie komunikacji cyfrowej i sieciowej, 

sztuki mediów i rozwoju informacyjnego;
- inicjowanie, wspieranie i prowadzenie interdyscyplinarnej działalności naukowej, 

edukacyjnej, popularyzatorskiej i artystycznej
§11

Fundacja realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez inicjowanie, prowadzenie 



i wspieranie (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo) w wyżej wymienionym zakresie:
- wydarzeń i projektów artystycznych, edukacyjnych, naukowych, warsztatowych;
- współpracy z oraz pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi ze środowisk naukowych, 

artystycznych, technologicznych, kulturalnych, biznesowych, NGO, medialnych oraz 
instytucji samorządowych, państwowych i europejskich z kraju i z zagranicy;

- działalności badawczo-rozwojowej oraz eksperckiej;
- organizacji kampanii społecznych i programów edukacyjnych oraz tworzenia zasobów, 

wydawnictw i kolekcji;
- organizacji i finansowania stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji;

§12
 
Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność 
pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) w przedmiocie 
(według klasyfikacji PKD):
Działalność nieodpłatna:
- 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych
- 18.12.Z Pozostałe drukowanie
- 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
- 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
- 26.11 Produkcja elementów elektronicznych
- 26.30 Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
- 46.19.Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 
- 46.42.Z sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
- 46.43.Z sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
- 47.61.Z sprzedaż detaliczna książek, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.62.Z Sprzedaży detalicznej gazet i artykułów piśmiennych prowadzona 
w wyspecjalizowanych sklepach;
- 47.78.Z sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach
- 47.99 Z pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 
targowiskami
- 47.61.Z Sprzedaży detalicznej książek prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach;
- 55.10.Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania
- 55.20.Z obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
- 56.21.Z przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
- 58.11.Z Wydawania książek;
- 58.13.Z Wydawania gazet;
- 58.14.Z Wydawania czasopism i pozostałych periodyków;
- 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
- 58.2 Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania; 
- 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
- 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 
telewizyjnych
- 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami 
telewizyjnymi
- 59.13.Z działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów 
telewizyjnych
- 59.14.Z działalność związana z projekcją filmów
- 59.20.Z Działalności w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
- 60.10.Z Nadawania programów radiofonicznych
- 61.10.Z działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
- 61.20.Z działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej z wyłączeniem telewizji 
satelitarnej
- 61.90.Z działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji



- 62.01 Działalność związana z oprogramowaniem
- 62.02.Z działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
- 62.03.Z działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 62.09 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 
komputerowych
- 63.12.Z działalności portali internetowych;
- 64.20.Z działalność holdingów finansowych
- 66.11.Z zarządzanie rynkami finansowymi
- 68.10.Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 70.21.Z Stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji;
- 70.22.Z Pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 
i zarządzania;
- 72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych 
i technicznych
- 72.20.Z Badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych 
i humanistycznych;
- 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
- 73.20.Z badanie rynku i opinii publicznej
- 74.1 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
- 74.90.Z pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 
niesklasyfikowana
- 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
- 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, 
gdzie indziej niesklasyfikowane
- 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac 
chronionych prawem autorskim
- 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
- 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, 
gdzie indziej niesklasyfikowana
- 85.59.B Działalności pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej nie 
sklasyfikowanych
- 85.60.Z Działalności wspomagającej edukację
- 90.01.Z działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
- 90.03.Z artystyczna i literacka działalność twórcza
- 90.04.Z Działalności obiektów kulturalnych
- 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
- 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
- 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych

− 94.99.Z Działalności pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie 
sklasyfikowanej

Działalność odpłatna:
- 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych
- 18.12.Z Pozostałe drukowanie
- 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
- 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
- 26.11 Produkcja elementów elektronicznych
- 26.30 Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
- 46.19.Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 
- 46.42.Z sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
- 46.43.Z sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
- 47.61.Z sprzedaż detaliczna książek, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.62.Z Sprzedaży detalicznej gazet i artykułów piśmiennych prowadzona 
w wyspecjalizowanych sklepach;



- 47.78.Z sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach
- 47.99 Z pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 
targowiskami
- 47.61.Z Sprzedaży detalicznej książek prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach;
- 55.10.Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania
- 55.20.Z obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
- 56.21.Z przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
- 58.11.Z Wydawania książek;
- 58.13.Z Wydawania gazet;
- 58.14.Z Wydawania czasopism i pozostałych periodyków;
- 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
- 58.2 Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania; 
- 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
- 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 
telewizyjnych
- 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami 
telewizyjnymi
- 59.13.Z działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów 
telewizyjnych
- 59.14.Z działalność związana z projekcją filmów
- 59.20.Z Działalności w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
- 60.10.Z Nadawania programów radiofonicznych
- 61.10.Z działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
- 61.20.Z działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej z wyłączeniem telewizji 
satelitarnej
- 61.90.Z działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
- 62.01 Działalność związana z oprogramowaniem
- 62.02.Z działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
- 62.03.Z działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 62.09 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 
komputerowych
- 63.12.Z działalności portali internetowych;
- 64.20.Z działalność holdingów finansowych
- 66.11.Z zarządzanie rynkami finansowymi
- 68.10.Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 70.21.Z Stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji;
- 70.22.Z Pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 
i zarządzania;
- 72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych 
i technicznych
- 72.20.Z Badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych 
i humanistycznych;
- 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
- 73.20.Z badanie rynku i opinii publicznej
- 74.1 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
- 74.90.Z pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 
niesklasyfikowana
- 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
- 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, 
gdzie indziej niesklasyfikowane
- 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac 
chronionych prawem autorskim
- 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej



- 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, 
gdzie indziej niesklasyfikowana
- 85.59.B Działalności pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej nie 
sklasyfikowanych
- 85.60.Z Działalności wspomagającej edukację
- 90.01.Z działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
- 90.03.Z artystyczna i literacka działalność twórcza
- 90.04.Z Działalności obiektów kulturalnych
- 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
- 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
- 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych
- 94.99.Z Działalności pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie 
sklasyfikowanej

Majątek i dochody Fundacji

§10
1. Majątek Fundacji stanowi kapitał, na który składają się środki finansowe określone w akcie 
założycielskim ustanawiającym Fundację, a także ruchomości, nieruchomości oraz inne prawa 
majątkowe i środki finansowe uzyskane przez Fundację.
2. Na realizację celów Fundacji Fundatorzy przeznaczają łącznie kwotę 1.800,00 zł 
(słownie: jeden tysiąc osiemset zł) zwaną funduszem założycielskim, wniesioną przez każdego z 
Fundatorów w kwocie po 600,00 zł (sześćset złotych).

§11
1. Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są:

a) funduszu założycielskiego;
b) środków finansowych i innych składników majątkowych przekazanych przez Fundatorów;
c) darowizn, subwencji, dotacji, spadków i zapisów – zarówno krajowych jak i zagranicznych;
d) dochodów z aktywów, nieruchomości, praw majątkowych, w szczególności akcji, papierów 
wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym;
e) dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych;
f) odsetek i depozytów bankowych;
g) odpłatnej działalności pożytku publicznego
h) zysków z działalności gospodarczej

2. Dochody z dotacji,  darowizn, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzeń mogą być 
użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§12
1. Majątek przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz pokrycie kosztów 
jej funkcjonowania.
2. Zarząd  Fundacji  może  zbywać  poszczególne  prawa  majątkowe  pod warunkiem, 
że uzyskane  ze  sprzedaży  sumy  będą  wykorzystane  w sposób  określony  w punkcie 
poprzedzającym.
3. W przypadku powołania Fundacji  do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu 
spadku z dobrodziejstwem inwentarza pod warunkiem, że w chwili składania oświadczenia przez 
Zarząd jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
4. Majątek  Fundacji  może  być  lokowany  w szczególności  na rachunkach  bankowych, 
w papierach wartościowych lub w inny sposób, który jest dla Fundacji korzystny.
5. Fundacja prowadzi  gospodarkę finansową i księgi  rachunkowe na zasadach określonych 
odrębnymi przepisami.
6. Osoby  fizyczne  i prawne,  które  dokonują  na rzecz  Fundacji  darowizny  lub  subwencji, 
jednorazowej lub łącznej, w wysokości określonej przez Fundatorów w drodze uchwały podjętej 
jednogłośnie, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenia, tytuł  Darczyńcy. Tytuł  Darczyńcy ma 
charakter osobisty.



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 co najmniej 3 osób.
2. W skład Zarządu mogą wchodzić Prezes, Wiceprezesi oraz Członkowie. 
3. Członków Zarządu powołują i odwołują Fundatorzy.
4. Członkowie Zarządu są powołani na czas nieokreślony.
5. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
6. Oświadczenia  woli  w  imieniu  Fundacji  składają  członkowie  Zarządu  Fundacji 
jednoosobowo lub łącznie.
7. Członkostwo Członka Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci Członka Zarządu.
8. Odwołania Członka Zarządu następuje w przypadku:

a) złożenia rezygnacji,
b) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
c) nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu,
d) istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,
e) zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej, jeżeli uniemożliwiają należyte 
wypełnianie sprawowanej funkcji,

f) negatywnej oceny działalności Członka Zarządu, dokonanej przez Radę Fundacji z 
własnej inicjatywy bądź na wniosek Fundatorów.

§15
1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji w szczególności: 

a) reprezentuje Fundację na zewnątrz;
b) koordynuje działania w celu realizacji celów statutowych Fundacji;
c) administruje majątkiem Fundacji; 
d) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
e) sporządza sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności Fundacji.

3. Zarząd  Fundacji  przedstawia  sprawozdanie  ze  swojej  działalności  oraz  program działania 
Fundacji.
4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać, z tytułu pełnionych funkcji, wynagrodzenie.
5. Zarząd  może  powoływać  pełnomocników  do  kierowania  wyodrębnioną  sferą  spraw 
należących do zadań Fundacji.
6.  W przypadku zawierania umów między Fundacją a członkiem Zarządu Fundację reprezentują 
pozostali członkowie Zarządu. 

§16
1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały  Zarządu,  jeżeli  statu  nie  stanowi  inaczej,  podejmowane  są  w  głosowaniu 

jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby 
uprawnionych członków (kworum). W przypadku równej ilości głosów przeważa głos osoby 
przewodniczącej obradom Zarządu.

3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu Fundacji lub zastępujący go Wiceprezes.

§17
Organizacyjna i administracyjna obsługa organów Fundacji należy do biura Fundacji, którego 

strukturę i obowiązki określa regulamin uchwalony przez Zarząd Fundacji.



Rada Fundacji

§18
1. W skład Rady Fundacji wchodzi od 2 do 10 osób.
2. Pierwszy skład Rady Fundacji stanowią Fundatorzy.
3. Rada Fundacji jest uprawniona do dokonywania zmian w swoim składzie, z tym, że 
członkostwo Fundatora może wygasnąć tylko w trybie ust. 4.
4. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą śmierci jej członka i prawomocnego skazującego 
wyroku za przestępstwo z winy umyślnej.
5. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona na czas nieoznaczony Przewodniczącego i jego 
Zastępcę. Zakres ich uprawnień do reprezentowania Rady określa Regulamin.

§19
1. Pracami Rady Fundacji kieruje jej Przewodniczący.
2. Przewodniczący Rady Fundacji i jego zastępca pozostają w stałych kontaktach z Zarządem 
Fundacji i Radą Programową Fundacji.
3. Szczegółowy zakres działania Rady Fundacji określa Regulamin uchwalony przez Radę Fundacji 
i zatwierdzony przez Fundatorów.
4. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot 
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego za rok poprzedni;

§20
1. Do kompetencji Rady Fundacji należy sprawowanie nadzoru nad realizacją celów Fundacji. 
Rada Fundacji ponadto:

a) proponuje Zarządowi kierunki działania Fundacji;
b) przedstawia Zarządowi plany dotyczące działalności Fundacji;
c) rozpatruje roczne sprawozdania z działalności Zarządu i udziela absolutorium Zarządowi;
e) opiniuje i zatwierdza programy działania Fundacji;
f) zajmuje stanowisko w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji;
h) powołuje i odwołuje Członków Rady Programowej Fundacji;
i) powołuje komisje i komitety mogące działać przy Fundacji, nie będące jej organami
statutowymi;
j) może powoływać zespoły rewizyjne dla kontroli działalności finansowej Zarządu, określając 
szczegółowy tryb, zakres i czas działania;
k) ustala zasady wynagradzania członków Zarządu Fundacji oraz zasady i tryb jego 

wypłacania;
2. Członkowie Rady Fundacji mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Fundacji.

§21
1. W sprawach należących do kompetencji Rady Fundacji decyzje są podejmowane w formie 
uchwał.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków 
Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

§22
1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeb.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady.
3. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą brać udział Członkowie Zarządu Fundacji. Rady 
Programowej Fundacji oraz Fundatorzy.
4. Do udziału w posiedzeniach Rada Fundacji może zaprosić przedstawicieli podmiotów i 
organizacji, których działalność jest zbieżna z celem Fundacji.

Rada Programowa Fundacji



§23
1. Rada Programowa Fundacji jest organem doradczym Fundacji. 
2. Rada Programowa Fundacji przedstawia Radzie Fundacji propozycje kierunków działania 
Fundacji, a także opiniuje kwestie przedstawione jej przez Radę Fundacji.
3. W skład Rady Programowej Fundacji mogą być powoływane osoby fizyczne lub 
przedstawiciele osób prawnych.
4. Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
5. Członkowie Rady Programowej Fundacji wybierają ze swego grona Przewodniczącego i 
jego zastępcę, którzy pozostają w stałym kontakcie z Przewodniczącym Rady Fundacji bądź 
osobą przez niego wyznaczoną.
6. Rada Programowa Fundacji może ustanowić odznaki i wyróżnienia dla osób najbardziej 
zasłużonych w działalności Fundacji.

§24
1. Rada Programowa Fundacji obraduje w miarę potrzeb.
2. Rada Programowa Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają 
zwykłą większością głosów.

Postanowienia końcowe

§25
1. Zmiana Statutu może dotyczyć również celów Fundacji.
2. Decyzję w kwestii zmiany Statutu podejmują Fundatorzy. Decyzja o zmianach w statucie 
przyjęta  zostaje  w  drodze  uchwały  podjętej  zwykłą  większością  głosów przy  obecności  2/3 
członków Zarządu. 
     

§26
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 Zarząd, w formie jednomyślnej uchwały, po uzyskaniu zgody Rady Fundacji.
3. Uchwała, o której mowa w art 2, określa równocześnie przeznaczenie pozostałego po 
likwidacji majątku Fundacji.

§27
Fundacja składa właściwemu Ministrowi sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§28
Statut wchodzi w życie z dniem wpisu Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Lublin, 29.10.2013 r.
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