Lublin – 06.07.2015 r.
STATUT FUNDACJI „5MEDIUM”
ROZDZIAŁ I  POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Fundacja „5Medium” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Agnieszką Jarmuł zwana
dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym przez notariusza Leopolda Rymarza w Kancelarii
Notarialnej w Lublinie przy ulicy Krakowskie Przedmieście 74/3 w dn. 26.07.2011.
(Repertorium A Nr: 3439/2011) działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz
postanowień niniejszego statutu.
§2
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może posiadać oddziały i przedstawicielstwa na terenie całego kraju i za granicą,
tworzyć zakłady i filie a także wchodzić w skład innych fundacji, stowarzyszeń i organizacji o
takich samych lub podobnych celach działania.
§3
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Lublin.
§4
1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
§5
1. Fundacja jest zawiązana na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na
podstawie przepisów ustawy Prawo o fundacjach (Dz. U. z 1984 r. nr 21, poz.97 z późniejszymi
zmianami) oraz niniejszego statutu.
§6
1. Ministrem właściwym ze względu na zakres jego działania oraz cele Fundacji jest Minister
właściwy do spraw kultury.
§7
1. Fundacja może posługiwać się pieczęcią oraz wyróżniającym ja znakiem graficznym a także
używać nazwy skróconej: 5Medium.
§8
1. Fundacja może współpracować z osobami prawnymi i osobami fizycznymi w kraju i za
granicą dla realizacji celów statutowych Fundacji.
ROZDZIAŁ II – CEL, ZASADY I FORMY DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
§9
1. Podstawowym celem Fundacji jest podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych,
kulturalnych i edukacyjnych służących upowszechnieniu nowych mediów i technologii
informacyjno  komunikacyjnych w działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz w życiu
codziennym.
2. W szczególności do celów Fundacji należy:
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1. Integrowanie środowiska lokalnego wokół wartości kulturalnych i propagowanie rozwoju

społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego.
2. Wspieranie inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych.
3. Upowszechnienie i promowanie działań artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych oraz
zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych.
4. Edukacja społeczeństwa lokalnego do wspierania, uczestnictwa i tworzenia kultury.
5. Edukacja filmowa, medialna, informacyjna oraz w zakresie bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży w internecie.
6. Promocja miasta Lublin.
7. Promocja i organizacja wolontariatu.
8. Kultywowanie historii, tradycji i kultury ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego
kolorytu ziemi lubelskiej.
9. Upowszechnianie równego dostępu do kultury, nowych mediów i technologii oraz
wyrównywanie szans edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży z mniejszymi szansami
oraz osób starszych zagrożonych wykluczeniem.
10. Wspieranie integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.
11. Wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3,
w zakresie określonym w pkt 132.
12. Wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
13. Upowszechnienie nowoczesnych metod edukacji w zakresie wspierania, uczestnictwa
i tworzenia kultury oraz prawidłowego wykorzystywania nowych technologii.
14. Wspieranie i promocja międzynarodowej mobilności i współpracy młodzieży.
15. Kształcenie i promocja postawy aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
§ 10
1. Powyższe cele realizowane będą w szczególności poprzez:
1. Inicjowanie, prowadzenie, finansowanie i organizowanie działań kulturalnych,
edukacyjnych, artystycznych, filmowych, sportowych, turystycznych.
2. Finansowe i niefinansowe wspieranie wszelkich kierunków i przejawów działalności
kulturalnej i edukacyjnej w szczególności twórców, organizacji i instytucji kulturalnych
i edukacyjnych.
3. Prowadzenie szkoleń, akcji informacyjnych, spotkań, wystaw, prelekcji.
4. Prowadzenie działalności edukacyjnej w tym w szczególności wykładów, warsztatów,
sympozjów, seminariów, konferencji, kursów i projektów edukacyjnych.
5. Współpracę z administracją publiczną, organizacjami, instytucjami i osobami w kraju i za
granicą.
6. Programy badawcze, informacyjne i wydawnicze.
7. Publikowanie materiałów informacyjnych, broszur, poradników.
8. Organizowanie pikników edukacyjnych, gier miejskich, spacerów multimedialnych.
9. Promowanie nowych technologii i ich zastosowania w życiu codziennym oraz pracy
i nauce.
10. Organizowanie spotkań informacyjnych, edukacyjnych i konsultacyjnych.
11. Organizowanie konkursów i przyznawanie nagród.
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ROZDZIAŁ III – MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 11
1. Fundusz założycielski wynosi 1500 zł i zostaje wniesiony przez Fundatora.
§ 12
1. Majątek Fundacji stanowią:
1. fundusz założycielski;
2. darowizny, spadki, zapisy;
3. subwencje, dotacje;
4. dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
5. dochody z działalności gospodarczej;
6. odsetki bankowe;
7. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;
8. innego rodzaju przysporzenia majątkowe zarówno rzeczowe, jak i finansowe w
złotówkach polskich i w dewizach, poczynione na rzecz fundacji przez krajowe i
zagraniczne osoby fizyczne i prawne;
9. dochody z działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej.
§ 13
1. Fundacja prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną 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) zgodnie z celami Fundacji i Polską
Klasyfikacją Działalności w zakresie określonym w § 10 .
2. Dochody Fundacji mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych
Fundacji.
§ 14
1. Dla pozyskiwania środków na działalność statutową Fundacja może prowadzić działalność
gospodarczą w oparciu o obowiązujące przepisy. Zakres działalności gospodarczej Fundacji
obejmuje w szczególności (wg PKD):
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
47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona
w wyspecjalizowanych klepach
47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
58.11.Z Wydawanie książek
58.13.Z Wydawanie gazet
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
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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 Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych
60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.20.Z Działalność fotograficzna
74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana
77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
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
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziej niesklasyfikowana
84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz
pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.A Nauka języków obcych
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
93.11.Z Działalność obiektów sportowych
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
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ROZDZIAŁ IV – ORGANY FUNDACJI
§ 15
1. Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji
2. Zarząd Fundacji
2. W Fundacji może być powołana Rada Programowa.
RADA FUNDACJI
§ 16
1. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykła większością głosów, chyba ze Statut stanowi
inaczej.
2. W razie równej liczby głosów w Radzie Fundacji decyduje głos Przewodniczącego/ej Rady.
3. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, z
wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych
organów, w tym kosztów podróży. Zarząd w uzasadnionych wypadkach może przyznać
członkowi Rady diety z tytułu wykonania czynności związanych z pełnieniem obowiązków
społecznych w tym organie.
§ 17
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z co najmniej 3 członków, powoływanych na 3 letnią kadencję przez
ustępującą Radę.
§ 18
1. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą
decyzją Rada.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie
go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednomyślnie przez
pozostałych członków Rady Fundacji.
3. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku wygaśnięcia kadencji, pisemnej
rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
4. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.
5. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji członkostwo
takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu na czas pełnienia funkcji.
6. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje
pracami Rady oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady.
7. Rada może powoływać do swego grona Członków Honorowych, posiadających głos doradczy.
8. Członek Honorowy Rady Fundacji nie posiada prawa brania udziału w głosowaniach, ani
innych uprawnień Członka Rady wynikających z niniejszego Statutu i przepisów prawa.
9. Rada powołuje Członka Honorowego w drodze głosowania decyzją jednomyślną.
10. Członek Honorowy może być przez Radę odwołany w drodze głosowania decyzją
jednomyślną na wniosek Członka Rady lub Członka Zarządu. Członkostwo Honorowe w Radzie
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ustaje także wskutek pisemnej rezygnacji Członka Honorowego złożonej Radzie lub śmierci
Członka.
§ 19
1. Rada Fundacji zbiera się na posiedzeniach co najmniej raz w roku.
2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na
wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie. W razie niezwołania posiedzenia w statutowym terminie
zwołuje je Zarząd.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, o ile
niniejszy Statut nie stanowi inaczej, W razie równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego. O posiedzeniu Rady muszą być powiadomieni wszyscy jej członkowie, przy
czym niestawiennictwo prawidłowo wezwanego członka nie wpływa na ważność uchwał
podejmowanych przez Radę.
4. Decyzje Rady w zakresie ustalenia liczby członków Rady, powołania lub odwołania członka
Rady, zmian Statutu oraz zmian w składzie Zarządu zapadają w drodze uchwały podjętej
bezwzględną większością głosów.
§ 20
1. Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa, Wiceprezesa, członków Zarządu i Rady

Programowej.
2. Ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu Fundacji.
3. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
4. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
5. Ogólny nadzór nad działalnością Fundacji oraz w sprawach przekraczających zakres
zwykłego zarządu udzielanie upoważnień Zarządowi w ściśle określonym zakresie na
czas ograniczony lub nieograniczony.
6. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub
o likwidacji Fundacji.
7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o przystępowaniu Fundacji do
Spółek i innych podmiotów gospodarczych oraz wycofania się z tych organizacji,
8. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o przystępowaniu Fundacji do
związków stowarzyszeń i innych osób prawnych,
9. Dokonywanie zmian niniejszego Statutu na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.
§ 21
1. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
ZARZĄD FUNDACJI
§ 22
1. Zarząd składa się z co najmniej 3 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa powoływanych przez
Radę Fundacji na czas nieokreślony.
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2. Pierwszy Zarząd Fundacji powołuje Fundator.
3. W skład pierwszego zarządu wchodzi Fundator i staje na jego czele jako Prezes Zarządu.
4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę
Fundacji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, przy czym odwołanie
z funkcji członka Zarządu nie może nastąpić bez jednoczesnego powołania innej osoby do jej
sprawowania.
5. Członkiem Zarządu może być jedynie osoba fizyczna.
6. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:
a) pisemnej rezygnacji z członkostwa,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
popełnione z winy umyślnej,
c) nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu,
d) śmierci członka.
e) zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej, jeżeli uniemożliwiają należyte
wypełnianie sprawowanej funkcji.
§ 23
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. W umowach i sporach pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu Fundację reprezentuje Rada
Fundacji lub pełnomocnik wyznaczony przez Radę Fundacji.
3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
2. uchwalanie regulaminów,
3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji,
5. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,
6. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych
organów,
7. występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną
Fundacją, przystępowania do związków stowarzyszeń i innych osób prawnych oraz
z wnioskiem o likwidację Fundacji.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów
decydującym jest głos Prezesa Zarządu.
5. O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy jego członkowie, przy czym
niestawiennictwo prawidłowo wezwanego członka nie wpływa na ważność uchwał
podejmowanych przez Zarząd.
6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
7. Zarząd co roku, do dnia 30 kwietnia, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne
sprawozdanie z działalności Fundacji.
8. Zarząd działa w oparciu o opracowany przez siebie regulamin.
RADA PROGRAMOWA FUNDACJI

§ 24
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1. Rada Programowa Fundacji jest organem doradczym Fundacji. Rada Programowa Fundacji
propaguje cele, dla których realizacji Fundacja została utworzona.
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, które dokonały znacznego przysporzenia na rzecz Fundacji lub
wspierają działalność Fundacji organizacyjnie albo merytorycznie.
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
Przewodniczacym Rady Fundacji bądź
osobą przez niego wyznaczoną.
6. Rada Programowa Fundacji może ustanowić odznaki i wyróżnienia dla osób
zasłużonych w działalności Fundacji.

najbardziej

§25
1. Rada Programowa Fundacji obraduje w miarę potrzeb.
2. Posiedzenie Rady Programowej Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Programowej
Fundacji na wniosek zgłoszony przez Fundatora bądź Przewodniczącego Rady Fundacji.
3. Rada Programowa Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają
zwykłą większością głosów.

ROZDZIAŁ V  SPOSÓB REPREZENTACJI
§ 26
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem
majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. Składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych fundacji
wymaga podpisu Prezesa zarządu lub Wiceprezesa zarządu.
ROZDZIAŁ VI  ZMIANA STATUTU
§ 27
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Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji w drodze
uchwały podjętej bezwzględną większością głosów. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla
realizacji, których Fundacja została ustanowiona, i określonych w akcie założycielskim.
ROZDZIAŁ VII  POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ
§ 28
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.
§ 29
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają
w drodze jednomyślnej uchwały i dla swojej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę
Fundacji.
ROZDZIAŁ VIII  LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 30
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
§ 31
Decyzje o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu
wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych
celach.
ROZDZIAŁ IX  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 32
Członkowie władz Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności materialnej swoim majątkiem za
zobowiązania Fundacji.
§ 33
1. Zakazane jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w
stosunku do członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi członkowie
organów Fundacji lub jej pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu
albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, powinowactwa lub
pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia,
opieki lub kurateli (dalej zwane „osobami bliskimi”).
2. Zakazane jest przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub
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.
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3. Zakazane jest wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów 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. Zakazany jest zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
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