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Witamy!
Lykeion  –  szkoła  filozoficzna  założona  przez  ucznia  Platona  –  

Arystotelesa w IV wieku p.n.e

Fundacja  Likejon  to  zespół  wysokiej  klasy  analityków, 

informatyków  i  trenerów  zorientowanych  na  potrzeby  Klienta. 

Utrzymujemy wysoką jakość oferowanych rozwiązań biznesowych, 

korzystając  z  własnych  technologii  i  zaplecza  IT,  uznanych 

standardów tele-informatycznych  oraz  innowacyjnych  rozwiązań 

opracowanych wspólnie z międzynarodowymi partnerami.



Misja i cel Fundacji

Fundacja  Likejon  powstała  w  Lublinie  końcem  2009  r.  Od  początku 

działalności  koncentruje  się  na  działaniach  zmierzających  do  budowania 

społeczeństwa opartego  na  wiedzy,  wspomagania  rozwoju  gospodarczego, 

w tym rozwoju przedsiębiorczości, promowania swobodnego posługiwania się 

technologiami  informatyczno-telekomunikacyjnymi,  a  także  wspierania 

programów innowacyjnych  z  uwzględnieniem projektów finansowanych  ze 

środków Unii Europejskiej.

W § 6 statutu zawarte zostały cele statutowe fundacji, 

a są nimi:

1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce;

2. Wzrost dostępności i jakości specjalistycznych usług 

około  biznesowych  przyczyniających  się  do 

podnoszenia  konkurencyjności  regionalnej 

gospodarki;

3. Rozwój  przedsiębiorczości  i  innowacyjności  wśród 

podmiotów społecznych i gospodarczych;

4. Promocja zdrowego trybu życia.

Likejon  promuje  współpracę  biznesu  ze  środowiskiem  nauki,  samorządów 

lokalnych i działania biznesu na rzecz społeczności lokalnych. Zespół fundacji 

dysponuje doświadczeniem i kwalifikacjami w zakresie dokonywania analiz 

i komercjalizacji  projektów  innowacyjnych,  inwestowania  i  wychodzenia 

z inwestycji w spółkach MSP.

Misją Ludzi, związanych z Fundacją jest kreowanie rozwiązań zwiększających 

szanse pozytywnych zmian. Jesteśmy otwarci na tych, dzięki którym nasze 

cele statutowe ożywają.

2



Działalność Fundacji

Fundacja  Likejon  składa  się  z  czterech  podmiotów  (EUfunds,  Telecom, 

Software,  Education),  które  działając  w  kooperacji,  zajmują  się 

kompleksową  obsługą  sektora  businessowego  w  celu  zapewnienia  naszym 

Klientom stałej przewagi konkurencyjnej na rynku.

Dział Funduszy Unijnych:
1. przygotowywanie i ocena projektów UE,

2. koordynacja i rozliczanie projektów UE,

3. własne projekty finansowane ze środków UE.

Dział telekomunikacyjny:
1. outsourcing call center,

2. telemarketing i telesprzedaż,

3. BOK, infolinia, service desk, help desk,

4. kampanie SMS, MMS, voice, bluetooth.

Dział oprogramowania:
1. aplikacje i systemy IT na zlecenie,

2. oprogramowanie dla oświaty i służby zdrowia,

3. rozwiązania IT dla programów lojalnościowych.

Dział szkoleń:
1. kursy i szkolenia informatyczne,

2. szkolenia menadżerskie,

3. szkolenia dedykowane,

4. egzaminy i audyty wiedzy.
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Zarząd i Rada Fundacji

Robert Fatyga - Prezes Zarządu
Ekonomista z wykształcenia. Swoje ponad 9 letnie 

doświadczenie  jako  dyrektor  handlowy  i  analityk 

zdobywał w największych instytucjach finansowych 

w  Polsce.  Wieloletni  trener  i  coach.  Ekspert 

kontroli  i  audytów wewnętrznych, a także ryzyka 

finansowego.

Karol Malinowski - Przewodniczący Rady Fundacji, fundator
Informatyk  z  wykształcenia  i  zamiłowania. 

Współzałożyciel  Fundacji.  Ma  ponad  10  letnie 

doświadczenie w prowadzeniu i realizacji projektów 

IT  dla  największych  firm  produkcyjnych  w  kraju. 

Projektant systemów webowych. Trener autorskich 

szkoleń  informatycznych.  Specjalista  optymalizacji 

procesów biznesowych przedsiębiorstw.

Maciej Knap - Członek Rady Fundacji, fundator
Z wykształcenia jest politologiem. Od ponad 8 lat 

zajmuje  się  projektami  UE.  Wieloletni  ekspert 

w Regionalnym  Ośrodku  EFS  w  Lublinie. 

Współzałożyciel  Fundacji,  w  której  na  co  dzień 

koordynuje  prace  zespołu  związane 

z przygotowaniem  i  realizacją  projektów  UE, 

a także prowadzi szkolenia z zakresu pozyskiwania 

środków europejskich.
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Kontakt

Siedziba Fundacji Likejon

Fundacja Likejon

Prawiedniki 50a

20-515 Lublin

 NIP: 713-304-21-07

 KRS: 0000351840

 REGON: 060597681

 BANK: 51 1020 3176 0000 5802 0153 0724

Biuro handlowe w Lublinie

Fundacja Likejon

Morwowa 1

20-469 Lublin

czynne: pn – pt

w godz: 8:00 - 16:00

e-mail: info@likejon.pl

tel./fax: +48 81 444 60 09

Copyright © LIKEJON 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej pracy nie może być powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek  

formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny) włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów,  

a także tłumaczona na jakikolwiek język bez pisemnej zgody LIKEJON (Wydawca). Wydawca dołożył wszelkich starań, aby informacje zawarte 

w tym dokumencie były zgodne z prawdą oraz wolne od błędów i braków. Wydawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dokumencie 

bez informowania o tym. Fragmenty dokumentu mogą nie być zgodne z ostatnimi wersjami oprogramowania. Znaki handlowe „LIKEJON” są  

wyłączną  własnością  LIKEJON  i  nie  mogą  być  wykorzystywane  bez  pisemnej  zgody  Wydawcy.  Pozostałe  znaki  handlowe  są  własnością  

poszczególnych firm.
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