
STATUT 
Fundacji Stacja Badawcza 

Rozdział I 
Postanowienia Ogólne 

§1
Fundacja pod nazwą Fundacja Stacja Badawcza, korzystająca ze swej nazwy skróconej w 
brzmieniu Stacja Badawcza zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez: 

1. Dagmarę Ponikiewską
2. Mariusza Ponikiewskiego

zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Pauliny 
Stankiewicz, 550 Tarczyn, ul. Komornicka 8.

§2

1. Fundacja działa na podstawie przepisów:
a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami);
b) oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja posiada osobowość prawną.
3. Właściwym Ministrem jest Minister Edukacji Narodowej.

§3

1. Siedziba Fundacji znajduje się w Świętochowie, ul. Wiosenna 36, 05-555.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie 

niezbędnym dla właściwego realizowania Zadań publicznych, Fundacja może prowadzić 
działalność także poza granicami kraju.

3. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe 
placówki terenowe.

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

§4

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 

§5

1. Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach 
szczegó1nych.

2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.



Rozdział II 
Cele i zasady działania fundacji 

§6

Celem Fundacji jest: 

1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich i sprawdzonych rozwiązań w dziedzinie edukacji i 
rozwoju osobistego w tym rozwoju społeczeństw.

2. Promowanie idei twórczego i konstruktywnego myślenia w rozwoju osobistym i edukacji.
3. Promowanie nowatorskich metod nauczania dla wszystkich szczebli edukacji ze 

szczególnym uwzględnieniem edukacji kulturalnej, ekonomicznej, historycznej i 
kształtowania postaw patriotycznych.

4. Popularyzacja nauczania i rozwoju osobistego z zastosowaniem metod i technik 
symulacyjnych oraz interaktywnych.

5. Działalność na rzecz organizacji i instytucji , których celami statutowymi jest działalność 
naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, psychoedukacyjna i pomocowa, w 
zakresie rozwoju nowych treści i technik kształcenia i rozwoju.

6. Wspieranie i promowanie wszelkich ruchów o charakterze edukacyjnym, pedagogicznym, 
terapeutycznym i informacyjnym, rozwijających zdrowe postawy wobec budowania więzi 
międzyludzkich, w szczegó1ności międzypokoleniowych, międzykulturowych w celu 
kształtowania podstaw porozumienia, zarówno społecznego jak i interpersonalnego.

7. Inicjowanie i stymulowanie rozmaitych form aktywności w poszukiwaniu innowacyjnych 
rozwiązań na polu budowania więzi międzyludzkich, w oparciu o kształtowanie 
pozytywnych wzorców istnienia człowieka we współczesnym świecie, ze szczegó1nym 
uwzględnieniem racjonalnego korzystania ze środków wymiany informacji i współczesnej 
kultury masowej.

8) Stwarzanie warunków sprzyjających pozytywnemu wykorzystaniu potencjału twórczego 
osób pozbawionych środków do jego rozwoju, dotkniętych ograniczeniami społecznymi, 
socjalnymi, środowiskowymi i terytorialnymi w zakresie mobilności kulturowej 
(niepełnosprawność, skutki segregacji rasowej i płciowej, penitencjaryzm, obszary wiejskie, 
środowiska zagrożone patologią społeczną i marginalizacją etc.).

9) W szczegó1nosci - utworzenie i prowadzenie ośrodka edukacyjno-warsztatowego, miejsca 
spotkań i aktywności dzieci, młodzieży, rodziców, wychowawców, psychologów, 
pedagogów, twórców, teoretyków, naukowców oraz społeczności lokalnej i wszystkich 
zainteresowanych problematyką budowania więzi międzyludzkich oraz nauką.

10) Działalność społecznie użyteczna, prowadzona w sferze zadań publicznych, obejmująca 
zadania w zakresie:

a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównania szans tych rodzin i osób;

b) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
c) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym;
d) działalności charytatywnej
e) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;



f) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
g) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
h) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy;
i) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
j) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
k) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
l) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
m) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
n) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
o) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
p) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
q) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
r) ekologi i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
s) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a 

także działań wspomagających rozwój demokracji;
t) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
u) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami;
v) promocji i organizacji wolontariatu;
w) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
x) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 

praw dziecka;
y) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
z) rewitalizacji;
aa) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 

3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie w zakresie określonym w pkt 1-32a art. 4 tej ustawy

§7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. inicjowanie i wspieranie (organizacyjnie, rzeczowo, finansowo) oraz prowadzenie:
a. działalności w zakresie profilaktyki i pomocy społecznej oraz działalności 

badawczej, naukowej i naukowo-technicznej, oświatowej ze szczegó1nym 
uwzględnieniem działalności psychopedagogicznej w tym również polegającej na 
kształceniu studentów, działalności w zakresie ochrony środowiska, ochrony 
zdrowia, w tym terapeutycznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, 
kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, oraz organizacyjnej, projektowej, 
artystycznej, informacyjnej, jak również działalności charytatywnej w zakresie 
dobroczynności i w zakresach powiązanych z celami statutowymi;

b. programów stypendialnych dla specjalistów rożnych dziedzin, głównie pracowników
kultury, nauki i oświaty, podejmujących działania zgodne z celami statutowymi 
Fundacji oraz programów stypendialnych dla osób objętych szczególną troską 
Fundacji wynikających z postanowień statutowych;

c. programów eksperckich dla specjalistów zajmujących się działalnością edukacyjną i 
terapeutyczną w zakresie rozmaitych dyscyplin, dla podnoszenia kwalifikacji w 
dziedzinie będącej przedmiotem celów statutowych;

2. współpracą z osobami, organizacjami pozarządowymi, władzami samorządowymi i 



rządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
3. współpracą z zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami oraz osobami, których 

działalność i cele są zbieżne z celami statutowymi Fundacji, na rzecz realizacji celów 
statutowych oraz wymiany informacji;

4. tworzenie kolekcji zbiorów nienawiązujących formalnie i merytorycznie do celów 
działalności Fundacji;

5. tworzenie dokumentacji i archiwum działalności własnej, twórców, teoretyków i 
naukowców współpracujących z Fundacją;

6. tworzenie i prowadzenie ośrodków warsztatowo-szkoleniowych oraz wieloletniego 
programu działań w zagadnieniach interesujących Fundację w formie projektu pod 
nazwą ,,Stacja Badawcza".

§8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób
fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 

Rozdział III 
Majątek i dochody fundacji 

§9

1. Majtek Fundacji stanowią środki finansowe, nieruchomości i inne aktywa nabyte przez 
Fundację.

2. Fundusz założycielski, wniesiony przez Fundatorów wynosi 2500 zł (dwa tysiące pięćset 
złotych), z czego 1 500 zł (tysiąc pięćset złotych) przeznaczone jest na działalność statutową 
Fundacji, a 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) na działalność gospodarczą Fundacji.

3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności mogą pochodzić z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji, subwencji oraz grantów osób prawnych,
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d) dochodów z majątku Fundacji,
e) odsetek bankowych, udziałów i lokat,
f) funduszy pomocowych Unii Europejskiej,
g) sponsoringu,
h) dotacji uzyskanych od jednostek administracji rządowej lub samorządowej
i) działalności gospodarczej,
j) odpłatnej działalności statutowej,
k) wpłat publicznych na rzecz Fundacji z tytułu 1 % podatku dochodowego 

dokonywanych przez osoby fizyczne na rzecz organizacji pożytku publicznego na 
podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu 
spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego 
oświadczenia jest oczywiste, ze stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

5. Fundacja nie jest uprawniona do podejmowania działań polegających na:

a) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
do członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi członkowie jej 
organów oraz jej pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspó1nym 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";
b) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji, lub jej 
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczegó1ności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych 
warunkach;
c) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków organów Fundacji lub jej pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to 
wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
d) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 
organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w 
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV 
Organy Fundacji 

§10

Organami Fundacji są:

1. Zarząd Fundacji

§ 11

Zarząd Fundacji

1. Zarząd Fundacji powołują Fundatorzy fundacji.
2. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do siedmiu członków. Fundator może zostać członkiem 

Zarządu.
3. Członkowie Zarządu Fundacji powołują Prezesa Zarządu.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:

a) złożenia rezygnacji przez członka zarządu
b) śmierci członka

5. Szczegółowy sposób działania Zarządu określa Regulamin Pracy Zarządu.
6. Zarząd co roku, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, zobowiązany jest 

sporządzać roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
7. Zarząd w szczegó1nosci:

a) reprezentuje Fundację na zewnątrz
b) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji
c) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy
d) tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne
e) prowadzi politykę kadrową, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady 
wynagrodzenia oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia
f) uchwala regulaminy
g) wnioskuje o przystępowanie do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich 
tworzenie
h) składa sprawozdania merytoryczne oraz finansowe z działalności Fundacji zgodnie z 



obowiązującymi przepisami dotyczącymi składania sprawozdań organizacji pożytku 
publicznego.

8. Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana wyrokiem prawomocnym za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. W związku z 
tym, kandydaci na cztonków składają oświadczenie o niekaralności (zgodnie z treścią ustawy w art. 
20 ust. 1 pkt 5).
10. Z tytułu pełnienia swych funkcji Członkowie Zarządu mogą być wynagradzani według 
wcześniej ustalonych zasad.
11. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym quorum stanowi co 
najmniej potowa liczby członków na dzień podjęcia uchwały, a w razie równej liczby głosów 
oddanych decyduje głos Prezesa.
12. Do reprezentowania Fundacji, w tym składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych, 
uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu łącznie.

Rozdział V 
DZIAŁALNOŚĆ statutowa nieodpłatna i odpłatna pożytku publicznego, 

a działalność gospodarcza Fundacji 

§ 12

Nieodpłatna działalność pożytku publicznego

1. Podstawowa działalność Fundacji ma charakter działalności prowadzonej w sferach pożytku
publicznego, za którą Fundacja nie pobiera opłat, a które mogą być finansowane ze źródeł 
zewnętrznych, w tym, dotacji i darowizn oraz z nadwyżki przychodów nad kosztami z działalności 
Fundacji jako Organizacji Pożytku Publicznego.
2. Nieodpłatna działalność statutowa pożytku publicznego mieści się w sferze zadań 
publicznych -rozdział 11.2 i art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego.
3. W celu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacja może 
zatrudniać pracowników oraz korzystać z pracy wolontariuszy.

Odpłatna działalność pożytku publicznego

1. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest:
a) prowadzona przez Fundację działalność w zakresie wykonywania zadań należnych 
do sfery zadań pożytku publicznego, określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, za które Fundacja pobiera opłaty (wynagrodzenie) od 
beneficjentów,
b) sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby 
bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczegó1nosci w zakresie 
rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych oraz 
reintegracji zawodowej społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego wyłącznie całości przeznaczany jest 
na prowadzenie działalności pożytku publicznego.
3. W celu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacja może zatrudniać 
pracowników oraz korzystać z pracy wolontariuszy.
4. Działalność odpłatna Fundacji obejmuje następujące przedmioty działalności wg Polskiej 
Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007:

85.59.B Pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane 
85.60.Z Działalność wspomagającą edukację 
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 



niesklasyfikowana

§ 13

Działalność gospodarcza Fundacji

1. W celu zwiększenia środków na realizację celów pożytku publicznego Fundacja może 
prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą bezpośrednio lub za pośrednictwem 
wyodrębnionych podmiotów, zwanych dalej ,,zakładami", również w przedmiotach działalności 
statutowej nieodpłatnej, przy czym:
a. działalność gospodarcza jest działalnością dodatkową w stosunku do działalności pożytku 
publicznego,
b. cała nadwyżka przychodów nad kosztami działalności gospodarczej jest przekazywana na 
działalność pożytku publicznego.
2. Działalność gospodarcza Fundacji obejmuje następujące przedmioty działalności wg 
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007:

18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
32.40.Z Produkcja gier i zabawek
32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami 
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 
55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe 
55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
58.11.Z Wydawanie książek
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
59.12.Z Działalność post-produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami 

telewizyjnymi
70.10.Z Działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów 

finansowych
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych 

i technicznych 
72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 

humanistycznych
73.20.Z Badanie rynku i opinii Publicznej
74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykut6w użytku osobistego i domowego 
77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej I podobnych produktów, z wyłączeniem prac 

chronionych prawem autorskim 
85.10.Z Wychowanie przedszkolne
85.20.Z Szkoły podstawowe
85.31.A Gimnazja
85.31.B Licea ogólnokształcące
85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy
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85.41.Z Szkoły policealne 
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych 
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem 
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana

3. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych pożytku 
publicznego. Cześć dochodów z działalności gospodarczej Fundacji może być przeznaczona na 
utrzymanie lub rozwijanie tej działalności, w tym, dokonywanie inwestycji, jeżeli następnie 
dochody uzyskane dzięki tym inwestycjom zostaną przeznaczone na realizacje celów statutowych 
pożytku publicznego. Dotyczy to także inwestycji kapitałowych.
4. Zakres działania zakładów oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów 
określa regulamin organizacyjny zakładów, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
5. Kierownik zakładu jednoosobowo kieruje zakładem ponosząc za wyniki pracy zakładu 
odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji.
6. Zarząd Fundacji ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na 
wynagrodzenia pracowników poszczegó1nych zakładów.
7. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Rozdział VI 
Zmiana Statutu - połączenie Fundacji - likwidacja Fundacji 

§ 14

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej 
uchwały.

§ 15

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w 
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w trybie 
jednomyślnej uchwały po uzyskaniu opinii Zarządu w przedmiocie zasadności zlikwidowania 
Fundacji.
3. W uchwale o likwidacji Fundacji Zarząd wyznacza osobę likwidatora. Brak wskazania 
likwidatora oznacza, ze funkcję likwidatorów pełnią aktualni członkowie Zarządu.
4. Majtek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się. z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy 
o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.



Rozdział VII 
Postanowienia Końcowe 

§ 16

Niniejszy tekst jednolity Statutu został przyjęty przez Zarząd Fundacji Uchwalą nr 1 z dnia 
22.07.2016 roku. 

Podpisy Zarządu Fundacji:


