STATUT FUNDACJI
Machina Myśli
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą Machina Myśli, zwana w dalszej treści statutu “Fundacją”, została
ustanowiona przez Patryka Fornalaka, Jędrzeja Malińskiego, Bartosza Mroczkowskiego, Eliasza
Robakiewicza i Cezarego Rudnickiego, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym...........,
repertorium.......... numer:...............
§2
1. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst
jednolity: Dz.U. 2016 r. poz. 40) oraz niniejszego Statutu.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw nauki i szkolnictwa wyższego.
§3
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Gdańsk.
2. Dla właściwego realizowania swych celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Fundacja może posługiwać się skrótem nazwy, tj. „MM”.
4. Fundacja może decyzją Zarządu tworzyć oddziały terenowe oraz przedstawicielstwa, a także
inne jednostki organizacyjne służące realizacji jej celów statutowych.
§4
1. Fundacja posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru fundacji w Sądzie
Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku - VII Wydział Gospodarczy KRS w Gdańsku.
§5
1. Fundację powołano na czas nieokreślony.
§6
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 decyzję podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną
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większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§7
1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty i odznaki oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do
realizacji celów fundacji.
§8
1. Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłanej i odpłanej działalności pożytku publicznego.

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§9
1. Celami Fundacji są:
a) prowadzenie działalności badawczej i edukacyjnej.
b) wspieranie i rozwój działalności twórczej,
c) popularyzowanie nauk ścisłych i humanistycznych, filozofii oraz sztuki,
d) propagowanie idei partycypacji, samorządności, solidarności, kooperacji społecznej oraz
spółdzielczości,
e) propagowanie idei równości społecznej,
f) propagowanie idei wolnego i otwartego dostępu do kultury,
g) promowanie idei multidyscyplinarności oraz transdyscyplinarności w nauce,
h) wspieranie i rozwój krytycznego oraz twórczego myślenia,
i) promowanie polskiej kultury i nauki w kraju i za granicą.
§ 10
1. Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczeństwa i realizuje swoje cele w
Polsce i za granicą poprzez:
a) prowadzenie portali internetowych oraz profili na portalach społecznościowych,
b) organizację konferencji i sympozjów naukowych,
c) publikowanie tekstów, książek i tłumaczeń oraz działalność wydawniczą,
d) tłumaczenie tekstów naukowych, popularnonaukowych i literackich,
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e) organizację szkoleń, warsztatów i seminariów naukowych, popularnonaukowych oraz
różnego rodzaju spotkań dyskusyjnych i wydarzeń kulturalnych,
f) współpracę z organizacjami rządowymi, pozarządowymi oraz komercyjnymi,
g) współpracę z jednostkami oświatowymi i kulturalnymi,
h) przyznawanie stypendiów wybitnym uczniom szkół średnich, szkół wyższych, młodym
naukowcom oraz innym osobom, których działalność wpisuje się w zakres celów fundacji,
i) tworzenie materiałów oraz prezentacji multimedialnych,
j) darmowe udostępnianie w Internecie dzieł, które przeszły do domeny publicznej,
k) doradztwo filozoficzne,
l) wyjazdy na wydarzenia naukowe takie jak: konferencje, sympozja itp.,
m) staże naukowe,
n) kwerendy biblioteczne,
o) udział w konkursach o granty nukowe,
p) organizację wystąpień (wykładów, seminariów, itp.) oraz wizyt studyjnych wybitnych
polskich i zagranicznych filozofów, naukowców, artystów i autorów.

III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 11
1. Początkowy majątek Fundacji stanowi wniesiona przez Fundatorów kwota 1000 zł (słownie:
tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 12
1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów działalności pochodzą z:
a) majątku fundacji,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji, subwencji i konkursów grantowych;
d) programów Unii Europejskiej i międzynarodowych,
e) dochodów z aktów nieruchomości i praw majątkowych,
f) zbiórek publicznych,
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g) finansowania społecznościowego (np. crowdfundingu),
h) odsetek, depozytów i lokat bankowych.

2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej (PLN) oraz w walutach obcych,
we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na działalność statutową.

IV. WŁADZE ORAZ ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 13
1. Władzami Fundacji są:
a) Rada Fundacji, zwana dalej Radą.
b) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

V. RADA
§ 14
1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada liczy od 2 do 7 członków.
3. Fundatorzy powołują skład pierwszej Rady. Kolejnych członków Rady na miejsce osób, które
przestały pełnić tę funkcję, lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje Rada spośród kandydatów
wskazanych przez przez Radę oraz Zarząd.
4. Fundatorom przysługuje prawo odwołania członków Rady w każdym czasie, większością
głosów, przy obecności przynajmniej połowy Fundatorów. Radzie przysługuje prawo odwołania
członka Rady z ważnych przyczyn, uchwałą podjętą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
5. Osoby prawne reprezentowane są w Radzie przez osoby upoważnione do takiej reprezentacji z
mocy odrębnych przepisów prawa.
6. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
7. Członkowie Rady:
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a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej;
b) nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne lub przestępstwo
skarbowe;
c) za wykonywanie funkcji Członka Rady oraz za udział w posiedzeniach członkowie Rady
mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów
lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3
marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U.
Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984
oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535 ze zmianami).
8. Pracą Rady kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach z Zarządem
Przewodniczący Rady.
9. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a) dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) odwołania, o którym mowa w punkcie 4. niniejszego paragrafu,
d) śmierci członka.
§ 15
1. Rada zbiera się przynajmniej raz w roku.
2. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy członków,
chyba że Statut stanowi inaczej.
§ 16
1. Do zadań Rady należy:
a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji w formie strategii działania,
b) nadzór nad działalnością Fundacji i weryfikacja jej zgodności ze Statutem oraz przyjętą
strategią,
c) powoływanie i odwoływanie Prezesa oraz członków Zarządu,
d) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,
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e) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności i udzielanie
członkom Zarządu absolutorium,
f) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd programów działania Fundacji,
g) ustalanie wytycznych dla Zarządu co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków,
h) ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,
i) podejmowanie uchwał o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz ich
tworzenie,
j) ustalanie wytycznych co do wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji oraz innych
osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilno-prawnych,
k) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
l) inne zadania określone w Statucie.

V. ZARZĄD
§ 17
1. Zarząd składa się z od 2 do 5 członków, powoływanych przez Radę na 4-letnią kadencję,
odpowiednio: prezesa Zarządu i członków Zarządu z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Skład pierwszego Zarządu powołują Fundatorzy.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Członkowie Zarządu:
a) nie mogą być członkami Rady ani pozostawać z członkami Rady w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa czy powinowactwa,
b) nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne lub przestępstwo
skarbowe.
§ 18
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) sporządzanie szczegółowych programów pracy i budżetu,
b) zarządzanie majątkiem Fundacji,
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c) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
d) uchwalanie regulaminów,
e) przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
f) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych
organów.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów
w obecności ponad połowy członków.
4. Do oświadczeń woli w przypadku Zarządu wieloosobowego niezbędne jest współdziałanie
dwóch członków Zarządu, działających łącznie.
5. Zarząd rokrocznie, do dnia 30 stycznia, zobowiązany jest przedkładać Radzie Roczne
Sprawozdanie z działalności Fundacji.
6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) śmierci członka Zarządu,
d) odwołania przez Radę.
7. Zarząd, w całości lub każdy z jego członków, może być odwołany przez Radę przed upływem
jego kadencji, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
§ 19
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół 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.
§ 20
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych do 2000 zł
(słownie: dwóch tysięcy złotych) uprawnionych jest co najmniej dwóch członków Zarządu,
działających łącznie. W wypadku zobowiązań powyżej 2000 zł (słownie: dwóch tysięcy złotych),
konieczna jest też kontrasygnata większości członków Rady.
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VI. UCHWALENIE I ZMIANY STATUTU
§ 21
1. Statut Fundacji ustanowiony jest przez Fundatorów.
§ 22
1. Zmiany Statutu dokonuje Rada poprzez głosowanie większością głosów w obecności wszystkich
jej członków. Rada może zasięgnąć w tej kwestii opinii Zarządu.

VII. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
§ 23
1. Niniejszy Statut wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania Fundacji przez właściwy sąd.
§ 24
1. Fundatrzy podejmują decyzje w sprawie likwidacji Fundacji bezwzględną większością głosów.
2. Pozostałe po Fundacji mienie przekazane zostanie na inną Fundację lub organizację o
zbliżonych celach działania.
FUNDATORZY:

Patryk Fornalak

Jędrzej Maliński

Bartosz Mroczkowski

Eliasz Robakiewicz

Cezary Rudnicki
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