STATUT FUNDACJI
Instytut Własności Intelektualnej
Institute of Intellectual Property

§1
Postanowienia ogólne
1.

Fundacja pod nazwą „Instytut Własności Intelektualnej”, zwana dalej Fundacją, została utworzona w
dniu 3 sierpnia 2016 roku, aktem notarialnym Repertorium A numer: 1175/2016, sporządzonym
przez Notariusza Alicję Świergot, w kancelarii notarialnej w Katowicach przy ul. Stawowej 8/5.

2.

Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

3.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla pełniejszego realizowania
swych celów Fundacja może działać również poza granicami Rzeczypospolitej Polski, w
szczególności przystępować do lub współpracować z organizacjami krajowymi, zagranicznymi i
międzynarodowymi.

4.

Siedziba Fundacji jest w Katowice. Fundacja może tworzyć oddziały terenowe.

5.

Fundacja posiada osobowość prawną i nie prowadzi działalności politycznej.

6.

Czas działania fundacji jest nieoznaczony.

7.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

8.

Fundacja może posługiwać się oznaczeniem „Institute of Intellectual Property”, jak też może
posługiwać się skrótami „IWI” lub ang. „IIP”.

9.

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
§2
Misja Fundacji
Misją Fundacji jest propagowanie interdyscyplinarej wiedzy w zakresie własności intelektualnej w
zastosowaniu nowych technologii w szczególności w obszarze lotnictwa i kosmonautyki.

§3
Cele Fundacji i sposoby ich realizacji
1.

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności naukowej i badawczej, oświatowej i społecznej w
zakresie

problematyki

prawa

własności

intelektualnej,

prawa

kosmicznego,

zarządzania

kryzysowego z użyciem nowych technologii w obszarze lotnictwa i kosmonautyki, jak też prawa
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konkurencji i prawa gospodarczego, jak również wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć mających na
celu wzmacnianie świadomości prawnej w tym zakresie, oraz rozwój zainteresowania tymi
dziedzinami prawa.
2.

3.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a.

prowadzenie badań naukowych przedstawianych na konferencjach i sympozjach itp.;

b.

utrzymanie kontaktów i współpracę z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą;

c.

wydawanie książek, czasopism i innych publikacji naukowych;

d.

współpracę z organami administracji państwowej, w tym rządowej i samorządowej.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może:
a.

wspierać działalność innych instytucji, organizacji i osób prowadzących działalność zbieżną z
jej celami,

b.

tworzyć lub przystępować do podmiotów dopuszczonych przez prawo, w tym kapitałowych
i osobowych spółek prawa handlowego.
§4
Majątek i dochody Fundacji

1.

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych).

2.

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

3.

a.

dotacji i subwencji oraz grantów;

b.

dochodów z majątku Fundacji;

c.

dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

d.

dochodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych;

e.

praw majątkowych nabytych przez fundację;

f.

darowizn, spadków, zapisów.

Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze o charakterze celowym przeznaczone na
realizację poszczególnych celów działania Fundacji.

3.

Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność
statutową.
§5
Działalność gospodarcza
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
§6
Władze Fundacji

1.
2

Organem obligatoryjnym Fundacji jest Zarząd IWI (zwany także jako Board of IIP). Organem

doradczym i fakultatywnymi Fundacji może być Rada Naukowa IWI (zwana także jako Advisory
Council of IIP).
2.

Członkowie Rady Naukowej IWI nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego
organu, jednakże w uzasadnionych wypadkach Rada Naukowa IWI może przyznać członkowi prawo
do zwrotu całości lub części wydatków poniesionych przez niego w celu powierzonego zadania w
obszarze zakresu działalności Fundacji, w szczególności jej propagowania i reprezentowania w
Polsce i za granicą.

§7
Rada Naukowa IWI
1.

Zarząd IWI może powołać Radę Naukową IWI. Zadaniem Rady Naukowej IWI jest doradztwo
merytoryczne dotyczące działalności fundacji, w szczególności poprzez wytyczanie kierunków
działalności Fundacji.

2.

Członków Rady Naukowej IWI powołuje się na czas nieokreślony, chyba że uchwała o powołaniu
określa okres mandatu.

3.

Mandat członka Rady Naukowej IWI wygasa na skutek rezygnacji, odwołania przez Fundatora,
śmierci lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, a także upływu czasu, jeżeli został
powołany na czas określony.

4.

Wszelkie koncepcje i propozycje działań Fundacji powstałe w Radzie Naukowej IWI mogą być
wprowadzone w życie dopiero po zatwierdzeniu w formie uchwały przez Zarząd.

5.

Rada Naukowa ze swojego grona wybiera Prezydium, w skład którego wchodzą Przewodniczący i
dwóch Wiceprzewodniczących.
§8
Zarząd Fundacji

1.

Zarząd Fundacji składa się z jednej lub trzech, lub więcej osób w liczbie nieparzystej powoływanych
przez Fundatora. Pierwszy Zarządjest jednosobowy, a w jego skład wchodzi Marlena Jankowska jako
Prezes.

2.

Członków Zarządu powołuje się na czas nieokreślony, chyba że uchwała o powołaniu określa okres
mandatu.

3.

Mandat członka Zarządu wygasa na skutek rezygnacji, odwołania przez Fundatora, śmierci lub utraty
pełnej zdolności do czynności prawnych, a także upływu czasu, jeżeli został powołany na czas
określony.

5.

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

6.

Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a.

uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
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a.

uchwalanie regulaminów;

b.

sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

c.

ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników

Fundacji;
d.

podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych

organów;
e.

pozyskiwania środków z dotacji, subwencji i grantów;

f.

przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;

a.

występowanie z wnioskiem i wyrażanie opinii w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z

inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
7.

Zarząd może powołać Sekretarza Fundacji oraz Sekretarza Rady Naukowej IWI.

8.

Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów.
§9
Reprezentowanie Fundacji

1.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie
Zarządu działający łącznie.

2.

W umowach i sporach między Fundacją a członkami Zarządu Fundację reprezentuje powołany przez
Fundatora pełnomocnik.
§ 10
Członkostwo w Fundacji

1.

Zarząd może przyjmować na członków po złożeniu przez nich Deklaracji członkowskiej i nadawać
im tytuł:
a) Członka Zwyczajnego - osoba prawna lub fizyczna;
b) Członka Wspierającego - osoba prawna lub fizyczna;
c) Członka Honorowego - osoba prawna lub fizyczna.

2.

Członkiem Honorowym Fundacji mogą zostać osoby i podmioty prawne o szczególnych zasługach

dla

Fundacji.

3.

Członkowie Fundacji oraz inni specjaliści różnych profesji mogą być powoływani do Rady
Naukowej IWI, której celem będzie wytyczanie i tworzenie programów oraz określanie sposobów
ich realizacji.

§ 11
Zmiana statutu i celów Fundacji
Statut niniejszy, a także cele i misja Fundacji, mogą być zmienione przez Fundatora po uzyskaniu
opinii Zarządu Fundacji.
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§ 12
Likwidacja Fundacji
1.

Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania celów swej działalności, dla których została
ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątkowych.

2.

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

3.

Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.

1.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji lub stowarzyszeń o
zbliżonych do Fundacji celach.

Statut ustalony został przez Fundatora w dniu 3 sierpnia 2016 r.

Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji
Sektorowej Ius Publicum
Prezes Zarządu
……………………
/M i r o s ł a w P a w e ł c z y k/
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