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O Fundacji JWP 
 

Fundacja JWP Masz Pomysł? Masz Patent. Masz Zysk! ustanowiona została przez mecenas Dorotę 
Rzążewską, radcę prawnego i rzecznika patentowego, w styczniu 2011 roku, w odpowiedzi na duże 
zainteresowanie prowadzonymi pro publico bono przez Kancelarię Jan Wierzchoń & Partnerzy od 
listopada 2009 roku warsztatami edukacyjnymi na temat ochrony własności intelektualnej i 
przemysłowej skierowanymi do małych i średnich przedsiębiorców oraz indywidualnych twórców. W 
roku 2010 w cyklu 12 bezpłatnych warsztatów wzięło udział łącznie ponad 160 osób.  

Fundacja JWP jest organizacją nienastawioną na zysk, której misją jest upowszechnianie wiedzy na 
temat skutecznej ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, jako narzędzia wzmacniania 
pozycji rynkowej firmy i jej produktów oraz wspieranie inicjatyw służących podnoszeniu 
innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarki.  Fundacja podejmuje działania edukacyjne skierowane 
do przedsiębiorców, twórców, wynalazców, pracowników naukowych, młodzieży studenckiej i 
szkolnej oraz mediów  

Fundacja JWP realizuje następujące programy edukacyjne: 
 Program edukacyjny dla przedsiębiorców – bezpłatne warsztaty dla mikro, małych i średnich 

przedsiębiorców  
 Akademia JWP - szkolenia branżowe  dla firm i organizacji  wybranych sektorów (np. 

biotechnologia, farmacja, kosmetologia) 
 Szkolenia dedykowane – szkolenia dla firm/organizacji potrzebujących indywidualnego 

podejścia  
 Rzecznicy Talentów – wspieranie innowacji i promowanie młodych talentów w ramach 

współpracy z uczelniami wyższymi i organizacjami okołobiznesowymi  
Głównym partnerem merytorycznym Fundacji jest obecnie Kancelaria Rzeczników Patentowych JWP,  
jednakże Fundacja jest otwarta na współpracę z każdą organizacją, która realizuje zbliżone cele. 
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Działania w roku 2011 
W 2011 roku Fundacja JWP przeprowadziła łącznie 13 szkoleń dotyczących ochrony własności 
intelektualnej skierowanych do przedsiębiorców. W 2011 roku została także zainicjowana pierwsza 
edycja Projektu Rzecznicy Talentów realizowanego we współpracy z Biurem Karier Politechniki 
Warszawskiej pod honorowym patronatem Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych Projekt. W 
roku 2011 przeprowadzono 2 szkolenia w ramach tego projektu. 
W 2011 roku z oferty szkoleniowej Fundacji JWP skorzystało łącznie ponad 300 osób.  
 
Fundacja JWP prowadzi stronę internetową pod adresem www.jwp-fundacja.pl na której informuje o 
swojej bieżącej działalności oraz profil edukacyjny pod adresem   
www.facebook.com/pomysl.patent.zysk 
 
Działania Fundacji JWP nie byłyby możliwe bez wsparcia wielu instytucji w tym między innymi: 

 Wojewody Mazowieckiego 

 Dolnośląskiej Izby Gospodarczej 

 Polskiej Izby Rzeczników Patentowych 

 Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

 Polskiej Izby Handlu 

 Biura Karier Politechniki Warszawskiej 

 Dziennika Gazety Prawnej 

 Gazety Finansowej 

 Mazowieckiego Serwisu Gospodarczego 

 Pharma.info.pl 

 biotechnologia.pl.  

 polibuda.pl 

 Gazety Studenckiej 

 Radia Kampus 

 Radia Aktywne i wielu innych. 
 
Głównym partnerem merytorycznym Fundacji była Kancelaria Jan Wierzchoń & Partnerzy (JWP 
Rzecznicy Patentowi). 
 

 

http://www.jwp-fundacja.pl/
http://www.facebook.com/pomysl.patent.zysk
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Warsztaty dla MŚP 
W 2011 roku Fundacja przeprowadziła cykl 8 bezpłatnych czterogodzinnych warsztatów dla małych i 
średnich przedsiębiorców  (4 we Wrocławiu i 4 w Warszawie). Patronami cyklu szkoleń byli 
Wojewoda Mazowiecki oraz Dolnośląska Izba Gospodarcza. Partnerem merytorycznym była 
Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi.  

Warsztaty obejmowały następującą tematykę: 

• Warszawa 

 1 lutego 2011- „Zarządzanie patentami w przedsiębiorstwie jako efektywna ochrona 
innowacyjnych rozwiązań” 

 5 kwietnia 2011 - „Strategie ochrony znaków towarowych w firmie” 

 28 czerwca 2011 - „Naruszenia własności intelektualnej i przemysłowej” 

 18 października 2011 - „Prawa i obowiązki twórcy, w świetle przepisów prawa 
autorskiego” (przeniesione na luty 2012) 

• Wrocław 

 14 marca 2011 - „Zarządzanie własnością przemysłową w przedsiębiorstwie” 

 31 maja 2011- „Innowacyjne rozwiązania w przedsiębiorstwie, czyli jak zarobić na 
własnym pomyśle” 

 13 września 2011- „Znak towarowy a wizerunek firmy” 

 29 listopada 2011 - „Wzór przemysłowy w strategii marketingowej firmy. Kreowanie 
nowych produktów i linii opakowań” 
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Wykładowcami byli rzecznicy patentowi oraz radcowie prawni z Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi, 
którzy prowadzili szkolenia pro bono. Warsztatowa formuła warsztatów pozwalała na dyskusję z 
wykładowcami i pomiędzy uczestnikami. Wykładowcy byli też do dyspozycji uczestników i udzielali 
krótkich konsultacji w przerwach oraz po warsztatach.  

96% uczestników oceniła warsztaty jako dobre lub bardzo dobre, a 84% uznała, że warsztaty spełniły 
ich oczekiwania. Uczestnicy warsztatów za szczególnie cenne uznali możliwość zapoznania się z 
przykładami dobrych i złych praktyk w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, a 
także wysoko ocenili wykładowców. 

Uczestnicy szkolenia otrzymali komplet materiałów szkoleniowych oraz certyfikat udziału.  

W szkoleniach wzięło udział łącznie: 168 (przedsiębiorców) 

Akademia JWP- szkolenia sektorowe 
W 2011 roku Fundacja przeprowadziła trzy ośmiogodzinne szkolenia sektorowe skierowane do 
pracowników firm i jednostek badawczo rozwojowych branży: 

  Kosmetycznej: 29 marca 2011 r. -  
„Ochrona własności przemysłowej 
receptą na sukces rynkowy 
innowacyjnych  produktów 
kosmetycznych” 

 Farmaceutycznej: 15 czerwca 2011 r. 
– „Praktyczne aspekty ochrony 
własności przemysłowej w sektorze 
farmaceutycznym”  

 Biotechnologicznej: 8 listopada 2011 
r.- „Wynalazki w biotechnologii. 
Ochrona własności intelektualnej i 
przemysłowej w przedsiębiorstwach i 
jednostkach naukowo- badawczych” 

Szkolenia te miały charakter non-profit (współpłatne na poziomie kosztów) 
Wykładowcami byli rzecznicy patentowi oraz radcowie prawni z Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi, 
którzy prowadzili szkolenia pro bono. 
77% uczestników szkoleń bardzo dobrze ocenia sposób przekazania wiedzy, a 23% dobrze. Wśród 
respondentów nie było ocen negatywnych. 
Uczestnicy szkolenia otrzymali komplet materiałów szkoleniowych oraz certyfikat udziału.  
W szkoleniach wzięły udziały łącznie 82 osoby. 
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Szkolenia dedykowane 

2011 roku Fundacja zorganizowała także 2 szkolenia dedykowane: 
26 października 2011 „Innowacyjne rozwiązania w 
przedsiębiorstwie –czyli patentuj i zyskuj!” Dla 
uczestników projektu Innowator Mazowsza 
(organizowanego przez Marszałka Województwa 
Mazowieckiego) 

21-22 września 2011 - „Patent na biznes! czyli 
budowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa z 
wykorzystaniem praw własności przemysłowej” 
Wykład dla uczestników Elbląskiego Forum 
Gospodarczego (organizator Urząd Miejski w 
Elblągu) . 

 

Wykładowcami byli rzecznicy patentowi z Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi, którzy prowadzili 
szkolenia pro bono. 

W szkoleniach wzięło udział łącznie około 50 osób. 

Rzecznicy Talentów 

W roku 2011 Fundacja JWP zainicjowała pierwszą edycję projektu Rzecznicy Talentów, skierowanego 
do studentów/absolwentów i młodych pracowników naukowych uczelni wyższych technicznych. 
Projekt ma na celu: 

 popularyzację teoretycznej i praktycznej wiedzy  na temat ochrony własności intelektualnej i 
przemysłowej oraz korzyści wynikających tej z ochrony  

 przybliżanie wiedzy o instytucjach zajmujących się ochroną własności przemysłowej w Polsce 
i UE  

 kształtowanie postaw poszanowania własności intelektualnej i przemysłowej 
 zainteresowanie zawodem rzecznika patentowego. 

 

W roku akademickim 2011/2012 projekt Rzecznicy Talentów realizowany jest wraz z Biurem Karier 
Politechniki Warszawskiej pod Honorowym Patronatem Prezes Polskiej Izby Rzeczników 
Patentowych.  
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Projekt obejmuje następujące działania: 

 Uroczysty Otwarty Wykład Inauguracyjny „Innowacje pod ochroną – wyzwania XXI wieku”   

 Cykl seminariów oraz kurs on-line  
o ABC ochrony własności intelektualnej i przemysłowej czyli co każdy student wiedzieć 

powinien 
o Jak ochronić wynalazek  i zarobić na innowacyjnym rozwiązaniu?  
o Ochrona znaków towarowych i wzorów przemysłowych w strategii przedsiębiorstwa  
o Uwaga plagiat !  Jak chronić prawa do własnego utworu 
o Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej w cyberprzestrzeni 

 Konkurs na 3 miesięczny płatny staż w kancelarii rzeczników patentowych 

 Raport: „Zawód rzecznika patentowego w Polsce – kariera przyszłości”  

 Profil edukacyjny: facebook.com/pomysl.patent.zysk 
 

W 2011 roku zorganizowano 2 szkolenia: 

 26 października 2011 - Uroczysty Otwarty Wykład Inauguracyjny „Innowacje pod ochroną – 
wyzwania XXI wieku” –  (2 godzinny wykład) wykładowca: mec. Anna Korbela, Prezes Polskiej 
Izby Rzeczników Patentowych 

 24 listopada 2011 r „ABC ochrony własności intelektualnej i przemysłowej czyli co każdy 
student wiedzieć powinien” (2 seminaria 3 godzinne)  - wykładowca: mec. Dorota Rzążewska, 
Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi 

 
Ponadto w roku 2011 opracowano raport o zawodzie rzecznika patentowego, który został 
wysłany do mediów (był między innymi publikowany w gazetapraca.pl ) oraz był dystrybuowany 
wśród uczestników projektu. 
 
W 2011 roku powstał także profil Pomysł Patent Zysk na Facebooku, który będzie 
wykorzystywany przez Fundację JWP jako narzędzie edukacyjno-informacyjne wspierające 
wszystkie działania Fundacji kierowane zwłaszcza do studentów, absolwentów oraz młodych 
przedsiębiorców i wynalazców. Profil skupił łącznie prawie 850 użytkowników (dane na dzień 
sporządzania raportu tj. czerwiec 2012). 

 

Projekt Rzecznicy Talentów skupił w 2011 roku łącznie: 127 osób. 
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Konferencje i Targi 

Fundacja  JWP wzięła także udział w następujących 
Konferencjach i Tragach: 

 Targi Innowacji – INTARG Katowice 2011 

 IV Congress of Polish Biotechnology and IV 
Eurobiotech 2011, 12-15 października 2011 

 Targi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich 
„Konik”, 12-13 października 2011 

Udział w targach umożliwił Fundacji dystrybucje 
materiałów edukacyjnych I informacji o planowanych 
szkoleniach.  
W przypadku targów INTARG i EUROBIOTECH Fundacja 
JWP korzystała bezpłatnie ze stoiska Kancelarii Jan 
Wierzchoń & Partnerzy. Natomiast w przypadku targów 
KONIK Fundacja korzystała bezpłatnie ze stoiska Biura 
Karier PW. 

 
Zarządzanie 
 
Fundacja JWP Masz Pomysł? Masz Patent. Masz Zysk! ma swoją siedzibę przy ul. Żurawiej 47/49 w 
Warszawie. Fundacja korzysta z lokalu biurowego użyczonego przez Kancelarię Jan Wierzchoń i 
Partnerzy. Biuro Patentów i Znaków Towarowych Sp. J.  (JWP Rzecznicy Patentowi) 
 
Fundatorem Fundacji jest Dorota Rzążewska. 
 
Fundacja JWP zarządzana jest przez: 

 Beatę Rzążewską-Malińską (Prezes) 

 Gabrielę Małecką (Dyrektor Biura) 
 
W roku 2011 w pracę Fundacji włączeni byli także pracownicy Kancelarii Jan Wierzchoń i Partnerzy 
(JWP Rzecznicy Patentowi) – łącznie 10 osób. 
 
W roku 2011 Fundacja JWP nie zatrudniała pracowników. Wszystkie osoby realizujące działania 
Fundacji pracowały na jej rzecz pro bono – bez pobierania wynagrodzenia. 
 
Fundacja JWP finansowała swoją działalność z majątku własnego oraz opłat za szkolenia i usługi 
doradcze. Większość działań fundacji realizowana była także we współpracy z partnerami, którzy 
nieodpłatnie brali udział w projektach.  
W roku 2011 łączne przychody ze sprzedaży usług Fundacji wyniosły 19689,33 PLN, natomiast zysk - 
1316,10 PLN. Cały zysk za rok 2011 został przeznaczony na cele statutowe. 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
FUNDACJI JWP 
ZA ROK 2011 

PODSUMOWANIE 

Dane rejestrowe: 
FUNDACJA JWP MASZ POMYSŁ MASZ PATENT MASZ ZYSK 
00-680 Warszawa 
ul. Żurawia 47/49 
REGON 142823770 
Numer KRS 0000379117 
Data rejestracji w KRS 23.02.2011 
Prezes Zarządu: Beata Magdalena Rzążewska Malińska 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a 
także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych: 
Misją Fundacji JWP Masz Pomysł? Masz Patent. Masz Zysk! jest upowszechnianie wiedzy na temat skutecznej 
ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, jako narzędzia wzmacniania pozycji rynkowej firmy i jej 
produktów oraz wspieranie inicjatyw służących podnoszeniu innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarki. 
Fundacja stawia sobie za cel:  

 Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej wspomagającej rozwój małych i średnich 
przedsiębiorstw 

 Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej - organizacja szkoleń, seminariów, warsztatów i 
konferencji służących wymianie doświadczeń i informacji z zakresu ochrony własności intelektualnej i 
przemysłowej 

 Dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców poszczególnych sektorów rynku poprzez popularyzację 
wiedzy na temat własności intelektualnej i przemysłowej 

 Prowadzenie działań mających na celu wspieranie młodych talentów oraz rozwoju innowacyjności 
 Współpraca z innymi podmiotami gospodarczymi celem krzewienia wiedzy z zakresu ochrony własności 

intelektualnej i przemysłowej  
 Kształtowanie świadomości przedsiębiorców z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej oraz 

innowacyjności 
W okresie sprawozdawczym Fundacja przeprowadziła łącznie 15 szkoleń z zakresu ochrony własności intelektualnej 
i przemysłowej, w których udział wzięło ponad 300 osób (głównie przedsiębiorców,naukowców oraz studentów i 
doktorantów). Ponadto Fundacja prowadziła serwis informacyjny www oraz profil edukacyjny na FaceBook. 
Fundacja wzięła także udział w 3 wydarzeniach targowych. 
Szczegółowy opis powyższych działań zamieszczono w pierwszej części raportu. 

Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według KRS 
 prowadzenie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności   
 rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej 

 prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie wiedzy dotyczącej własności przemysłowej i intelektualnej 

Uchwały Zarządu 
Zarząd Fundacji nie podejmował uchwał w okresie sprawozdawczym .  

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł: 
 przychód osiągnięty z działalności gospodarczej: 19 689,33zł. 
 wynik finansowy z działalności gospodarczej  2296,42zł. 
 100% udziału przychodu pochodzi z prowadzonej działalności gospodarczej 

Informacja o poniesionych kosztach na: 
a) realizację celów statutowych= 17392,91zł. 
b) administrację - nie występuje 
c) działalność gospodarczą- nie występuje  
d) pozostałe koszty - nie występuje 

Liczba zatrudnionych: Nie występuje 

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację: Nie występuje 
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Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia: Nie występuje 

Wydatki na wynagrodzenie z umów zlecenia: Nie występuje 

Udzielone przez Fundacje pożyczki: Nie występuje 

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012r wynosiło 2456,62zł. 

Wartości nabytych obligacji: Nie występuje, 

Nabyte nieruchomościach: Nie występuje 

Nabyte pozostałe środki trwałe: Nie występuje 

Wartość aktywów/zobowiązań 
Wartość aktywów 8608,62zł, Wartość zobowiązań 2292,52zł. 

Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej 
działalności – realizacja  
Usługa szkoleniowa - Prezentacja nt. ochrony własności intelektualnej i przemysłowej podczas konferencji 
"Elbląskie Forum Gospodarcze" w ramach projektu" DISKE-Rozwój Innowacyjnych Systemów poprzez 

Wymianę Wiedzy" 
 Umowa zlecenia: 1 311,38 zł (netto)/1 613,00 zł (brutto) 

Rozliczenia podatków: 
Fundacja rozliczyła swoje zobowiązania w podatkach z tytułu CIT i VAT 

Kontrole 
W okresie sprawozdawczym nie były przeprowadzane kontrole i audyty. 

Podpis(y):  

Beata Magdalena Rzążewska-Malińska 
Prezes Zarządu 
 
Data: 24 sierpnia 2012r. 

 


