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RZECZNICY TALENTÓW 
PROJEKT EDUKACYJNY  O OCHRONIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ  

 

„Rzecznicy Talentów” to projekt Fundacji JWP mający na celu popularyzację wiedzy z zakresu ochrony 
własności intelektualnej i przemysłowej wśród studentów, doktorantów i młodych pracowników 
naukowych uczelni wyższych a także promocję zawodu rzecznika patentowego jako możliwej ścieżki 
kariery.  
Z uwagi na pozytywny odbiór seminariów organiowanych w ramach I edycji, Fundacja JWP 
postanowiła kontynuować projekt i wspólnie z partnerami i patronami projektu realizować jego 
założenia. 
 

 
II edycję projektu „Rzecznicy 
Talentów” w roku akademickim 
2014-2015 Fundacja JWP 
zorganizowała we współpracy z 
Politechniką Warszawską i Biurem 
Karier PW, Szkołą Główną 
Gospodarstwa Wiejskiego oraz 
Biurem Karier SGGW. Honorowy 
patronat nad projektem objęło 
Ministerstwo Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego oraz Polska 
Izba Rzeczników Patentowych. 
Projekt wspierany był również 
przez szerokie grono patronów 
medialnych. 

 

Projekt obejmował następujące działania: 

 Uroczysty Otwarty Wykład Inauguracyjny „Sukces mierzony innowacją!”   

 Cykl 5 seminariów merytorycznych obejmujących tematykę ochrony własności intelektualnej 
i przemysłowej:  

 Konkurs na 3 miesięczny płatny staż w kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi  

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

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

 3 konkursy na profilu edukacyjnym  

 2 czaty nawiązujące do tematyki spotkań 
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SZKOLENIA 

 
W ramach projektu przeprowadzono następujące wykłady i seminaria: 
 

• Sukces mierzony innowacją! Inauguracja — październik 2014 (Marek Bury- rzecznik 
patentowy, przedstawiciele Partnerów projektu: SGGW i Pollitechniki Warszawskiej, 
przedstawiciele Fundacji JWP) 

• Nie „patentuj” znaków towarowych! Własność przemysłowa od A do Z —listopad 2014 (mec. 
Dorota Rzążewska- krajowy i europejski rzecznik patentowy, radca prawny, arbiter ds. domen 
internetowych, mec. Anna Hoffman- Flatow- rzecznik patentowy, radca prawny) 

• Po co chronić znaki towarowe i wzory przemysłowe w przedsiębiorstwie? - luty 2015 (Marta 
Krzysków- Szymkowicz- rzecznik patentowy) 

• Chroń innowacje! - ochrona wynalazków w kraju i na świecie – marzec 2015 (Piotr Godlewski- 
rzecznik patentowy) 

• Bezprawnie kopiujesz? Kradniesz! Ochrona praw autorskich – kwiecień 2015 (mec. Aleksandra 
Gorzkiewicz- adwokat) 

• Ochrona własności intelektualnej w Internecie —maj 2015 (mec. Agnieszka Rolbiecka- radca 
prawny) 

• Podsumowanie projektu ed. II- czerwiec 2015 (mec. Dorota Rzążewska - krajowy i europejski 
rzecznik patentowy, radca prawny, arbiter ds. domen internetowych, dr inż. Sylwia Błażej- 
Sosnowska- aplikant rzecznikowski, Patrycja Cielenkiewicz- aplikant rzecznikowski, 
przedstawiciele fundacji JWP) 

 
Zajęcia prowadzili doświadczeni rzecznicy patentowi, radcowie prawni i adwokaci z Kancelarii JWP 
Rzecznicy Patentowi oraz JWP Adwokaci i Radcowie Prawni w ramach działań pro bono. Wykłady 
odbywały się w salach udostępnionych nieodpłatnie przez Partnerów projektu tj. Szkołę Główną 
Gospodarstwa Wiejskiego, Politechnikę Warszawską oraz Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej.  
 

 
Materiały edukacyjne towarzyszące 
poszczególnym spotkaniom dostępne 
były w wersji elektronicznej do pobrania 
z platformy: www.forum.jwp.pl .  
 

 
Dla uczestników, którzy wzięli udział w 
co najmniej 4 seminariach 
merytorycznych przewidziane zostały 
Certyfikaty potwierdzające udział w 
projekcie, rozdane podczas spotkania 
podsumowującego projekt. 
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Każdy uczestnik mógł na bieżąco sprawdzać zdobytą wiedzę, rozwiązując testy nawiązujące do 
problematyki spotkania. Testy wypełniane były online, a informację zwrotną o ilości uzyskanych 
punktów uczestnicy otrzymywali za pomocą poczty elektronicznej .  
 
 

KONKURS O STAŻ 
 
Konkurs o staż był jednym z elementów projektu, obejmował on 3 etapy:  
I etap: obecność na 4 i więcej seminariach merytorycznych oraz rozwiązanie, co najmniej 4 testów 
(na 5 możliwych) obejmujących tematykę ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej.  
II etap: rozwiązanie studium przypadku dostępnego online oraz przesłanie cv i listu motywacyjnego 
na adres e-mail fundacji 
III etap: rozmowa kwalifikacyjna 
 
Uczestnicy konkursu musieli uzyskać zaliczenie minimum z 4 testów, rozwiązać kazus/studium 
przypadku, przesłać swoje CV wraz z listem motywacyjnym oraz odbyć rozmowę kwalifikacyjną. 
Ponadto uczestnicy konkursu musieli wykazać się obecnością na 4-5 seminariach merytorycznych. 
Nadesłane zgłoszenia konkursowe oceniane były przez przedstawicieli Kancelarii JWP Rzecznicy 
Patentowi, JWP Adwokaci i Radcowie Prawni (testy, studium przypadku, rozmowa), Fundacji JWP 
oraz Partnerów projektu – Biura karier PW i SGGW (CV, list motywacyjny). 
Swoje aplikacje do konkursu złożyło 7 osób, z czego 3 osoby zostały zaproszone na rozmowę 
kwalifikacyjną.  
Laureatem konkursu został absolwent Politechniki Warszawskiej/ doktorant w Instytucie Chemii 
Organicznej PAN w Warszawie. Odbędzie on 3- miesięczny płatny staż w kancelarii JWP Rzecznicy 
Patentowi w charakterze asystenta rzecznika patentowego. 

 
 

RAPORT O ZAWODZIE RZECZNIKA PATENTOWEGO 

 
W roku 2015 opracowano II raport o zawodzie rzecznika patentowego, który zostanie wysłany do 
mediów, był dystrybuowany wśród uczestników projektu podczas spotkania podsumowującego 
projekt (czerwiec 2015).  
Raport miał na celu zainteresowanie studentów i absolwentów uczelni wyższych (zwłaszcza 
kierunków technicznych) wykonywaniem zawodu rzecznika patentowego. 
W raporcie skupiono się głównie na zagadnieniach:  

 Czym zajmuje się rzecznik patentowy? 
 Rzecznicy patentowi jako grupa zawodowa 
 Jak zostać rzecznikiem patentowym? 
 Jakie są możliwości zawodowe? 
 Rozmowa z aplikantkami  na temat wyboru zawodu rzecznika patentowego 

(Zał. 2) 
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PROFIL POMYSŁ PATENT ZYSK NA Facebooku 
 

 
 

W ramach II edycji projektu Rzecznicy 
Talentów profil na facebooku Fundacji JWP 
był wykorzystywany do celów 
edukacyjnych.  
Na profilu zorganiowano 3 Konkursy, w 
ramach których zostały ufundowane 
nagrody książkowe. W konkursach mogły 
brać udział wszystkie osoby, które 
interesują się własnością intelektualną , nie 
tylko uczestnicy II edycji projektu.  
 
Profil na facebooku skupia ponad 1300 
użytkowników (dane na dzień sporządzania 
raportu tj. 17 czerwca 2015). 

 
 

 
 

 
 
 
CZATY NAWIĄZAUJĄCE DO TEMATYKI PROJEKTU 

 
Uczestnicy projektu mieli dodatkową możliwość porozmawiania z ekspertami ds. własności 
intelektualnej poprzez spotkania online. Specjalnie na potrzeby projektu uruchomiono 2 spotkania –
czaty. Pozwalały one uczestnikom uzupełnić wiedzę zdobytą podczas seminariów organizowanych w 
ramach seminariów oraz uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania.  
Tematyka czatów:  

 „Ochrona własności intelektualnej w internecie” 
 „Ochrona praw autorskich w internecie” 
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UCZESTNICY PROJEKTU 
 
W projekcie Rzecznicy Talentów w latach 2014-2015 wzięło udział (uczestniczyło w szkoleniach) 133 
studentów, doktorantów i pracowników naukowych uczelni wyższych i jednostek naukowo-
badawczych oraz  przedsiębiorców, a w tym: 
 
 
Udział uczestników projektu wg. pochodzenia, dane liczbowe 
 

 
 
 
 
Uczestnicy projektu rekrutowali się z następujących  uczelni/instytucji:  
Politechnika Warszawska: 

• Wydział Administracji i Nauk Społecznych 
• Wydział Elektryczny  

• Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 
• Wydział Inżynierii Produkcji 
• Wydział Chemiczny 

• Wydział Geodezji i Kartografii 
• Wydział Inżynierii Lądowej 
• Wydział Inżynierii Środowiska  
• MEiL, Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów 
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Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego: 

• Wydział Inżynierii Produkcji 
• Wydział Nauk o Zwierzętach 
• Wydział Nauk Społecznych 
• Wydział Nauk o Żywności 
• Wydział Nauk Ekonomicznych 
• Wydział inżynierii produkcji 
• Wydział Leśny 
• Wydział Nauk o Żywności  
• Wydział Rolnictwa i Biologii 

• Wydział Technologii Drewna 
 
Uniwersytet Warszawski:  

• Wydział Chemii 

• Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 
• Wydział Prawa i Administracji 

 
Inne Uczelnie Wyższe:  

• Wyższa Szkoła im. R. Łazarskiego w Warszawie 
• Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego/ Wydział Teologiczny 
• Uniwersytet Wrocławski 
• Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie 
• Akademia Finansów i Biznesu VISTULA/Wydział Informatyki 

• Akademia Leona Koźmińskiego 
• Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) Szkoła Zdrowia Publicznego 

• Katolicki Uniwersytet Lubelski 
• Szkoła Główna Służby Pożarniczej 

 
a także : 

• Instytut Chemii Organicznej PAN 
• Instytut Chemii Fizycznej PAN 

• Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 
• Instytut Biologii Doświadczalnej PAN 

• Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Państwowy Zakład Higieny 

• Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów 

• Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  
 
oraz prywatni przedsiębiorcy  
 
 

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM 

 
Projekt Rzecznicy Talentów (2014/15) zarządzany był przez zespół przedstawicieli Fundacji JWP 
(będących jednocześnie pracownikami Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi)  
 
Fundacja JWP/kancelaria JWP: 

• Magda Rzążewska 
• Gabriela Małecka 
• Karolina Tołwińska  
• Maciej Kawiorski 
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W realizację projektu włączyli się przedstawiciele Partnerów oraz pracownicy Kancelarii JWP 
Rzecznicy Patentowi i JWP Adwokaci i Radcowie Prawni, którzy prowadzili  wykłady, przygotowywali 
materiały szkoleniowe, sprawdzali prace zaliczeniowe i udzielali  konsultacji uczestnikom kursu. 
Łącznie w realizacji projektu wzięło udział 6 ekspertów ds. własności intelektualnej i przemysłowej, a 
w tym rzecznicy patentowi, adwokaci i radcowie prawni oraz aplikanci rzecznikowscy z Kancelarii JWP 
Rzecznicy Patentowi i Kancelarii JWP Adwokaci i Radcowie Prawni.  
Prowadzący szkolenia nie pobierali wynagrodzenia z tytułu realizacji projektu. Projekt stanowi 
element strategii społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy JWP. 
W zarzadzanie projektem aktywnie włączyli się także przedstawiciele Biura Karier PW i SGGW, oraz 
Szkoły Biznesu PW. 
 
 

PROMOCJA I PR 
 
Patronami i Partnerami projektu byli:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plakaty i ulotki informujące o projekcie zostały rozwieszone na terenie Politechniki Warszawskiej, 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu 
Warszawskiego. 

Informacja o projekcie oraz zaproszenia na poszczególne seminaria ukazały się w prasie tradycyjnej i 
elektronicznej oraz w mediach społecznościowych 67 razy.  
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WYNIKI ANKIET WYPEŁNIONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW  

 

  
 

 

 
 

gdzie 5, to ocena najwyższa 
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WNIOSKI I REKOMENDACJE 

 
W związku z dużym zainteresowaniem projektem i pozytywnymi opiniami na jego temat wyrażanymi 
przez uczestników w ankiecie, Fundacja JWP i Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi zamierza 
kontynuować jego realizację. Czas realizacji projektu Rzecznicy Talentów jest dostosowany do rytmu 
naboru na aplikację rzecznikowską organizowaną przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych (co 3 
lata). Jednym z podstawowych założeń tego projektu jest, bowiem oprócz podnoszenia wiedzy 
studentów, doktorantów i absolwentów wyższych uczelni na temat ochrony własności intelektualnej, 
zainteresowanie ich wykonywaniem zawodu rzecznika patentowego. 
Trzecia edycja projektu ruszy w październiku 2017 r. 
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Należy zastanowić się nad: 

 Włączeniem w realizację projektu innych uczelni wyższych na zasadzie partnerstwa i promocji 
projektu wśród studentów tychże  

 Pozyskanie większej ilości partnerów medialnych, częstsza obecność w mediach 

 Umożliwieniem studentom z innych miast niż Warszawa uczestniczenie w projekcie, 
seminaria w innych miastach, webinaria 

 Udoskonalenie platformy umożliwiającej wypełnianie testów przez studentów 

 Zmianą godzin seminariów 

 Poszerzeniem tematyki o podróbki i naruszenia praw własności intelektualnej 
 
Załączniki:  

Załącznik 1: Raport: Zawód rzecznika patentowego w Polsce – kariera przyszłości 
Załącznik 2: Materiały informacyjne (ulotki/plakaty) 


