RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU
RZECZNICY TALENTÓW
2011/2012

Rzecznicy Talentów
Projekt Rzecznicy Talentów, skierowany jest do studentów/absolwentów i młodych pracowników
naukowych uczelni wyższych przede wszystkim o profilu technicznym.
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 Unii Europejskiej
kształtowanie postaw poszanowania własności intelektualnej i przemysłowej
zainteresowanie zawodem rzecznika patentowego.

W roku akademickim 2011/2012 projekt Rzecznicy Talentów realizowany był przez Fundację JWP
Masz Pomysł? Masz patent. Masz Zysk! i Kancelarię JWP Rzecznicy Patentowi (Jan Wierzchoń &
Partnerzy Biuro Patentów i Znaków Towarowych Sp.J.) wraz z Biurem Karier Politechniki
Warszawskiej pod Honorowym Patronatem Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.
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Patronami medialnymi projektu byli: Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Studencka, Radio Kampus,
Radio Aktywne, polibuda.pl.

Projekt obejmował następujące działania:






Uroczysty Otwarty Wykład Inauguracyjny „Innowacje pod ochroną – wyzwania XXI wieku”
Cykl 5 seminariów oraz kurs on-line
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

Szkolenia
W ramach projektu przeprowadzono następujące wykłady i seminaria:

26 października 2011 - Uroczysty Otwarty Wykład Inauguracyjny „Innowacje pod ochroną –
wyzwania XXI wieku” – (2 h) 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 x 3 h) - wykładowca: mec. Dorota Rzążewska, Kancelaria JWP
Rzecznicy Patentowi

19 stycznia 2012 r. „Jak ochronić wynalazek i zarobić na innowacyjnym rozwiązaniu?” (3h) ,
wykładowcy: rzecznicy patentowi Małgorzata Trejgis (mechatronik) i Piotr Godlewski
(biotechnolog), Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi

7 marca 2012 r. „Ochrona znaków towarowych i wzorów przemysłowych w strategii
przedsiębiorstwa” (3h) – wykładowcy: rzecznicy patentowi Marta Krzyśków-Szymkowicz i
Tomasz Grucelski, Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi

25 kwietnia 2012 r – „Uwaga plagiat ! Jak chronić prawa do własnego utworu” (3h)
wykładowcy: radca prawny/rzecznik patentowy Dorota Rzążewska i radca prawny/rzecznik
patentowy Anna Hoffman-Flatow, Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi

4 czerwca 2012 r „Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej w cyberprzestrzeni” (3h) radca prawny/rzecznik patentowy Dorota Rzążewska, Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi
Zajęcia prowadzili doświadczeni rzecznicy patentowi i radcowie prawni z Kancelarii JWP w ramach
działań pro bono. Wykłady odbywały się w auli wykładowej Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej
(udostepnionej bezpłatnie przez partnera projektu Biuro Karier Politechniki Warszawskiej).
Kurs można było także odbyć on-line (na podstawie wysyłanych mailowo materiałów i testów
zaliczeniowych). Wszyscy uczestnicy kursu otrzymywali certyfikaty udziału w zajęciach, oraz materiały
szkoleniowe (w formie drukowanej i elektronicznej). Mogli także sprawdzić swoją wiedzę rozwiązując
testy po każdych zajęciach. Sprawdzone testy odsyłane były uczestnikom kursu mailowo.
Materiały z seminariów wraz z listami uczestników oraz podsumowaniem ankiet zostały umieszczone
w Zał. 1.
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Uczestnicy konkursu musieli uzyskać zaliczenie minimum 3 testów (w przypadku uczestników kursu
online wymagano rozwiązania 5 testów) rozwiązać kazus/studium przypadku, przesłać swoje CV wraz
z listem motywacyjnym oraz w drugim etapie konkursu odbyć rozmowę kwalifikacyjną.
Nadesłane zgłoszenia konkursowe oceniane były przez przedstawicieli Kancelarii JWP Rzecznicy
Patentowi (testy,studium przypadku, rozmowa) oraz Biura Karier PW (CV, list motywacyjny).
W konkursie wzięło udział łącznie 14 osób. Ze względu na wysoki poziom wiedzy uczestników
ostatecznie Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi ufundowała trzy 3-miesięczne staże dla studentów i
absolwentów. Laureatami zostali:
 absolwentka Politechniki Warszawskiej/doktorantka na Uniwersytecie Warszawskim);
 architekt zieleni/prawnik - absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego/studentka
prawa
 student Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej.
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Konkurs o staż

Dwóch stażystów zostało na stałe zatrudnionych w Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi. Ponadto
w konkursie wzięła udział także osoba ze stopniem doktorskim, która nie została zatrudniona na
stanowisku stażysty, lecz znalazła zatrudnienie we wrocławskim oddziale Kancelarii JWP.

Raport o zawodzie rzecznika patentowego
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.
Raport miał na celu zainteresowanie studentów i absolwentów uczelni
wyższych (zwłaszcza kierunków technicznych) wykonywaniem zawodu
rzecznika patentowego.(Zał 2)

Profil Pomysł Patent Zysk na Facebooku
W 2011 roku powstał także profil Pomysł Patent
Zysk na Facebooku, który będzie wykorzystywany
przez Fundację JWP jako narzędzie edukacyjnoinformacyjne wspierające wszystkie działania
Fundacji kierowane zwłaszcza do studentów,
absolwentów oraz młodych przedsiębiorców i
wynalazców.
Profil
skupił
łącznie
856
użytkowników (dane na dzień sporządzania
raportu tj. 27 lipca 2012).

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego:
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W projekcie Rzecznicy Talentów w latach 2011-2012 wzięło udział (uczestniczyło w szkoleniach) 127
studentów, doktorantów i pracowników naukowych uczelni wyższych i jednostek naukowobadawczych, różnych kierunków:
Politechnika Warszawska (90% uczestników):
 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 Wydział Chemiczny
 Wydział Architektury i Urbanistyki
 Wydział Mechatroniki
 Wydział Inżynierii Środowiska
 Wydział Inżynierii Materiałowej
 Wydział Zarządzania
 Wydział Inżynierii Lądowej
 Instytut Biotechnologii
 Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
 Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
 Szkoła Biznesu PW
Uniwersytet Warszawski:
 Wydział Prawa i Administracji
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Uczestnicy projektu

 Wydział Architektura Krajobrazu
 Wydział Technologii Żywności
 Wydział Biotechnologii
Akademia im. Leona Koźmińskiego: Wydział Prawa
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
Warszawski Uniwersytet Medyczny
W kursie korespondencyjnym wzięło udział 37 studentów/doktorantów i absolwentów z
następujących uczelni:
Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu M.Kopernika w Toruniu,
Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Częstochowskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Uniwersytetu A.Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki
Krakowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Linnaeus
University w Wilnie, Uniwersytetu J.Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego.

Zarządzanie projektem
Projekt Rzecznicy Talentów (2011/12) był zarządzany przez zespół przedstawicieli Fundacji JWP
(będących jednocześnie pracownikami Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi) oraz Biura Karier
Politechniki Warszawskiej:
Fundacja JWP/Kancelaria JWP:
Biuro Karier PW:
Magda Rzążewska
Agnieszka Skowrońska
Gabriela Małecka
Julia Sokulska
Maciej Kawiorski
Katrzyna Rumianek
W realizację projektu włączyli się pracownicy Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi, którzy
poprowadzili wykłady, przygotowali materiały szkoleniowe, sprawdzali prace zaliczeniowe i
prowadzili konsultacje dla uczestników kursu. Łącznie w realizacji projektu wzięło udział 6 rzeczników
patentowych z Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi.
Prowadzący szkolenia nie pobierali wynagrodzenia z tytułu realizacji projektu. Projekt stanowi
element strategii społecznej odpowiedzialności biznesu Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi.

Promocja i PR
Patronami medialnymi projektu byli: Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Studencka, Radio Kampus,
Radio Aktywnei polibuda.pl. Patroni medialni systematycznie informowali o planowanych i
realizowanych szkoleniach. Łącznie ukazało się ponad 40 wzmianek w mediach o realizowanym
projekcie, w tym miedzy innymi na łamach ekonomia 24/rp.pl; student.lex.pl,
www.podprad.pl/nauka; www.student.nazwa.pl; new.best.warszawa.pl, polibuda.info; student.pl,
www.studencka.pl, www.binep.pl, perspektywy.pl, serwiskariery.pl, www.naukawpolsce.pap.pl,
forumakademickie.pl, smakpracy.pl, jobs.pl, gazetapraca.pl, warszawa.dlastudenta.pl; manko.pl;
lab.all.com; www.pi.gov.pl; pracaibiznes.com; 3dcad.pl; mojasocjologia.pl; www.bk.pw.edu.pl.
Platakty i ulotki informujące o projekcie zostały też rozwieszone na terenie Politechniki Warszawskiej.
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Projekt był także promowany podczas Targów Kół Naukowych PW KONIK.

Wnioski i rekomendacje
W związku z ogromnym zainteresowaniem projektem i pozytywnymi opiniami na jego temat
wyrażanymi przez uczestników, 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. Druga edycja projektu ruszy w
październiku 2014 r.
Należy rozważyć ewentualną zmianę formuły projektu poprzez:
 włączenie w jego realizację także innych uczelni na zasadzie partnerstwa
 zmianę zasad realizacji kursu on-line lub odstąpienie od jego realizacji – uwagi uczestników
kursu on-line dotyczyły braku dostępu do pełnego zapisu wykładu (preferowana formą
byłoby webinarium)
 uproszczenie systemu testów sprawdzających i przekazywania materiałów szkoleniowych –
wprowadzenie systemu online
 uproszczenie systemu rejestracji na wykłady (bez konieczności każdorazowego rejestrowania
się na wykład)
 skrócenie czasu trwania wykładów z 3 do 2 godzin

Strona

6

Załączniki:
Załącznik 1: Materiały szkoleniowe
Załącznik 2: Raport: Zawód rzecznika patentowego w Polsce – kariera przyszłości
Załącznik 3: Materiały informacyjne (ulotki/plakaty)

