SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI JWP

ZA ROK 2012

Działania w roku 2012
W 2012 roku Fundacja JWP przeprowadziła łącznie 5 szkoleń dotyczących ochrony własności
intelektualnej skierowanych do przedsiębiorców.
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 w roku 2012 wspierali:
 Wojewoda Mazowiecki
 Wojewoda Dolnośląski
 PKPP Lewiatan
 Dolnośląska Izb Gospodarcza
 Polska Izba Rzeczników Patentowych
 Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 Krajowa Izba Gospodarcza
 Portal Nanonet
 Portal Innowacji www.pi.gov.pl
 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 Gazeta Małych i Średnich przedsiębiorstw
 Europejskie Forum Przedsiębiorczości
 Polska Izba Handlu
 Biuro Karier Politechniki Warszawskiej
 Dziennik Gazety Prawnej
 Gazeta Finansowa
 Mazowiecki Serwis Gospodarczy
 Pharma.info.pl
 biotechnologia.pl.
 polibuda.pl
 Gazety Studenckiej
 Radio Kampus
 Radio Aktywne i wielu innych.
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Głównym partnerem merytorycznym Fundacji była Kancelaria Jan Wierzchoń & Partnerzy (JWP
Rzecznicy Patentowi).

Warsztaty dla MŚP
W 2012 roku Fundacja przeprowadziła cykl 5 bezpłatnych czterogodzinnych warsztatów dla małych i
średnich przedsiębiorców pt.: „Wygrywaj bez podróbek! Nie kradnij cudzych pomysłów” (2 we
Wrocławiu i 3 w Warszawie). Patronami cyklu szkoleń byli Wojewoda Mazowiecki, Wojewoda
Dolnośląski, Dolnośląska Izba Gospodarcza, Krajowa Izba Gospodarcza, PARP, PKPP Lewiatan, Polska
Izba Handlu, Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
Portal Innowacji, Europejskie Forum Przedsiębiorczości, Klub Integracji Europejskiej, Mazowiecki
Serwis Gospodarczy, Portal 48Poland. Partnerem merytorycznym była Kancelaria JWP Rzecznicy
Patentowi.

Harmonogram warsztatów na rok 2012 obejmował następującą tematykę:
Warszawa
30 Maja - „ Wygrywaj bez podróbek! - Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej w kontekście
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej ”
16 Października – „Podróbki w sieci - naruszenia praw wyłącznych w cyberprzestrzeni”
11 Grudnia – „Podróbki są groźne- naruszenia praw z patentów”
Wrocław
17 Września – „Markowe czy podrobione?- podróbki i naruszenia znaków towarowych i wzorów
przemysłowych”
19 Listopada – „Podróbki są groźnenaruszenia praw z patentów”

W roku 2012 spotkania te poświęcone były
przede wszystkim naruszeniom praw
wyłącznych oraz promocji dobrych praktyk
wśród
przedsiębiorców,
którzy
wykorzystując
prawa
własności
intelektualnej stawiają na rozwój firmy.
Cel projektu:
 Podnoszenie
świadomości
społecznej
odnośnie
ochrony
własności
intelektualnej
i
przemysłowej,
szkodliwości
podróbek i konsekwencji prawnych związanych z naruszeniami praw wyłącznych
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 Promocja dobrych praktyk wśród przedsiębiorców, którzy wykorzystując prawa wyłączne
rozwijają swoją firmę

3

 Podnoszenie teoretycznej i praktycznej wiedzy przedsiębiorców na temat ochrony własności
intelektualnej i przemysłowej oraz konsekwencji prawnych związanych z naruszeniami praw
wyłącznych i wprowadzania do obrotu podróbek

Działania:
 Szkolenia- cykl bezpłatnych szkoleń dla przedsiębiorców odnośnie naruszeń praw własności
intelektualnej i przemysłowej
 Konsultacje z rzecznikami patentowymi podczas szkoleń
 Broszura edukacyjna „WYGRYWAJ BEZ PODRÓBEK – Nie kradnij cudzych pomysłów!”
 Artykuły prasowe - materiały prasowe dt. podróbek i naruszeń praw własności intelektualnej
i przemysłowej
 Profil edukacyjny na Facebooku

Pierwsze spotkanie z cyklu miało miejsce w maju i połączone było z krótkim spotkaniem z
dziennikarzami. Podczas tego spotkania nakreślono mediom problematykę naruszeń i podróbek
towarów opatrzonych nielegalnymi znakami związanymi z Mistrzostwami w Piłce Nożnej EURO 2012.
Cykl szkoleń pt.” Wygrywaj bez podróbek! Nie kradnij cudzych pomysłów” prowadzony był pro bono
przez rzeczników patentowych, radców prawnych z Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi, ekspertów
ds. własności intelektualnej z firm, z Ministerstwa Finansów oraz Izby Celnej w Warszawie. Podczas
warsztatów uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań, a w trakcie przerw kawowych jak i po
spotkaniu udzielane im były krótkie porady dot. ochrony własności intelektualnej w
przedsiębiorstwie.
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92% uczestników oceniła warsztaty jako godne polecenia, a 76% uznała, że warsztaty spełniły ich
oczekiwania. Uczestnicy spotkań podczas rozmów z wykładowcami oraz pracownikami fundacji
podkreślali, że bardzo odpowiada im warsztatowa formuła spotkań, pozwalająca na bardziej wnikliwe
poznanie tematyki.

Źródło własne na podstawie zebranych danych podczas szkoleń.
Po szkoleniach uczestnicy otrzymali komplet materiałów szkoleniowych oraz certyfikat udziału.
W ramach cyklu szkoleń Fundacja JWP wspólnie z ekspertami z Kancelarii Rzeczników Patentowych
opracowała broszury tematyczne dot. naruszeń i podróbek, które dołączane były do materiałów
edukacyjnych przekazywanych podczas warsztatów.

W szkoleniach wzięło udział łącznie: 88 (przedsiębiorców)

Szkolenia dedykowane
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Podczas gali wręczenia nagród laureatom konkursu, uczestnikom spotkania zostały przekazane
materiały informacyjne dot. działalności fundacji a także zaproszenie na warsztaty edukacyjne dla
młodych wynalazców prowadzone przez ekspertów ds. własności intelektualnej pt. „Ochrona
pomysłów genialnych wynalazców, czyli jak nie stracić prawa do wynalazku a czerpać z niego
korzyści”. Warsztaty te odbyły się w styczniu 2013r. i cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Wykładowcami byli rzecznicy patentowi z Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi, którzy prowadzili
szkolenie pro bono.
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W roku 2012 roku Fundacja objęła swoim patronatem konkurs „Innowator Mazowsza IV”, który jest
organizowany przez : Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Rzecznicy Talentów
W roku 2012 Fundacja JWP realizowała, zainicjowaną w 2011 r., pierwszą edycję projektu Rzecznicy
Talentów, skierowanego do studentów/absolwentów i młodych pracowników naukowych uczelni
wyższych technicznych. Projekt miał 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.
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W roku akademickim 2011/2012 projekt Rzecznicy Talentów realizowany był wraz z Biurem Karier
Politechniki Warszawskiej pod Honorowym Patronatem Prezes Polskiej Izby Rzeczników
Patentowych.

Projekt obejmował 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 o 3 miesięczny płatny staż w kancelarii rzeczników patentowych
Raport: „Zawód rzecznika patentowego w Polsce – kariera przyszłości”
Profil edukacyjny: facebook.com/pomysl.patent.zysk

W 2012 roku zorganizowano 4 szkolenia:
 19 stycznia 2012 r. „Jak ochronić wynalazek i zarobić na innowacyjnym rozwiązaniu?”,
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” – 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” 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” radca prawny/rzecznik patentowy Dorota Rzążewska, Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi
Zajęcia prowadzone były w auli wykładowej Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Kurs
można było także odbyć on-line (na podstawie wysysłanych mailowo materiałów i testów
zaliczeniowych). Wszyscy uczestnicy kursu otrzymywali certyfikaty udziału w zajęciach.
Przeprowadzono także konkurs o 3 miesięczny płatny staż w kancelarii rzecznikowskiej.
Uczestnicy konkursu musieli uzyskac 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 odbyć rozmowę kwalifikacyjną.
W konkursie wzięło udział łącznie 14 osób. Ze względu na wysoki poziom uczestników ostatecznie
ufundowano 3 miesięczne staże, studentów i absolwentów. Laureatami zostali: biotechnolog –
absolwentka Politechniki Warszawskiej/doktorantka na Uniwersytecie Warszawskim; architekt
zieleni/prawnik – absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz student Wydziału
Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej.
W 2012 roku treści edukacyjne kierowane do studentów przekazywane były także poprzez
profiledukacyjny Pomysł Patent Zysk na Facebooku.
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Projekt Rzecznicy Talentów skupił w 2012 roku łącznie: 127 osób.

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. (obecnie działająca pod nazwą JWP Rzecznicy
Patentowi Dorota Rzążewska Spółka Jawna)
Fundatorem Fundacji jest Dorota Rzążewska.
Fundacja JWP zarządzana jest przez:
 Beatę Rzążewską-Malińską (Prezes)
 Gabrielę Małecką (Dyrektor Biura)
W roku 2012 w pracę Fundacji włączeni byli także pracownicy Kancelarii Jan Wierzchoń i Partnerzy
(JWP Rzecznicy Patentowi) – łącznie 15 osób.
W roku 2012 Fundacja JWP nie zatrudniała pracowników. Wszystkie osoby realizujące działania
Fundacji pracowały na jej rzecz pro bono – bez pobierania wynagrodzenia.
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Fundacja JWP finansowała swoją działalność z majątku własnego oraz opłat za usługi doradcze.
Większość działań fundacji realizowana była także we współpracy z partnerami, którzy nieodpłatnie
brali udział w projektach.
W roku 2012 łączne przychody ze sprzedaży usług Fundacji wyniosły 19 689,33 PLN.
Fundacja zanotowała stratę w wysokości 2643,41 PLN. Fundator postanawia pokryć stratę z
nadwyżki za rok 2011 oraz nadwyżki przychodów z lat przyszłych.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI JWP
ZA ROK 2012
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 9 szkoleń z zakresu ochrony własności intelektualnej i
przemysłowej, w których udział wzięło ponad 200 osób (głównie przedsiębiorców,naukowców oraz studentów i
doktorantów). Ponadto Fundacja prowadziła serwis informacyjny www oraz profil edukacyjny na Facebook.
Fundacja zorganizwoała i przeprowadziła także konkurs o staż w kancelarii rzeczników patentowych dla uczestników
projektu Rzecznicy Talentów. 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: 10975,60 zł.
wynik finansowy z działalności gospodarczej: - 2643,41 zł.
100% udziału przychodu pochodzi z prowadzonej działalności gospodarczej

Liczba zatrudnionych: Nie występuje
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a) realizację celów statutowych= 13619,01zł.
b) administrację - nie występuje
c) działalność gospodarczą- nie występuje
d) pozostałe koszty - nie występuje
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Informacja o poniesionych kosztach na:

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację: Nie występuje
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 1 690,36 zł.
Wartości nabytych obligacji: Nie występuje,
Nabyte nieruchomościach: Nie występuje
Nabyte pozostałe środki trwałe: Nie występuje
Wartość aktywów/zobowiązań
Wartość aktywów 7973,02 zł, Wartość zobowiązań 4300,33zł.

Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej
działalności – realizacja
Nie występuje

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
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Data: 20 maja 2013 r.

