SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI JWP

ZA ROK 2013

Działania w roku 2013
W 2013 roku Fundacja JWP zorganizowała i przeprowadziła 7 spotkań szkoleniowo- warsztatowych
dotyczących ochrony własności intelektualnej. W szkoleniach wzięło udział 209 przedsiębiorców z
różnych sektorów rynku, wynalazców, naukowców i studentów.
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 Pomorski
 PKPP Lewiatan
 Dolnośląska Izb Gospodarcza
 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 Portal Nanonet
 Portal Innowacji www.pi.gov.pl
 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
 Instytut Rozwoju Projektów
 Gdański Inkubator Przedsiębiorczości
 Pomorski Park Naukowo- Technologiczny w Gdyni
 Pharma.info.pl
 biotechnologia.pl.
i wielu innych.
Głównym partnerem merytorycznym Fundacji była Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi.

Warsztaty dla naukowców i MŚP
Szkolenia prowadzone w partnerstwie z Polską Izbą Zaawansowanych Technologii IZTECH
Cykl 4 bezpłatnych czterogodzinnych warsztatów dla przedsiębiorców, pracowników organizacji
badawczych i instytucji otoczenia biznesu pt.: „Chroń wynalazki i zyskuj! Prawne aspekty ochrony
oraz komercjalizacji wynalazków i wyników prac badawczych. Bezpłatne wsparcie dla firm
kluczowych technologii wspomagających (KET)” realizowanych w ramach projektu „Opracowanie i
wdrożenie systemu wsparcia przedsiębiorstw kluczowych technologii wspomagających w zakresie
zarządzania wiedzą” wspólnie z Polską Izbą Zaawansowanych Technologii IZTECH.
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Część prowadzona przez partnera projektu- IZTECH obejmowała prezentację bezpłatnych usług
doradczych w zakresie zarządzania wiedzą skierowaną do przedsiębiorstw kluczowych technologii
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Spotkania te odbywały się w różnych miastach Polski tj.: Wrocław, Gdańsk, Warszawa (x2).
Poświęcone były prawnym aspektom ochrony oraz komercjalizacji wynalazków i wyników prac
badawczych, aspektom współpracy nauki i biznesu, w tym różne formy współdziałania uczelni i
przedsiębiorców. Omówione zostały rodzaje umów i regulaminów, o których należy pamiętać w
procesie tworzenia i komercjalizacji wynalazków i wykorzystania wyników pracy badawczej, a także
praktyczne kwestie związane z obrotem prawami własności intelektualnej związane między innymi ze
sprzedażą i udzielaniem licencji. Skorzystało z nich ponad 100 przedsiębiorców i naukowców.

wspomagających z sektorów biotechnologii przemysłowej, nanotechnologii, inżynierii materiałów
zaawansowanych, fotoniki, nano- i mikroelektroniki, technologii zaawansowanych systemów
wytwarzania.
Szkolenia zyskały pozytywne opinie uczestników –poniżej wykres obrazujący oceny szkoleń.

Szkolenie dla naukowców, studentów, przedsiębiorców
W ramach współpracy Fundacji JWP z Centrum Nauk Biologiczno- Chemicznych UW zorganizowano
seminarium obejmujące 4 godziny wykładu na temat patentowania wynalazków oraz ochrony myśli
twórczej wynalazców w jednostkach naukowo- badawczych, temat „Ochrona wynalazków i wyników
prac badawczych w praktyce”, które odbyło się na początku czerwca w CNBCH.
Szkolenie skupiło ponad 70 osób i zyskało bardzo pozytywne opinie uczestników na temat sposobu
jego prowadzenia oraz materiałow edukacyjnych przygotowanych dla uczestników.
Szkolenie podczas Targów Innowacji TECHNICON
W październiku 2014 w Gdańsku odbyły się Targi Innowacji Technicon Innowacje, w ramach których
fundacja JWP zorganizowała szkolenie dla uczestników targów, na temat patentowania wynalazków.
Adresatami szkolenia byli przedsiębiorcy, wynalazcy, twórcy, studenci pragnący zaczerpnąc wiedzy na
temat ochrony ich ciekawych rozwiązań. W 1,5 -godzinnym szkoleniu wzięło udział około 10 osób.

Szkolenia dedykowane
Szkolenia dla sektora kosmetycznego- członków Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego
Fundacja JWP wraz z Polską Izbą Przemysłu Kosmetycznego zaplanowała 3 spotkania dla sektora
kosmetycznego poruszające aspekty wykorzystania praw własności intelektualnej i przemysłowej w
ww. sektorze. W roku 2013 zorganizowano 1 spotkanie, kolejne obdędą się w roku 2014.
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Szkolenie skupiło 29 osób z firm kosmetycznych przynależących do PZPK.
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Temat zrealizowanego szkolenia „Strategie ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych”.
Przeprowadzone ono zostało pro bono przez doświadczonych rzeczników patentowych Panią mec
Dorotę Rzążewską oraz Panią Martę Krzyśków- Szymkowicz.

W ankietach po spotkaniu uczestnicy wyrazili pozytywne opinie na temat przeprowadzonego
wykładu. Wszyscy uczestnicy wyrazili chęć udziału w kolejnych szkoleniach zaplanowanych przez
Fundację JWP dla tego sektora.
Po szkoleniu uczestnicy otrzymali komplet materiałów szkoleniowych oraz certyfikat udziału.

Konkurs Innowator Mazowsza
W roku 2013 roku Fundacja po raz kolejny objęła swoim patronatem konkurs „Innowator Mazowsza
V”, który jest organizowany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.
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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
wynalazków i wyników prac badawczych w praktyce””. Warsztaty te odbyły się w marcu 2014r. i
cieszyły się dużym zainteresowaniem. Szkolenie poprowadził ekspert ds. własności intelektualnej,
doświadczony rzecznik patentowy- Pani Iwona Płodzich- Hennig. Wykład został przeprowadzony pro
bono w ramach współpracy Fundacji JWP z Kancelarią JWP Rzecznicy Patentowi.

Dodatkowe aktywności
W roku 2013 Fundacja JWP wraz z JWP Rzecznicy Patentowi wzięła udział w targach innowacji
organizowanych na uczelniach wyższych w Radomiu i Częstochowie. Poprzez pojawienie się na tego
typu imprezie Fundacja JWP promowała swoje działania edukacyjne i nawiązywała kontakty z
przedsiębiorcami a także z organizacjami okołobiznesowymi, aby w przyszłości móc realizować swoje
projekty.

Zarządzanie
Fundacja JWP Masz Pomysł? Masz Patent. Masz Zysk! wraz ze zmianą lokalizacji kancelarii JWP
zmieniła także swoją siedzibę. Obecnie mieści się przy ul. Żelaznej 28/30 w Warszawie. Fundacja
korzysta z lokalu biurowego użyczonego przez Kancelarię 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 2013 w pracę Fundacji włączeni byli także pracownicy Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi
(łącznie 8 osób). W roku 2013 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 i
szkoleniowe. Większość działań fundacji realizowana była także we współpracy z partnerami, którzy
nieodpłatnie brali udział w projektach. W roku 2013 łączne przychody ze sprzedaży usług Fundacji
wyniosły 19128,86 PLN.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI JWP
ZA ROK 2013
PODSUMOWANIE
Dane rejestrowe:
FUNDACJA JWP MASZ POMYSŁ MASZ PATENT MASZ ZYSK
00-833 Warszawa
ul. Żelazna 28/30
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 współdziałała z 15 organizacjami i przeprowadziła łącznie 7 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 wspierała Konkurs Innowator Mazowsza, organizowany przez Marszałka
Województwa mazowieckiego. 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: 19128,86 zł.
wynik finansowy z działalności gospodarczej: 3842,51 zł.
100% udziału przychodu pochodzi z prowadzonej działalności gospodarczej

Liczba zatrudnionych: Nie występuje
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a) realizację celów statutowych= 14667,35 zł.
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 31.12.2013r wynosiło 2 713,57 zł.
Wartości nabytych obligacji: Nie występuje,
Nabyte nieruchomościach: Nie występuje
Nabyte pozostałe środki trwałe: Nie występuje
Wartość aktywów/zobowiązań
Wartość aktywów 10429,57 zł, Wartość zobowiązań 2914,373zł.

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: 26 maja 2014 r.

