SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI JWP

ZA ROK 2014

DZIAŁANIA W ROKU 2014

W 2014 roku Fundacja JWP zorganizowała i przeprowadziła 6 spotkań szkoleniowo- warsztatowych
i 5 spotkań on-line dotyczących ochrony własności intelektualnej. W szkoleniach wzięło udział prawie
200 osób, w tym: przedsiębiorcy, studenci, doktoranci, wynalazcy i naukowcy.
Na stronie internetowej Fundacji JWP pod adresem www.jwp-fundacja.pl umieszczane są wszelkie
informacje na temat bieżącej działalności fundacji, w tym kalendarz szkoleń, natomiast pod adresem:
www.facebook.com/pomysl.patent.zysk Fundacja prowadzi profil edukacyjny w postaci fanpage na
portalu społecznościowym FaceBook.

Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi

•

Kancelaria JWP Adwokaci i Radcowie Prawni

•

Biuro karier Politechniki Warszawskiej

•

Politechnika Warszawska

•

Konfederacja Lewiatan

•

Biuro karier SGGW

•

Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego

•

Biuro karier UW

•

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

•

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości PW

•

Laboratoryjny serwis Informacyjny www.laboratoria.net

•

Portal www.dlastudenta.pl

•

Portal Innowacji www.pi.gov.pl

•

Fundacja Kobiety Nauki www.kobietynauki.org

•

Obywatele nauki

•

Polska Izba Rzeczników Patentowych

•

Portal www.perspektywy.pl

•

Radio kampus

•

Radio Aktywne

•

Telewizja Politechniki

•

Portal www.podprad.pl

•

Portal www.IPGuide.pl

•

Agencja promocyjna Inventor

•

Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego
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W roku 2014 działania Fundacji wspierali:

SZKOLENIA DLA FIRM SKUPIONYCH WOKÓŁ POLSKIEGO ZWIĄZKU PRZEMSYŁU KOSMETYCZNEGO

Cykl 3 bezpłatnych czterogodzinnych warsztatów dla pracowników firm kosmetycznych będących
członkami Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego (1 szkolenie odbyło się w roku 2013 a 2 w
roku 2014). W szkoleniach wzięli udział pracownicy czołowych firm kosmetycznych obecnych na
rynku polskim.
W ramach projektu dla sektora kosmetycznego zaplanowano spotkania o poniższej tematyce:
•

„Strategie ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych” (grudzień 2013)
prowadzący: mec. Dorota Rzążewska: krajowy i europejski rzecznik patentowy, radca prawny,
JWP Rzecznicy Patentowi oraz Marta Krzyśków-Szymkowicz: rzecznik patentowy, JWP
Rzecznicy Patentowi

•

„Chroń swój produkt przed naruszeniami! Praktyczne aspekty ochrony praw do znaku
towarowego oraz wzoru przemysłowego w sektorze kosmetycznym” (luty 2014)
prowadzący: mec. Dorota Rzążewska: krajowy i europejski rzecznik patentowy, radca prawny,
JWP Rzecznicy Patentowi, mec. Anna Hoffman-Flatow: rzecznik patentowy, radca prawny,
JWP Rzecznicy Patentowi

•

„Patenty w kosmetologii” (kwiecień 2014) prowadzący: Iwona Płodzich-Hennig: rzecznik
patentowy, JWP Rzecznicy Patentowi, Justyna Kowalczyk /specjalista ds. badań patentowych,
JWP Rzecznicy Patentowi

Spotkania te odbywały się w Warszawie, w sali konferencyjnej Konfederacji Lewiatan oraz w sali
udostępnionej przez Fundację JWP/Kancelarię JWP Rzecznicy Patentowi.
Szkolenia zostały pozytywnie ocenione przez uczestników.
SZKOLENIA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU INNOWATOR MAZOWSZA
Już po raz czwarty Fundacja JWP
wsparła
konkurs
Innowator
Mazowsza, organizowany przez
Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego. Konkurs skierowany
jest do środowisk biznesowych jak
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Fundacja JWP w ramach współpracy
z
Urzędem
Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego postanowiła podzielić się wiedzą z zakresu ochrony praw własności
przemysłowej i zorganizowała 2 seminaria obejmujące po 3 godziny wykładu na temat patentowania
wynalazków oraz ochrony myśli twórczej wynalazców w jednostkach naukowo- badawczych.
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i naukowych regionu. Jest on
rozstrzygany w dwóch kategoriach:
Młody Innowacyjny Naukowiec oraz
Młoda
Innowacyjna
Firma.

• „Ochrona wynalazków i wyników prac badawczych w praktyce” – dla uczestników konkursu
Innowator Mazowsza V (marzec 2014)
• „Patenty jako efektywna ochrona innowacyjnych rozwiązań” – dla uczestników konkursu
Innowator Mazowsza VI (paźdzernik 2014)

W ramach spotkań przygotowano również
materiały edukacyjne. Istaniała też możliwość
konsultacji
z
rzecznikiem
patentowym
prowadzącym wykład, z JWP Rzecznicy Patentowi.
Zarówno materiały jak i szkolenia dla Innowatorów
Mazowsza zostały przygotowane pro bono.
Uczestnicy szkoleń wysoko ocenili sposób
przekazania wiedzy jak i jakość materiałów
edukacyjnych. Doceniono również wszelkie rady
i wskazówki tak przydatne w pracy naukowca/
wynalazcy udzielone przez rzecznika patentowego.

PROJEKT EDUKACYJNY „RZECZNICY TALENTÓW” EDYCJA II

CYKL WARSZTATÓW O OCHRONIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
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„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 organizuje 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.
Projektowi towarzyszy „Konkurs o staż”. Aktywni uczestnicy projektu mają szansę wygrać płatny,
3-miesięczny staż w Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi, dający możliwości praktycznego przyjrzenia
się pracy specjalistów do spraw ochrony własności przemysłowej.
W ramach projektu zaplanowano jedno spotkanie inauguracyjne oraz pięć seminariów
przybliżających tematy z zakresu ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej (w roku 2014
odbyły się 2 seminaria, pozostałe odbędą się w roku 2015). W czerwcu 2015 r. zaplanowane jest
spotkanie podsumowujące projekt (w tym Projekt Rzecznicy Talentów w liczbach, rozdanie
certyfikatów uczestnikom projektu oraz ogłoszenie laureatów konkursu o staż).
Ramowy program seminariów w ramach II edycji projektu:
•

Sukces mierzony innowacją! Inauguracja — październik 2014

•

Nie „patentuj” znaków towarowych! Własność przemysłowa od A do Z —listopad 2014

•

Po co chronić znaki towarowe i wzory przemysłowe w przedsiębiorstwie? - luty 2015

•

Chroń innowacje! - ochrona wynalazków w kraju i na świecie – marzec 2015

•

Bezprawnie kopiujesz? Kradniesz! Ochrona praw autorskich – kwiecień 2015

•

Ochrona własności intelektualnej w Internecie —maj 2015

•

Podsumowanie projektu ed. II- czerwiec 2015

Poszczególne seminaria odbywają się w salach Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego, Szkoły Biznesu PW. Sale te udostępniane są przez Partnerów projektu
niodpłatnie.
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Wszystkie spotkania są bezpłatne. Rejestracji na poszczególne seminaria można dokonywać poprzez
stronę internetową fundacji JWP (www.jwp-fundacja.pl).

Projekt Rzecznicy Talentów wspierany jest przez:

Zaproszenia na poszczególne seminaria organizowane w ramach projektu umieszczane są na
stronach internetowych Partnerów i Patronów projektu.
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Materiały edukacyjne oraz testy nawiązaujace tematyką do poszczególnych spotkań dostępne są dla
uczestników projektu w wersji elektronicznej na platformie edukacyjnej: www.forum.jwp.pl
(nieodpłatnie udostepnianej przez JWP Rzecznicy Patentowi).

BEZPŁATNE PORADY ONLINE

We współpracy z Kancelarią JWP Rzecznicy Patentowi Fundacja zorganizowała cykl bezpłatnych
konsultacji on-line z ekspertami (LiveChat). W projekcie, nieodpłatnie, wzięli udział rzecznicy
patentowi Kancelarii JWP: Anna Stenzel, Małgorzata Trejgis, Piotr Godlewski i Tomasz Grucelski.
Projekt obejmował 5 spotkań online na temat problematyki ochrony własności intelektualnej i
przemysłowej. Największą popularnością cieszyła się tematyka wzorów przemysłowych oraz znaków
towarowych. W dalszej kolejności domeny internetowe i patenty. Nasz czat odwiedziły 23 osoby
średni czas trwania rozmowy to 9 min. (najdłuższa rozmowa trwała ponad 1 godz.).

KOMUNIKACJA

Fundacja JWP prowadzi działania informacyjne i edukacyjne poprzez stronę internetową www.jwpfundacja.pl oraz profil www.facebook.com/pomysl.patent.zysk . Obecnie profil Facebook skupia 1280
użytkowników. Natomiast w roku 2014 stronę internetową fundacji odwiedziło 3393 użytkowników.
Zanotowaliśmy też 16373 oraz 4801 sesji ze średnią odwiedzonych podstron podczas jednej sesji:
3,41.

Fundatorem Fundacji jest Dorota Rzążewska.

Strona

Fundacja JWP Masz Pomysł? Masz Patent. Masz Zysk! mieści się przy ul. Żelaznej 28/30 w Warszawie.
Fundacja korzysta z lokalu biurowego użyczonego przez Kancelarię JWP RZECZNICY PATENTOWI
Dorota Rzążewska Spółka Jawna.
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ZARZĄDZANIE

Fundacja JWP zarządzana jest przez:
 Beatę Rzążewską-Malińską (Prezes)
 Gabrielę Małecką (Dyrektor Biura)
W roku 2014 w pracę Fundacji włączeni byli także pracownicy Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi
(łącznie 9 osób). W roku 2014 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 2014 łączne przychody ze sprzedaży usług Fundacji
wyniosły 22350,81 PLN.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JWP ZA ROK 2014, 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 24 podmiotami/organizacjami i przeprowadziła łącznie 6
szkoleń i 5 spotkań on-line z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, w których udział wzięło
prawie 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: 22350,81 zł.
wynik finansowy z działalności gospodarczej: -3776,53zł.
100% udziału przychodu pochodzi z prowadzonej działalności gospodarczej

Informacja o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych= 26115,74 zł.
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
Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia: Nie występuje

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014r wynosiło 5609,51zł.
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Udzielone przez Fundacje pożyczki: Nie występuje
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Wydatki na wynagrodzenie z umów zlecenia: Nie występuje

Wartości nabytych obligacji: Nie występuje,
Nabyte nieruchomościach: Nie występuje
Nabyte pozostałe środki trwałe: Nie występuje
Wartość aktywów/zobowiązań
Wartość aktywów 7219,9 zł, Wartość zobowiązań 3481,23 zł.

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

Strona

10

Data: 11 maja 2014 r.

