SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI JWP

ZA ROK 2015

DZIAŁANIA W ROKU 2015

W 2015 roku Fundacja JWP zorganizowała i przeprowadziła 16 spotkań szkoleniowo- warsztatowych
w tym 2 wykłady. W szkoleniach wzięło udział prawie 650 osób, w tym: przedsiębiorcy, wynalazcy,
naukowcy, studenci, doktoranci i gimnazjaliści.
Dodatkowo zorganizowano 4 spotkania on-line dotyczące
ochrony własności intelektualnej.
Na stronie internetowej Fundacji JWP pod adresem www.jwpfundacja.pl umieszczane są wszelkie informacje na temat
bieżącej działalności fundacji, w tym kalendarz szkoleń.
Fundacja prowadzi profil edukacyjny pod adresem:
www.facebook.com/pomysl.patent.zysk w postaci fanpage na
portalu społecznościowym FaceBook.
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W roku 2015 działania Fundacji wspierali:
 Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi
 Kancelaria JWP Adwokaci i Radcowie Prawni
 Polska Izba rzeczników Patentowych PIRP
 Biuro karier Politechniki Warszawskiej
 Politechnika Warszawska
 Konfederacja Lewiatan
 Biuro karier SGGW
 Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego
 Biuro karier UW
 Szkoła Biznesu PW
 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości PW
 Laboratoryjny serwis Informacyjny www.laboratoria.net
 Portal www.dlastudenta.pl
 Portal www.studentnews.pl
 Portal Innowacji www.pi.gov.pl
 Fundacja Kobiety Nauki www.kobietynauki.org
 Obywatele nauki
 Portal www.perspektywy.pl
 Radio Kampus
 Radio Aktywne
 Telewizja Politechniki
 Portal www.podprad.pl
 Portal www.IPGuide.pl
 Agencja promocyjna Inventor
 Agencja Rozwoju Pomorza SA
 Firma ADM Group
 CITTRU
 Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan
 Wrocławski Park Technologiczny WPT

PROJEKT EDUKACYJNY „RZECZNICY TALENTÓW” EDYCJA II
CYKL WARSZTATÓW O OCHRONIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Rok 2015 to kontynuacja projektu edukacyjnego „Rzecznicy
Talentów” ed. II., rozpoczętego w 2014r., który ma na celu
przybliżenie uczestnikom tematyki ochrony własnosci intelektualnej
i przemyslowej.
Projekt realizowany przy wsparciu Partnerów i Patronów:

W ramach spotkań zaplanownaych na rok 2015 (luty-maj) poruszono następujące tematy:
 „Po co chronić znaki towarowe i wzory przemysłowe w przedsiębiorstwie?”
 „Chroń innowacje! - ochrona wynalazków w kraju i na świecie”,
 „Bezprawnie kopiujesz? Kradniesz! Ochrona praw autorskich”,
 „Ochrona własności intelektualnej w Internecie”.
Podczas ostateniego spotkania, które odbyło się w czerwcu podsumowano cały projekt. Łącznie
wzięły w nim udział 133 osoby z:




Politechniki Warszawskiej
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Uniwersytetu Warszawskiego
o oraz innych tj. Wyższa Szkoła im. R. Łazarskiego w Warszawie, Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego/ Wydział Teologiczny, Uniwersytet Wrocławski, UMCS w
Lublinie, Akademia Finansów i Biznesu VISTULA/Wydział Informatyki, Akademia
Leona Koźmińskiego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) Szkoła
Zdrowia Publicznego, KUL, Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Uczestnicy projektu otrzymywali materiały edukacyjne oraz testy w formie elektronicznej do
pobrania z platformy edukacyjnej: www.forum.jwp.pl (nieodpłatnie udostepnianej przez JWP
Rzecznicy Patentowi).
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Fundacja JWP przy udziale partnerów projektu wybrała 3 najwyżej ocenione prace, a ich autorów
zaprosiła na rozmowę kwalifikacyjną. Spośród osób zakwalifikowanych do III etapu konkursu,
wybrany został 1 stażysta, który obecnie jest zatrudniony w Kancelarii JWP w charakterze asystenta
rzecznika patentowego.
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W ramach projektu zorganizowano konkurs o staż do którego przystąpilo 7 osób.

Na zakończenie projektu, do wszystkich jego uczestników i partnerów została wysłana ankieta
zawierająca pytania dot. sposobu realizacji projektu.
Uczestnicy zgodnie ocenili, że seminaria organizowane w ramach projektu były interesujące, a także,
że projekt powinien być kontynuowany w przyszłości oraz, że jest to projekt, w którym warto wziąć
udział.

Fundacja JWP sporządziła oddzielny raport dot. projektu Rzecznicy Talentów ed. II, który został
rozesłany do partnerów i patronów projektu.
BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
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Szkolenia bezpłatne skierowane do przedsiębiorców, wynalazców i naukowców z regionu:
Małopolski, Trójmiasta i Dolnego Śląska.

W ramach spotkań podjęto tematy tj.:
•

„Wynalazki pod ochroną- praktyczny przewodnik o patentowaniu” /Gdańsk/ prowadzący:
Iwona Płodzich- Hennig : rzecznik patentowy, JWP Rzecznicy Patentowi

•

„Chroń strategicznie! Ochrona własności przemysłowej w przedsiębiorstwie” /Kraków/
prowadzący: mec. Dorota Rzążewska: krajowy i europejski rzecznik patentowy, radca prawny,
JWP Rzecznicy Patentowi, Alicja Kicińska-Fujawa: rzecznik patentowy, JWP Rzecznicy
Patentowi

•

„Ochrona własności przemysłowej w firmie. Praktyczny przewodnik dla innowacyjnych
przedsiębiorców" /Wrocław/ prowadzący: mec. Dorota Rzążewska: krajowy i europejski
rzecznik patentowy, radca prawny, JWP Rzecznicy Patentowi, Joanna Janoszek- krajowy i
europejski rzecznik patentowy, JWP Rzecznicy Patentowi

Wyżej wymienione szkolenia zostały wsparte przez partnerów tj. : Małopolski Związek Pracodawców
Lewiatan, CITTRU, ADM Group, Agencja Rozwoju Pomorza SA, Wrocławski Park Technologiczny oraz
Kancelarię JWP Rzecznicy Patentowi.
Łącznie uczestniczyło w nich 105 osób.
Szkolenia te zyskały pozytywne oceny w ankietach wypełnianych przez uczestników po szkoleniu,
dlatego też w roku 2016 planowana jest kontynuacja bezpłatnych szkoleń skierowanych do
przedsiębiorców z ww. regionów.
SZKOLENIA DEDYKOWANE

We współpracy z Kancelarią JWP Rzecznicy Patentowi, Fundacja zorganizowała 2 wykłady skierowane
do studentów, doktorantów, naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego i CITTRU. Spotkania odbyły
się w Krakowie w marcu i lipcu i dotyczyły istoty patentowania wynalazków ze szczególnym
uwzględnieniem procedury patentowej. Łącznie uczestniczyło w nich 65 osób.
Ponadto odpowiadając na indywidualne zapotrzebowanie przedsiębiorców Fundacja JWP
zorganizowała 4 szkolenia odpłatne dla firm. Spotkania obejmowały następujące tematy:
 „Ochrona własności przemysłowej w jednostkach naukowo- badawczych"
 „Badania patentowe cennym źródłem wiedzy dla przedsiębiorców"
 „Poradnik wynalazcy, czyli o przygotowywaniu zgłoszeń patentowych”
 „Ochrona własności przemysłowej w Polsce".
W ramach szkoleń dedykowanych, Fundacja JWP przeszkoliła 78 osób.
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Warsztatowy charakter spotkań pozwolił na swobodne zadawanie pytań przez uczestników, a także
na konsultacje z ekspertami ds. własności intelektualnej i przemysłowej. Pozytywne opinie wyrażone
w ankietach na temat spotkań, świadczą o profesjonalnym przygotowaniu szkoleń oraz wysokiej
wiedzy merytorycznej i doświadczeniu wykładowców.

BEZPŁATNE KONSULTACJE ON-LINE LIVECHATS
Konsultacje on-line organizowane przez Fundację JWP stanowiły uzupełnienie oferty szkoleniowej.
Dawały możliwość uczestnikom szkoleń na pogłębienie wiedzy oraz uzyskanie bardziej szczegółowych
informacji i porad. Czaty były także dostępne dla osób, które w szkoleniach uczestniczyć nie mogły.
W ramach 4 spotkań on-line (czatów) poruszono następujące tematy:





Kwiecień 2015 - „Ochrona praw autorskich w
Internecie”
Maj 2015 - „Ochrona własności intelektualnej w
Internecie"
Październik 2015 - „Wynalazki pod ochroną –
praktyczny przewodnik o patentowaniu”
Grudzień 2015 - "Chroń strategicznie! Ochrona
praw własności przemysłowej w przedsiębiorstwie"

W czatach wzięły udział 22 osoby, a największą popularnością cieszyła się tematyka ochrony prawnej
wynalazków.

WSPARCIE EDUKACJI ZAWODOWEJ RZECZNIKÓW PATENTOWYCH

Fundacja JWP włączyła się w organizację w Polsce seminarium University of
Strasbourg Centre d'Études Internationales de la Propriété Intellectuelle (CEIPI)
„Introduction to EQE Training” organizowanego pod patronatem Prezes Urzędu
Patentowego RP oraz Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Szkolenie
adresowane było do wszystkich osób zainteresowanych przygotowaniem do
certyfikacji EQE oraz pogłębieniem wiedzy w zakresie europejskiego prawa
patentowego. Podczas seminarium przedstawiono podstawowe zasady i sposób
uzyskania certyfikacji na europejskiego rzecznika patentowego. Swoim
doświadczeniem w zakresie przygotowywania się do egzaminu EQE oraz
zdobywania uprawnień podzielili się też europejscy rzecznicy patentowi z Polski. Celem seminarium
była też konsolidacja osób zaangażowanych w certyfikację EQE mieszkających na terenie Polski.
Seminarium było okazją do dyskusji na temat stworzenia w Polsce rozwiązań służących pogłębianiu
znajomości europejskiego prawa patentowego oraz uzyskaniu merytorycznego i finansowego
wsparcia dla kandydatów na europejskich rzeczników patentowych.
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Spotkanie odbyło się 22 czerwca 2015 r. w Urzędzie Patentowym RP. Wzięło w nim udział 40
uczestników - głównie z kancelarii rzecznikowskich i patentowych, a także z firm i uczelni wyższych.

EDUKACJA MŁODZIEZY SZKOLENEJ

24 marca 2015r. miała miejsce inauguracja projektu edukacyjnego dla młodzieży gimnazjalnej „Bądź
oryginalny! Nie kopiuj! – ABC własności intelektualnej” realizowanego przez Fundację JWP
Pomysł|Patent|Zysk we współpracy z Publicznym Gimnazjum nr 3 w Siedlcach. Celem projektu jest
przybliżenie młodzieży tematyki z zakresu własności intelektualnej, jak również propagowanie
innowacyjności i przedstawienie korzyści płynących z ochrony wytworów działalności twórczej.
Pierwszym etapem projektu były warsztaty w siedzibie Fundacji JWP dla grupa uczniów i nauczycieli,
którzy przyjechali z Siedlec. Zajęcia poprowadzone zostały przez ekspertów ds. własności
intelektualnej i przemysłowej i dotyczyły ochrony praw autorskich i pokrewnych, wynalazków i
wzorów użytkowych, znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz domen internetowych.
Następnie przeszkoleni przez Fundację JWP uczniowie i nauczyciele przygotowali prezentacje na
wybrane tematy, które przedstawili pozostałym uczniom szkoły w Siedlcach.
Podsumowaniem projektu był konkurs wiedzy o ochronie własności intelektualnej dla wszystkich
uczniów oraz wykład eksperta z Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi (mec. Dorota Rzążewska)
dotyczący szkodliwości kupowania podróbek.
W projekcie wzięło udział ponad 150 osób (uczniów i nauczycieli).
Z uwagi na duże zainteresowanie gimnazjalistów projektem i pozytywny jego odbiór, będzie on
kontynuowany przez Fundację JWP w roku 2016.
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Fundacja podejmuje działania edukacyjne w
mediach społecznościowych na profilu
Facebook Pomysł-Patent-Zysk.
W roku 2015 umieszczono 109 postów o
tematyce dotyczącej ochrony własności
przemysłowej, w tym zwłaszcza – ochrony
innowacji. Organizowano też konkursy
wiedzy o ochronie własności intelektualnej. Ponadto profil wykorzystywany był w celach promocji
działań Fundacji. W roku 2015 liczba fanów profilu Fundacji wzrosła do 1382 tj. o 12% w stosunku do
roku poprzedniego. Największą grupę odbiorców stanowiły osoby w wieku 25-34 lata.
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PROFIL EDUKACYJNY POMYSŁ-PATENT-ZYSK

WITRYNA INTERNETOWA FUNDACJI JWP – WWW.JWP-FUNDACJA.PL

Strona internetowa Fundacji JWP jest częścią serwisu informacyjnego Grupy JWP. W 2015 roku w
związku ze zmianą identyfikacji graficznej Grupy modyfikacji uległ także wygląd całego serwisu
internetowego oraz Logotyp Fundacji JWP.
Na stronie internetowej Fundacji JWP
umieszczane są wszelkie informacje na temat
bieżącej działalności fundacji, w tym
kalendarz szkoleń. Serwis kierowany jest do
odbiorców krajowych, dostępny jest w języku
polskim.
W 2015 roku liczba odsłon witryny Fundacji
wyniosła 17 332. Stronę odwiedziło łącznie
5964 użytkowników, z czego większość
stanowili użytkownicy nowi.
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Śr. czas trwania jednej wizyty na stronie
wyniósł 1 minutę 39 sekund

ZARZĄDZANIE
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.
Fundatorem Fundacji jest Dorota Rzążewska.
Fundacja JWP zarządzana jest przez:
 Beatę Rzążewską-Malińską (Prezes)
 Gabrielę Małecką (Dyrektor Biura)
W roku 2015 w pracę Fundacji włączeni byli także pracownicy Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi
oraz JWP Adwokaci i Radcowie Prawni (łącznie 13 osób). W roku 2015 Fundacja JWP nie zatrudniała
pracowników. Wszystkie osoby realizujące działania Fundacji pracowały na jej rzecz pro bono – bez
pobierania wynagrodzenia.
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 oraz nieodpłatnie udostępniali sale konferencyjne do
przeprowadzania szkoleń.
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W roku 2015 łączne przychody ze sprzedaży usług Fundacji wyniosły 40906,5 PLN netto.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JWP ZA ROK 2015, 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 30 podmiotami/organizacjami i przeprowadziła łącznie 16
spotkań szkoleniowo- warsztatowych, w tym 2 wykłady i 4 spotkania on-line z zakresu ochrony własności
intelektualnej i przemysłowej, w których udział wzięło prawie 650 uczestników (przedsiębiorcy, wynalazcy,
naukowcy, studenci, doktoranci i gimnazjaliści). Fundacja prowadziła serwis informacyjny www oraz profil
edukacyjny na Facebook. Ponadto Fundacja JWP włączyła się w organizację w Polsce seminarium University of
Strasbourg Centre d'Études Internationales de la Propriété Intellectuelle (CEIPI) „Introduction to EQE Training”
organizowanego pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP oraz Prezes Polskiej Izby Rzeczników
Patentowych. 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.

Liczba zatrudnionych: Nie występuje
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Informacja o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych= 36630,39zł.
b) administrację - nie występuje
c) działalność gospodarczą- nie występuje
d) pozostałe koszty - nie występuje
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Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł:
 przychód osiągnięty z działalności gospodarczej: 40906,5 zł.
 wynik finansowy z działalności gospodarczej: 3924,47 zł.
 100% udziału przychodu pochodzi z prowadzonej działalności gospodarczej

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 31.12.2015r wynosiło 8 779,55 zł
Wartości nabytych obligacji: Nie występuje,
Nabyte nieruchomościach: Nie występuje
Nabyte pozostałe środki trwałe: Nie występuje
Wartość aktywów/zobowiązań
Wartość aktywów 15909 zł, Wartość zobowiązań 8245,86zł.
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: 30 maja 2016 r.

