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01
Projekt 
Rzecznicy 
Talentów

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. 
III edycja projektu spotkała się z pozytywnym odbiorem i dużym
zainteresowaniem, dlatego też Fundacja JWP postanowiła
kontynuować projekt.

IV edycję Rzeczników Talentów w roku akademickim 2020-2021
Fundacja JWP zorganizowała we współpracy z wieloma partnerami i
patronami, z których wielu po raz pierwszy przystąpiło do projektu.
Patronat honorowy nad tegoroczną edycją „Rzeczników Talentów”
objął Urząd Patentowy RP. Projekt objęło patronatem Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, patronatem medialnym
Rzeczpospolita, a partnerem merytorycznym była kancelaria JWP
Rzecznicy Patentowi.

Projekt wsparli również: Biuro Karier Politechniki Warszawskiej,
Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW,
Biuro Karier Politechniki Gdańskiej, Politechnika Świętokrzyska,
Politechnika Poznańska, Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej -
Career Services, Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, Biuro
Karier Uniwersytetu Gdańskiego, Biuro Karier Uniwersytetu
Łódzkiego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu, Uniwersytet Morski w Gdyni, Akademickie Biuro Karier
Uniwersytetu Szczecińskiego, Akademicki Inkubator
Przedsiębiorczości Uniwersytetu Szczecińskiego, Biuro Karier
Uniwersytetu Śląskiego, Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego,
Politechnikę Rzeszowską, Biuro Karier Politechniki Rzeszowskiej.
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Projekt edukacyjny o ochronie własności
intelektualnej

http://www.nauka.gov.pl/
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Projekt 
Rzecznicy 
Talentów

Uroczysty, otwarty wykład inauguracyjny pt. „Rola rzecznika
patentowego we współczesnym świecie innowacji” 
Cykl 5 webinarów (spotkań online) merytorycznych obejmujących
tematykę ochrony własności intelektualnej i przemysłowej 
Spotkanie podsumowujące projekt pt. „Praktycznie (wszystko) o
strategii ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej w
przedsiębiorstwie”
Konkurs o staż w kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi 
Raport: „Zawód rzecznika patentowego w Polsce – kariera
przyszłości” 
Profil edukacyjny: facebook.com/pomysl.patent.zysk
Rozmowy z ekspertami o własności intelektualnej i czaty 

4

Działania w ramach projektu

Rzecznicy Talentów

WEŹ UDZIAŁ W BEZPŁATNYCH
WARSZTATACH ON-LINE

WYGRAJ KONKURS 
O PŁATNY STAŻ W KANCELARII

JWP RZECZNICY PATENTOWI

INTERESUJE CIĘ
OCHRONA WŁASNOŚCI

INTELEKTUALNEJ?
Dołącz bezpłatnie

www.jwp-fundacja.pl

pomysl.patent.zysk

Projekt edukacyjny



02Szkolenia/
webinary

Świat innowacji a świat własności intelektualnej                              
Wynalazki pod ochroną – patenty, wzory użytkowe, tajemnica
przedsiębiorstwa                             
Wykorzystanie znaków towarowych i wzorów przemysłowych w strategii
przedsiębiorstwa                              
Nie podrabiaj! Nie naruszaj! Czyli kto i kiedy działa wbrew prawu?                              
Prawa autorskie w pracy naukowej i biznesie                               
Ochrona własności intelektualnej w świecie technologii cyfrowych i Internecie              
Praktycznie (wszystko) o strategii ochrony praw własności intelektualnej i
przemysłowej oraz roli rzecznika patentowego w Twoim biznesie.
Podsumowanie projektu

W ramach projektu odbyły się następujące szkolenia online oraz rozmowy 
w formie czatów z ekspertami nawiązujące do tematyki spotkania:
 

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

W odpowiedzi na zapytania od partnerów projektu, w drugiej połowie roku 2021
zostanie przeprowadzony webinar dot. ochrony wynalazków dla studentów
anglojęzycznych.
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Liczba uczestników podczas poszczególnych webinarów
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Dorota
Rzążewska

Paweł 
Kocańda

Urszula
Nowak

Piotr 
Mierzwiński

Oliwia 
Czarnocka

Tomasz 
Gawliczek

Małgorzata
Furmańska

 

02Szkolenia/ 
webinary

Zajęcia prowadzili doświadczeni rzecznicy patentowi, radcowie prawni i
specjaliści ds. własności przemysłowej z kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi,
w ramach działań pro bono. Spotkania odbywały się online, dzięki czemu
organizator i partnerzy projektu mogli dotrzeć do szerszego grona osób
zainteresowanych tematyką. Pod koniec każdego spotkania odbywały się
rozmowy na czacie z ekspertami oraz testy dla osób chętnych.

9 ekspertów z kancelarii JWP

Anna 
Kupińska- Szczygielska

Karolina
Brzezińska
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02Szkolenia /
webinary

Materiały edukacyjne towarzyszące poszczególnym spotkaniom przesyłane były
do uczestników wydarzenia droga e-mailową. 

Uczestnicy, którzy wzięli udział w co najmniej 4 seminariach (zapis w
regulaminie projektu) otrzymali Certyfikaty potwierdzające udział w projekcie.
Przesłano je drogą elektroniczną na indywidualne adresy e-mailowe.

Każdy uczestnik mógł na bieżąco sprawdzać zdobytą wiedzę, rozwiązując testy
nawiązujące do problematyki spotkania. Testy wypełniane były online po każdym
spotkaniu, a informację zwrotną o ilości uzyskanych punktów uczestnicy
otrzymywali za pomocą poczty elektronicznej. 

Materiały edukacyjne i testy

40%

76 osób wypełniło co najmniej 1 test
sprawdzający wiedzę, co stanowi:



student/ absolwent
61.5%

pracownik naukowy
28.6%

przedsiębiorca
9.9%

03 Uczestnicy
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 118 osoby  19 osób

 53 osoby

W projekcie łącznie wzięło
udział 190 uczestników



Instytut Fizyki PAN
30.7%

Politechnika Gdańska
21.8%

Firma
17.8%

Uniwersytet Śląski w Katowicach
15.8%

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
13.9%

03 Uczestnicy
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Top 5
Liczba uczestników 14 - 31 osób



Instytut Fizyki PAN (30)
Politechnika Gdańska (22)
Firma (19)
Uniwersytet Śląski w Katowicach (16)
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (14)
Uniwersytet Morski w Gdyni (7)
Uniwersytet Gdański (7)
Uniwersytet Jagielloński (5)
Urząd Patentowy (5)
Politechnika Poznańska (4)
Uniwersytet Łódzki (4)
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej UMCS (4)
Instytut Wysokich Ciśnień PAN (3)
Uniwersytet Zielonogórski (3)
Uniwersytet Wrocławski (3)
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN (3)
Politechnika Wrocławska (3)
Uniwersytet Szczeciński (3)
Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (3)
Gdański Uniwersytet Medyczny (2)
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa (2)
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (2)
Uniwersytet Poznański (1)
Uniwersytet _Inny (1)
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej (1)
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (1)
Uniwersytet Przyrodniczy (1)
SGGW w Warszawie (1)
Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej (1)
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu (1)
Akademia Kaliska (1)
Politechnika Warszawska (1)
Konfederacja Lewiatan (1)
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (1)
Instytut Maszyn Przepływowych PAN (1)
Politechnika Śląska (1)
Instytut Elektrotechniki (1)
Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie (1)
Technikum-mechaniczne (1)
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie (1)
SWPS (1)
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (1)
Politechnika Łódzka (1)
Akademia Leona Koźmińskiego (1)
Politechnika Koszalińska (1)
Akademia im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu (1)
Uniwersytet Warszawski (1)
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy (1)

Suma -- 190 osób

03 Uczestnicy

1 0

Liczba uczestników
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Ocena projektu

Podczas ostatniego webinaru organizowanego w ramach projektu, uruchomiono
dla uczestników ankietę z pytaniami. Poniżej wyniki ankiet

Jak oceniasz projekt Rzecznicy Talentów ed.IV? /1 ocena najniższa , 5 najwyższa/

Czy polecisz znajomym/przedsiębiorcom/studentom/uczelniom/innym organizacjom
przystąpienie do kolejnej edycji  projektu RZT?

Czy Twoim zdaniem projekt powinien być kontynuowany?

5 4 3

Tak

Nie

Tak

Nie
Nie mam
zdania



Co Ci się najbardziej podobało w projekcie, a co nie? 
Napisz nam swoje spostrzeżenia i uwagi

03 Uczestnicy
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Ocena projektu

Ciekawa tematyka
Różnorodność zagadnień 
w ramach ochrony własności
intelektualnej.

esencja wiedzy!!! Bardzo dziękuję!

Wszystko

Połączenie teorii z praktyką. Takie projekty
byłyby bardzo przydatne dla wielu studentów w
ramach studiów jako przedmiot obowiązkowy
lub wybieralny.

Szansa na zdobycie stażu jest świetnym
pomysłem i bardzo mobilizuje do uczestnictwa i
poszerzania wiedzy. Mam nadzieję, że będzie
kolejna edycja i że również pojawi się taka
możliwość. Cały projekt świetny i na bardzo
wysokim poziomie. Brawo :)

Dużo praktycznej wiedzy i przykładów, które
ułatwiły zrozumienie omawianych zagadnień.
Dodatkowo udostępnienie prezentacji pozwoliło
na utrwalenie nowych informacji. 

Konkretne tematy przedstawione w
przejrzysty sposób. 

Sposób przedstawienia wiedzy (w szczególności praktycznej) -
klarowny, przystępny dla każdego słuchacza. Dziękuję serdecznie za
dzisiejsze spotkanie. Liczę, że uda mi się w przyszłym roku
uczestniczyć w całym kursie i skorzystać w niedalekiej przyszłości z
pozyskanej wiedzy nt. własności intelektualnej.



3 etapy konkursu

I etap: obecność na 4 i więcej
seminariach merytorycznych oraz
rozwiązanie i zaliczenie co najmniej 4
testów (na 6 możliwych) obejmujących
tematykę ochrony praw własności
intelektualnej i przemysłowej. 
II etap: rozwiązanie studium przypadku
dostępnego online oraz przesłanie cv i
listu motywacyjnego na adres e-mail
Fundacji
III etap: rozmowa kwalifikacyjna (online)

Jednym z elementów projektu był
konkurs o staż, który obejmował 3
etapy: 

Zgłoszenia

Do konkursu przystąpiły 4 osoby.
Nadesłane zgłoszenia konkursowe
oceniane były przez kapitułę konkursu
tj. przedstawicieli Kancelarii JWP
Rzecznicy Patentowi, (testy, studium
przypadku, rozmowa), Fundacji JWP
oraz Partnera projektu.

Nagroda

Laureatką konkursu została doktor
nauk inżynieryjno-technicznych z
Politechniki Gdańskiej. 
Odbędzie ona 3- miesięczny płatny
staż w kancelarii JWP Rzecznicy
Patentowi w charakterze asystenta
rzecznika patentowego w jednym z biur
kancelarii.

Wyróżnienie 

W konkursie wyróżniono dodatkową pracę
doktorantki Uniwersytetu Morskiego w
Gdyni. Nagrodą jest miesięczny staż w
kancelarii JWP. 

1 3
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Projekt Rzecznicy Talentów edycja IV
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04Konkurs o staż

Laureatką konkursu jest:

Pani 
dr inż. Angela Andrzejewska

Jak ocenia Pani udział w projekcie Rzecznicy Talentów? 

Co Pani dał ten projekt?W edukacji inżynierskiej wciąż za mało mówi się ochronie własności intelektualnej. 

Projekt "Rzecznicy Talentów" i szkolenia w ramach niego prowadzone, są dobrą podstawą

do szerokiego poznania tajników ochrony własności intelektualnej. Udział w projekcie

pozwolił mi na usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy, ale również dowiedziałam się

wielu nowych ciekawych rzeczy.

Czy wiąże Pani przyszłość z tematyką własności intelektualnej, 

z zawodem rzecznika patentowego?

Tematyką własności intelektualnej interesuję się od kilku lat, jestem autorką lub współautorką

rozwiązań zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej. Miałam

również okazję kilkukrotnie uczestniczyć w targach wynalazków i innowacji. Mam nadzieję, że

w niedalekiej przyszłości rozpocząć aplikację rzecznika patentowego. 

Czy poleciłaby Pani projekt innym i jeśli tak, to z jakiego powodu?

Zdecydowanie polecam projekt i szkolenia, które są doskonałą możliwością spotkania specjalistów

związanych z ochroną własności intelektualnej. Szkolenia bazujące na realnym doświadczeniu, a

nie wyłącznie wiedzy książkowej, mogą wzbudzać zainteresowanie studentów, pracowników

naukowych a także przedstawicieli szeroko pojętego biznesu.

 
Doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Inżynieria biomedyczna.
Specjalizuje się w badaniach wytrzymałości i trwałości zmęczeniowej biomateriałów
oraz zastosowaniem druku 3D w medycynie. Na co dzień zatrudniona na stanowisku
Adiunkta w Katedrze Wytrzymałości Materiałów na Wydziale Inżynierii Lądowej i
Środowiska Politechniki Gdańskiej. Współpracuje z przedsiębiorstwami z sektora MŚP
w zakresie pozyskiwania i koordynowania projektów finansowanych ze środków Unii
Europejskiej.
Pasjonatka tematyki ochrony własności intelektualnej i projektowania innowacyjnych
rozwiązań z zastosowaniem metodologii Design Thinking.



1 5

04Konkurs o staż

Wyróżnienie przyznano:

Pani 
Agnieszcze Piotrowskiej- Kirschling

Jak ocenia Pani udział w projekcie Rzecznicy Talentów? Co Pani dał ten projekt?

Czy wiąże Pani przyszłość z tematyką własności intelektualnej, z zawodem rzecznika

patentowego?

Czy poleciłaby Pani projekt innym i jeśli tak, to z jakiego powodu ?

Tytuł magistra chemii uzyskała na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego (2019), gdzie otrzymała
dwukrotnie stypendium Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia (2017 i 2018),
trzykrotnie Nagrodę Rektora (2017 – III st., 2018 i 2019 – I st.) oraz trzykrotnie stypendium Rektora. 
W czerwcu 2019 roku została Najlepszym Studentem Pomorza w Konkursie Stowarzyszenia
Czerwonej Róży. 
Od października 2019 roku doktorantka Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w
dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości. Współautorka 10 publikacji naukowych  w czasopismach
międzynarodowych oraz 9 rozdziałów w książkach. Wygłosiła 8 komunikatów ustnych i zaprezentowała
12 posterów na konferencjach krajowych i międzynarodowych. 
W latach akademickich 2014/2015 i 2015/2016 przewodnicząca Rady Samorządu Studentów Wydziału
Chemii Uniwersytetu Gdańskiego oraz w roku akademickim 2020/2021 przewodnicząca Wydziałowej
Rady Doktorantów Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

W ramach projektu Rzecznicy Talentów edycja IV, eksperci Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi  i Kancelarii Prawnej

JWP w zrozumiały sposób przybliżyli mi wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat ochrony własności intelektualnej i

przemysłowej oraz zainteresowali mnie zawodem rzecznika patentowego. Zdobyta wiedza pozwoliła mi zrozumieć

istotność ochrony własności intelektualnej  i przemysłowej, zarówno w przemyśle, jak i w nauce. 

Projekt Rzecznicy Talentów przyczynił się do tego, że chciałabym w najbliższym czasie przystąpić do egzaminu konkursowego

na aplikację rzecznikowską. Otrzymane wyróżnienie w konkursie o staż  w ramach tego projektu umożliwi mi realizację

miesięcznego stażu w jednym z biur Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi. Myślę, że dzięki temu doświadczeniu poznam 

jak w praktyce wygląda praca rzeczników patentowych.

Zdecydowanie polecam projekt Rzecznicy Talentów wszystkim studentom, doktorantom  i absolwentom uczelni wyższych
kierunków technicznych lub prawniczych, którzy chcą dążyć  do ciągłego rozwoju i poszerzania swojej wiedzy. Omówione
tematy w ramach projektu umożliwią  im w wnikliwy i praktyczny sposób zdobyć podstawową a zarazem niezbędną wiedzę z
zakresu własności intelektualnej i przemysłowej. Ponadto był to jeden z najlepszych projektów edukacyjnych pod względem
merytorycznym i organizacyjnym, w którym miałam możliwość uczestniczyć.



Na stronie fundacji JWP prowadzonej pod adresem: www.jwp-fundacja.pl
umieszczono informacje dot. projektu Rzecznicy Talentów tj. cel projektu,
warunki udziału, czas trwania, informacje dot. sposobu realizacji i terminów
wydarzeń  wraz z agendą i ekspertami prowadzącymi. 
Na poszczególne wydarzenia obowiązywała oddzielna rejestracja. 

Informacje o zbliżających się wydarzeniach zaciągane były z profilu facebook
fundacji do aktualności umieszczonych na stronie głównej. 
Założenia, warunki udziału w projekcie oraz konkursie, szczegółowo określał
regulamin dostępny dla wszystkich do pobrania ze strony fundacji.

Strona internetowa
fundacji05
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Statystyki podstrony dot. projektu
Rzecznicy Talentów

Liczba odsłon = 1 328
Średni czas pobytu na stronie = 2:07

odnośniki 490 odsłon (37,26%);
wejścia bezpośrednie 476 odsłon (36,20%), 
zasięg organiczny 304 (22,14%)

Główne źródła ruchu: 

Świat innowacji a świat własności intelektualnej – 414

Prawa autorskie w pracy naukowej i biznesie – 328

Wynalazki pod ochroną: patenty, wzory użytkowej, tajemnica

przedsiębiorstwa – 284

Wykorzystanie znaków towarowych i wzorów przemysłowych w strategii

przedsiębiorstwa – 239

Ochrona własności intelektualnej w świecie technologii cyfrowych i

internecie – 195

Nie podrabiaj, nie naruszaj, czyli kto i kiedy działa wbrew prawu – 182

Praktycznie wszystko o strategii ochrony praw własności intelektualnej i

przemysłowej w przedsiębiorstwie – 172

Najpopularniejsze szkolenia w projekcie Rzecznicy Talentów wg. liczby odsłon:

Statystyki dot. okresu od 1 października 2020r. do 28 czerwca 2021r. dla podstrony 
https://www.jwp-fundacja.pl/projekty/rzecznicy-talentow/
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fundacji05
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Statystyki podstrony vs. rejestracje 
a obecność

Statystyki dot. okresu od 1 października 2020r. do 28 czerwca 2021r. dla podstrony 
https://www.jwp-fundacja.pl/projekty/rzecznicy-talentow/

48%

49%

42%

47%

54%

36%

42%



Profil na facebooku Fundacji JWP był wykorzystywany do celów edukacyjnych oraz
promocji webinarów organizowanych w ramach projektu Rzecznicy Talentów, a także
promocji Partnerów i Patronów projektu. 
Informacje o wydarzeniach organizowanych były udostępniane przez Partnerów i
Patronów projektu w celu pozyskania jak największej ilości uczestników.
Łączna ilość wzmianek o projekcie - ponad 120.
Średni zasięg postów - 1369 osób.

Obecnie profil Pomysł Patent Zysk skupia prawie 2000 użytkowników 
(dane na dzień sporządzania raportu tj. 22 czerwca 2021).

Dołącz: www.jwp-fundacja.pl

Czym jest innowacja we współczesnym świecie?

Co to jest własność intelektualna ?

Profil 
Pomysł Patent Zysk06
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29 października godz. 16.00

Webinar
"Świat innowacji 

- świat własności intelektualnej"

Instytucje chroniące  prawa własności przemysłowej

Kim jest rzecznik patentowy i jaką rolę pełni 
w ochronie innowacji?

Rzecznicy Talentów

Dorota Rzążewska
krajowy i europejski rzecznik patentowy
radca prawny

Jak zostać rzecznikiem patentowym?



Profil 
Pomysł Patent Zysk06
Największy zasięg -Top 5

1 webinar
wprowadzenie do
świata własności

intelektualnej
 

zasięg = 19 146

Informacja o
wyróżnieniu 
w konkursie

 
zasięg = 5 715

Zapowiedź video
dot. projektu

 
zasięg = 5 300
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Profil 
Pomysł Patent Zysk06
Największy zasięg - Top 5

3 webinar 
o znakach

towarowych 
i wzorach

przemysłowych
 

zasięg = 2 892

Promocja partnera
 

zasięg = 3 601
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Informacja o projekcie oraz zaproszenia na
poszczególne seminaria ukazały się w
mediach społecznościowych i na stronach
internetowych Grupy JWP oraz Partnerów i
Patronów projektu. Przekazywane również
były w formie elektronicznych informacji,
takich jak newsletter, przez wszystkich
partnerów zaangażowanych w projekt.

Łącznie ukazało się ponad 120 wzmianek i
zaproszeń na webinary.
Zaproszenie w formie krótkiego filmu
zachęcającego do udziału w projekcie i
wydarzeniach, przygotowano w formie video i
udostępniano w mediach społecznościowych.

Informacja o projekcie ukazała się również
w Radiu Kielce (www.radio.kielce.pl). 

Rzecznicy
Talentów

07 Promocja 

2 2

Ponad 100 informacji o projekcie 
(postów, zaproszeń na wydarzenia,
udostępnień, informacji radiowych)



Projekt Rzecznicy Talentów (2020/2021) zarządzany był przez zespół przedstawicieli
Fundacji JWP (będących jednocześnie pracownikami Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi) 

W realizację projektu włączyli się przedstawiciele Partnerów oraz pracownicy Kancelarii JWP
Rzecznicy Patentowi, którzy prowadzili  wykłady, przygotowywali materiały szkoleniowe i
testy oraz  udzielali  konsultacji uczestnikom kursu. 

Łącznie udział wzięło 9 ekspertów kancelarii JWP, w tym rzecznicy patentowi, radcowie
prawni oraz specjaliści ds. własności przemysłowej.
Prowadzący szkolenia nie pobierali wynagrodzenia z tytułu realizacji projektu. 
Projekt stanowi element strategii społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy JWP.
W zarzadzanie projektem aktywnie włączyli się także przedstawiciele partnerów i patronów
projektu.

PARTNER MERYTORYCZNY

PATRONAT HONOROWY PATRONAT

PATRONAT MEDIALNY

 Beata M. 
Rzążewska - Malińska
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08Zarządzanie
projektem

PARTNERZY

 Aleksandra
Dmochowska

 Karolina
Tołwińska 

Gabriela
Małecka



W roku 2021 opracowano IV raport o
zawodzie rzecznika patentowego,
który został wysłany do partnerów
projektu oraz mediów. Informacja o
raporcie została wysłana do
uczestników projektu oraz
zamieszczona na profilu
społecznościowym Fundacji JWP.

Celem raportu jest przybliżenie
niuansów pracy rzecznika
patentowego, nowych norm
prawnych obowiązujących
rzeczników, ale przede wszystkim
zachęceniem i zainteresowaniem
studentów i absolwentów uczelni
wyższych (zwłaszcza kierunków
technicznych) wykonywaniem tego
zawodu.
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Raport 
o zawodzie
rzecznika
patentowego

Czym zajmuje się rzecznik patentowy?
Rzecznicy patentowi jako grupa zawodowa
Jak zostać rzecznikiem patentowym?
Jakie są możliwości zawodowe?
Rozmowa na temat wyboru zawodu rzecznika patentowego

W raporcie skupiono się głównie na zagadnieniach: 



kontynuacja projektu w formule online lub hybrydowej, z uwagi na pozytywny oddźwięk
zarówno ze strony uczestników jak i partnerów projektu;
utrzymanie co najmniej obecnej liczby partnerów projektu;
pozyskanie większej liczby partnerów medialnych, częstsza obecność w mediach,
egzekwowanie promocji projektu;
rozważenie organizacji dodatkowych seminariów towarzyszących z zaangażowaniem
partnerów tj. eksperci  z UPRP, PIRP (prezentacja działań tych organizacji, spotkania z
aplikantami i rzecznikami, rozmowy o tym jak wygląda aplikacja rzecznikowska, praca
rzecznika patentowego etc.);
rozważenie udostępnienia nagrań ze spotkań dla uczestników projektu, do wykorzystania
kanał YouTube bądź inny dostępny.

W związku z wnioskami płynącymi z realizacji III edycji projektu oraz koniecznością spotkań
wirtualnych z uwagi na sytuację pandemiczną na świecie, projekt realizowany był w pełni online.
Dzięki spotkaniom zdalnym zainteresowanie projektem bardzo dużo większe niż w poprzednich
edycjach. Wiele uczelni i ich biur karier zgłosiło się do Fundacji JWP bezpośrednio z prośbą o
oficjalne partnerstwo w projekcie. 

Uczestnicy projektu wskazywali wysoki poziom merytoryczny prowadzonych spotkań oraz łatwy
dostęp do ekspertów prowadzących, co pozwoliło na bliższe zapoznanie się z przedstawianą
tematyką. Dzięki spotkaniom online zasięg projketu był bardzo szeroki, co pozwoliło
uczestnikom z całej Polski zapoznać się z tematyką ochrony praw własności intelektualnej.

Wnioski płynące z realizacji projektu:

Załączniki: 
Raport: Zawód rzecznika patentowego w Polsce – zawód dla twórczych
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10Wnioski
i rekomendacje

Rzecznicy Talentów



 
Gabriela Małecka
Dyrektor fundacji JWP
e: gabriela.malecka@jwp-fundacja.pl
t: (48) 601 165 554

www.jwp-fundacja.pl
 

fundacja@jwp-fundacja.pl

Kontakt dot. projektu Rzecznicy Talentów


