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Informacje na temat bieżącej działalności fundacji znajdują się na stronie internetowej Fundacji JWP pod adresem

www.jwp-fundacja.pl, w tym kalendarz szkoleń.

 

Fundacja kontynuuje prowadzenie profilu edukacyjnego pod adresem: www.facebook.com/pomysl.patent.zysk 

w postaci fanpage na portalu społecznościowym FaceBook.

 

W roku 2018 działania Fundacji wspierali:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2018 roku w projektach fundacji wzięło udział ponad 140 osób. 

Pełną listę wydarzeń zrealizowanych przez Fundację w 2018 prezentujemy w załączniku do raportu.

Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
Polska Izba Rzeczników Patentowych, 
Politechnika Warszawska, 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego,  
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej.
Biuro Karier Politechniki Warszawskiej, 
Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej, 
Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Centrum Transferu i Technologii UJ,
Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc, 
Fundacja Klaster Life Science Kraków, 
Fundacja Kobiety Nauki,
Fundacja NANONET.PL,
Śląski Klaster Nano,
ruch społeczny Obywatele Nauki, 
Nauka i Transfer Wiedzy- Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 
Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
Dziennik Gazeta Prawna, 
Radio Kampus,
TV PW, 
studentnews.pl, 
dlastudenta.pl,
podprad.pl.

W 2018 roku Fundacja JWP zorganizowała i przeprowadziła

5 spotkań szkoleniowo- warsztatowych (w tym 1 szkolenie komercyjne).
5 webinarów
4 czaty.



Fundacja JWP przy wsparciu partnerów kontynuuje ideę edukacji
przedsiębiorców, start- upów i naukowców obejmującą tematykę
ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej.
 
W roku 2018 Fundacja zorganizowała:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szkolenia zorganizowane dla uczestników konkursu Innowator
Mazowsza oraz Startuj z Mazowsza stanowiły jeden z elementów
współpracy partnerskiej pomiędzy Fundacją JWP oraz kancelarią JWP
Rzecznicy Patentowi a Urzędem Marszałkowskim Województwa
Mazowieckiego.
Oba spotkania poprowadziła p. Małgorzata Trejgis doświadczony
rzecznik patentowy w kancelarii JWP. Szkolenia odbyły  się w sali
konferencyjnej udostępnionej przez Urząd Marszałkowski Woj.
Mazowieckiego. Łącznie uczestniczyło w nich  25 osób.
Wymienione konkursy promowane były na stronie internetowej
www.jwp-fundacja.pl oraz na profilu edukacyjnym:
https://business.facebook.com/pomysl.patent.zysk
 
Szkolenie dla naukowców zorganizowane zostało z Radą Główną
Instytutów Naukowych i Kancelarią JWP. Skupiło ono 26 osób.
Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej udostępnionej bezpłatnie
przez Kancelarię JWP Rzecznicy Patentowi i przeprowadzone zostało
przez ekspertów: P. Piotra Godlewskiego – krajowego i europejskiego
rzecznika patentowego oraz P. Iwonę Płodzich- Hennig- rzecznika
patentowego.

Bezpłatne szkolenia i webinary 
dla naukowców i przedsiębiorców
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1 szkolenie dla uczestników konkursu Innowator Mazowsza (konkurs
dla młodych firm i naukowców z obszaru woj. mazowieckiego,
oferujących najbardziej innowacyjne produkty lub usługi, stosujących
nowoczesne rozwiązania technologiczne, organizacyjne i
marketingowe, jak również dla młodych, twórczo myślących,
kreatywnych naukowców, których prace doktorskie zawierają
innowacyjne rozwiązania nadające się do zastosowania w gospodarce),
1 szkolenie dla uczestników konkursu Startuj z Mazowsza (konkurs,
którego celem jest upowszechnianie oraz promowanie „dobrych
praktyk” w zakresie: gospodarczego wykorzystania nowych technologii,
opracowywania i wprowadzania nowych produktów lub usług,
wprowadzania nowoczesnych metod zarządzania i modeli
biznesowych; budowanie sieci środowiska współpracy startupów z
małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami, nauką, instytucjami
otoczenia biznesu i Samorządem Województwa Mazowieckiego)
1 szkolenie dla naukowców skupionych wokół Rady Głównej Instytutów
Naukowych 
4 webinary i 4 czaty w ramach projektu Rzecznicy Talentów /więcej
informacji w części o projekcie RZ T/
1 szkolenie – podsumowanie projektu Rzecznicy Talentów /więcej info
w części o projekcie RZ T/
1 webinar pt. „Zgłoszenie patentowe i co dalej?” z okazji Światowego
Dnia Własności Intelektualnej



Fundacja JWP stara się sprostać zapotrzebowaniu na indywidualne szkolenia dla przedsiębiorców.
W roku 2018 zorganizowała 1 szkolenie odpłatne dla producenta etykiet i opakowań pt.: Ochrona patentowa wynalazków,
co zrobić by nie stracić monopolu?, które poprowadziła p. Małgorzata Trejgis, rzecznik patentowy 
w JWP Rzecznicy Patentowi.
W ramach spotkania uczestnicy mieli możliwość swobodnego zadawania pytań oraz konsultacji z ekspertem.
Szkolenie zostało bardzo wysoko ocenione, co świadczy o profesjonalnym jego przygotowaniu oraz wysokiej wiedzy
merytorycznej i doświadczeniu wykładowcy.

Szkolenia dedykowane
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III edycja projektu Rzecznicy Talentów została uruchomiona pod koniec 2017r., a kontynuowana w roku 2018.
Kierowana jest ona do: studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych uczelni wyższych.
 
Jego celem jest:
 
 
 
 
 
 
Projekt realizowany jest pod hasłem: BĄDŹ INNOWACYJNY! ROZWIJAJ SWÓJ POMYSŁ! CHROŃ SWÓJ TALENT!,
w 2018r. głównie w formie szkoleń online- webinarów.

Projekt edukacyjny 
Rzecznicy Talentów edycja III
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popularyzacja teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz
korzyści z niej wynikających,
przybliżenie wiedzy na temat instytucji zajmujących się ochroną własności przemysłowej w Polsce i w UE
kształtowanie postaw poszanowania własności intelektualnej i przemysłowej,
promocję i zainteresowaniem zawodem rzecznika patentowego jako możliwej ścieżki kariery



Założeniem projektu Rzecznicy Talentów jest promocja zawodu rzecznika patentowego jako możliwej ścieżki kariery
zawodowej. 
 
Projekt miał z założenia zaangażować studentów, doktorantów i pracowników naukowych z całej Polski, dlatego też
był szeroko promowany w mediach społecznościowych i na stronach www nie tylko organizatora, ale również
partnerów projektu. Jednym z elementów projektu był konkurs, w którym nagrodą był 3-miesięczny płatny staż 
w kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi. 
 
Konkurs o staż w III edycji RZ. T. wygrała studentka prawa - Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
Zakres tematyczny spotkań (webinarów) w roku 2018 zrealizowanych w ramach projektu:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt został podsumowany w oddzielnym raporcie dot. Rzeczników Talentów edycja III.
 

s.6

Wynalazki pod ochroną– patenty, wzory użytkowe, tajemnica, przedsiębiorstwa /webinar/
Efektywne wykorzystanie wzorów przemysłowych w biznesie /webinar/
Ochrona własności intelektualnej w Internecie, co zrobić by nie naruszać? /webinar/
Prawa autorskie w pracy naukowej i biznesie /webinar/
Praktycznie „wszystko” o strategii ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej w przedsiębiorstwie
/szkolenie stacjonarne/

Projekt edukacyjny
Rzecznicy Talentów edycja III



11 maja 2018 r. Fundacja JWP przeprowadziła czterogodzinne warsztaty edukacyjne pt. Świat
własności intelektualnej wokół nas dla młodzieży X Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej
Jadwigi w Warszawie. Szkolenie poprowadziła Dorota Rzążewska, radca prawny, rzecznik
patentowy. W zajęciach wzięło udział 30 uczniów oraz 2 nauczycieli.
Warsztaty mają na celu popularyzację praktycznej wiedzy na temat prawa własności intelektualnej i
przemysłowej oraz legalnego sposobu korzystania z dóbr niematerialnych w przestrzeni realnej
oraz w sieci. Służą także zwiększaniu świadomości prawnej oraz kształtowania postaw
poszanowania prawa. Zachęcają do kreatywności i wspierania twórców.
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Warsztaty edukacyjne  o własności intelektualnej
dla młodzieży licealnej 

Podczas spotkania uczniowie mieli okazję dowiedzieć się między innymi: 
▪ Czym jest własności intelektualna i przemysłowa oraz dlaczego i w jakim zakresie podlega ochronie?
▪ Czy każdy może być twórcą i czy prawa autorskie zawsze mu przysługują?
▪ Kiedy wykorzystywanie cudzego utworu jest dozwolone, a kiedy stanowi kradzież?
▪ Czy treści umieszczone w Internecie stanowią domenę publiczną i można z nich korzystać swobodnie?
▪ Czym są licencje otwarte i jak je rozumieć?
▪ Czy moje nazwisko oraz wizerunek są w sieci chronione i bezpieczne?
▪ Dlaczego patentuje się wynalazki i czy programy komputerowe podlegają ochronie?
▪ Jakie funkcje pełni znak towarowy i dlaczego jest tak ważny dla firmy?
▪ Czym dla świata mody i designu jest wzór przemysłowy?
▪ Czy nazwy domen internetowych są zastrzeżone?
▪ Czy oscypek może być produkowany nad morzem?
▪ Czy za kupowanie towarów podrobionych można trafić do więzienia?
▪ Czy but może być opatentowany i chroniony przez ponad 200 praw wyłącznych?
▪ Ile kosztują najdroższe marki świata?
▪ Gdzie powstaje najwięcej innowacyjnych rozwiązań?
▪ Czego można dowiedzieć się z baz patentowych?
▪ Jakie instytucje w Polsce i na świecie chronią własność intelektualną?
▪ Kim jest rzecznik patentowy i jak pomaga kreatywnym?
Powyższa tematyka omówiona została w oparciu o szereg praktycznych przykładów zaczerpniętych z praktyki
zawodowej prowadzącego zajęcia i w odniesieniu do sytuacji, z którymi najczęściej spotyka się współcześnie
młodzież w świecie realnym i w cyberprzestrzeni.
Warsztaty miały charakter interaktywny. W trakcie prezentacji uczniowie w grupach z dużym zaangażowaniem i
zainteresowaniem rozwiązywali studium przypadku związane ze stosowaniem prawa własności intelektualnej,
inscenizowali rozprawę sądową oraz wzięli udział w  quizie. Każdy uczeń otrzymał imienny certyfikat.



Z okazji 100 -lecia zawodu rzecznika patentowego w Polsce 
Fundacja JWP wraz z Kancelarią JWP Rzecznicy Patentowi stworzyła
projekt edukacyjny, którego celem było odpowiedzenie na pytania: Kim
jest rzecznik patentowy? oraz Dlaczego jest potrzebny
przedsiębiorcom, naukowcom, wynalazcom i start-upom? 
 
Obejmował on: film o rzeczniku patentowym, filmy stanowiące
wypowiedzi rzeczników patentowych pracujących w kancelarii JWP,
opisy praw własności intelektualnej oraz posty przedstawiające
sylwetki polskich wynalazców, które dzięki swojej kreatywności i
ciężkiej pracy zapisały się w historii ostatnich 100 lat.
 
Na potrzeby projektu  stworzono osobną grafikę, która swą zabawną i
przyjazną formą miała zainteresować przedsiębiorców, start upy i nie
tylko tematyką wynalazczości i własności intelektualnej.
 
Projekt  został umieszczony na stronie internetowej Kancelarii JWP
www.jwp.pl i był również promowany w mediach społecznościowych,
głównie na fb: Pomysł Patent Zysk.
 
 

Projekt z okazji 100-lecia
zawodu Rzecznika Patentowego
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Fundacja kontynuuje działania edukacyjne w mediach
społecznościowych na profilu Facebook Pomysł-Patent-Zysk.
 
W roku 2018 umieszczono 110 postów o tematyce dotyczącej ochrony
własności przemysłowej.
 
Profil wykorzystywany był w celach promocji działań Fundacji.
W roku 2018 liczba fanów profilu Fundacji wynosiła 1784 (wzrost o
2,5% w 2018), z czego kobiety stanowiły 48%, a mężczyźni 51%.
Największą grupę odbiorców stanowiły osoby w wieku 23-34 lata.
 
Fundacja prowadziła też kampanie promocyjne na FB i w
GoogleAdwords. Kampanie promowały projekty edukacyjne Fundacji
oraz działania Grupy JWP.
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Edukacja na profilu fb.
Pomysł - Patent - Zysk

Witryna fundacji JWP www.jwp-fundacja.pl

Strona internetowa Fundacji JWP jest częścią serwisu informacyjnego Grupy JWP.
Na stronie internetowej Fundacji JWP umieszczane są informacje na temat bieżącej działalności fundacji, 
w tym kalendarz szkoleń. 
Serwis kierowany jest do odbiorców krajowych i dostępny jest w języku polskim.
 
Całkowita liczba odsłon w 2018 roku: 10767
Całkowita liczba użytkowników odwiedzających stronę w 2018 roku: 4075
Średni czas trwania jednej wizyty na stronie wyniósł w 2018 roku: 1:32



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 komandytowa.
 
Fundatorem Fundacji jest Dorota Rzążewska.
 
Fundacja JWP nadal zarządzana jest przez:
·        Beatę Magdalenę Rzążewską-Malińską (Prezes)
·        Gabrielę Małecką (Dyrektor Biura)
 
 
W roku 2018 w pracę Fundacji włączeni byli także pracownicy Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi (łącznie 9 osób).
W roku 2018 Fundacja JWP nie zatrudniała pracowników. Wszystkie osoby realizujące działania Fundacji pracowały
na jej rzecz pro bono – bez pobierania wynagrodzenia.
 
 
 
Fundacja posiada umowę na obsługę finansowo-księgową z firmą Moore Stephens Central Audit Sp. z o.o. ,
natomiast na pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji z firmą AGMAR MARIUSZ WOLNIEWICZ.
Fundacja JWP finansowała swoją działalność z majątku własnego oraz opłat za usługi doradcze i szkoleniowe oraz
zlecone kampanie internetowe. Większość działań fundacji realizowana była także we współpracy z partnerami, którzy
nieodpłatnie brali udział w projektach oraz nieodpłatnie udostępniali sale konferencyjne do przeprowadzania szkoleń.
 
W roku 2018 łączne przychody ze sprzedaży usług Fundacji wyniosły 28 000 PLN netto.
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Zarządzanie



Sprawozdanie z działalności Fundacji JWP za rok 2018
- 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:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W okresie sprawozdawczym Fundacja współdziałała z 26 podmiotami/organizacjami i przeprowadziła łącznie 6 spotkań
szkoleniowo- warsztatowych, 5 spotkań online (webinar), 4 + czaty z zakresu ochrony własności intelektualnej i

przemysłowej, w których udział wzięło ponad 170 uczestników (przedsiębiorcy, wynalazcy, naukowcy, studenci,

doktoranci i licealiści). Fundacja prowadziła serwis informacyjny www oraz profil edukacyjny na Facebook. Szczegółowy

opis powyższych działań zamieszczono w pierwszej części raportu.

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

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: 28 000 zł.
wynik finansowy z działalności gospodarczej: -4958,69 zł.
100% udziału przychodu pochodzi z prowadzonej działalności gospodarczej

Informacja o poniesionych kosztach na:
realizację celów statutowych= 32944,81 zł.
administrację - nie występuje
działalność gospodarczą- nie występuje
pozostałe koszty – 14,12 zł.
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Sprawozdanie z działalności Fundacji JWP za rok 2018
- Podsumowanie

Liczba zatrudnionych- Nie występuje
 
Łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez Fundację - Nie występuje
 

Wydatki na wynagrodzenie z umów zlecenia - Nie występuje
 

Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - Nie występuje
 

Udzielone przez Fundację pożyczki - Nie występuje
 
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r.  wynosił  2910,71 zł

Wartość nabytych obligacji - Nie występuje
 
Nabyte nieruchomości - Nie występuje
 
Nabyte pozostałe środki trwałe - Nie występuje
 
Wartość aktywów/ zobowiązań
Wartość aktywów 13784,85.zł, Wartość zobowiązań 5199,96 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
 
Data 31 maja 2019r.

Zał: 
Sprawozdanie finansowe 
Wyciąg operacji bankowych w 2018r. 
Lista szkoleń/ webinarów zrealizowanych w 2018r.
 
 
 
 

s.12



Lista szkoleń/ webinarów zrealizowanych w roku 2018
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dla kogo
termin/
miejscelp.

rodzaj
szkolenia temat czas trwania prelegenci 

liczba
uczestników

1

 

1

 

11.01.2018

cała Polska

webinar +

czat

 

Projekt Fundacji JWP

Rzecznicy Talentów edycja III:

studenci, doktoranci,

pracownicy naukowi,

przedsiębiorcy

 

Wynalazki pod ochroną – patenty, wzory użytkowe, 

tajemnica przedsiębiorstwa”

 

1,5h (90min)

 

Piotr Godlewski

 

35

 

2

 

1

 

20.02.2018

Warszawa

szkolenie

 

uczestnicy konkursu Innowator

Mazowsza: naukowcy,

przedsiębiorcy

Czy każdy wynalazek można opatentować?

 

3h (180min) Małgorzata Trejgis 

 

20

 

3

 

1

 

28.02.2018

cała Polska

webinar +

czat

 

Projekt Fundacji JWP

Rzecznicy Talentów edycja III:

studenci, doktoranci,

pracownicy naukowi,

przedsiębiorcy

Efektywne wykorzystanie wzorów przemysłowych 

w biznesie

 

1,5h (90min) Urszula Nowak

 

10

 

4

 

1

 

22.03.2018

cała Polska

webinar +

czat

 

Projekt Fundacji JWP

Rzecznicy Talentów edycja III:

studenci, doktoranci,

pracownicy naukowi,

przedsiębiorcy

Ochrona własności intelektualnej w Internecie, 

co zrobić by nie naruszać?

 

1,5h (90min) Patrycja Cielenkiewicz

 

12

 

5

 

1

 

10.04.2018

Warszawa

szkolenie szkolenie dla firmy

(odpłatne)
Ochrona patentowa wynalazków,

co zrobić by nie stracić monopolu?

3h (180min) Małgorzata Trejgis 3

 

6

1

 

24.04.2018

cała Polska

webinar +

czat

 

Projekt Fundacji JWP

Rzecznicy Talentów edycja

III: studenci, doktoranci,

pracownicy naukowi,

przedsiębiorcy- Dzień
Własności Intelektualnej

Prawa autorskie w pracy naukowej i biznesie 1,5h (90min) Tomasz Gawliczek 10

 

1

 

7 14.06.2018

cała Polska

szkolenie Projekt Fundacji JWP

Rzecznicy Talentów edycja III:

-podsumowanie projektu

Praktycznie "wszystko" o strategii ochrony praw 

własności intelektualnej i przemysłowej 

w przedsiębiorstwie

2h (120min) Dorota Rzążewska 13

1

 

9 29.06.2018

Warszawa
szkolenie uczestnicy konkursu 

Startuj z Mazowsza
Startuj z patentem! 

Ochrona wynalazków w przedsiębiorstwie

2,5h (150min) Małgorzata Trejgis 5

1

 

10
06.11.2018

cała Polska

webinar

przedsiębiorcy/ 

100-lecie zawodu Rzecznika

Patentowego w Polsce

Jak chronić pomysły, które ulepszają świat? 75min Iwona Płodzich- Hennig 7

1
Łącznie:

11

06.12.2018

Warszawa
szkolenie naukowcy, pracownicy

instytutów

Ochrona wynalazków w  LifeScience 4h (240min)
Piotr Godlewski

Iwona Płodzich- Hennig 26

1
173

8
11.05.2018

Warszawa
warsztaty uczniowie X LO w Warszawie Własność intelektualna wokół nas 3h (180min) Dorota Rzążewska 32


