Sprawozdanie
z działalności
Fundacji JWP
MASZ POMYSŁ MASZ PATENT MASZ ZYSK

ROK 2019

Działania w roku 2019
W 2019 roku Fundacja JWP zorganizowała i przeprowadziła 9 spotkań szkoleniowo- warsztatowych
w tym:
6 szkoleń komercyjnych
1 warsztat dla naukowców i przedsiębiorców
4 warsztaty w ramach projektu "Własność Intelektualna w Twojej szkole"

Fundacja kontynuuje prowadzenie profilu edukacyjnego pod adresem:
www.facebook.com/pomysl.patent.zysk w postaci fanpage na portalu społecznościowym FaceBook.

www

Informacje na temat bieżącej działalności fundacji znajdują się na stronie internetowej Fundacji JWP
pod adresem www.jwp-fundacja.pl, w tym kalendarz szkoleń.

W roku 2019 działania Fundacji wspierali:
Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Urząd Patentowy RP
Fundacja Zaawansowanych Technologii Explory
Fundacja Nowoczesna Polska
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO

Łącznie w 2019r. w szkoleniach fundacji wzięły udział 163 osoby

Pełna lista wydarzeń zorganizowanych w roku 2019 w załączeniu
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Bezpłatne szkolenia
dla naukowców i przedsiębiorców

Fundacja JWP przy wsparciu partnerów kontynuuje ideę edukacji przedsiębiorców, start- upów i naukowców obejmującą
tematykę ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej.
W roku 2019 zostało zorganizowane 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).
Szkolenie to stanowiło element współpracy partnerskiej pomiędzy Fundacją JWP oraz kancelarią JWP Rzecznicy
Patentowi a Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.
Szkolenie zostało przeprowadzone przez 2 ekspertów z Kancelarii JWP, tj. Małgorzatę Trejgis i Pawła Kocańdę.
Odbyło się ono w sali konferencyjnej udostępnionej przez Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego i miało charakter
kameralnego spotkania, uczestniczyło w nim łącznie 10 osób.
Konkurs Innowator Mazowsza oraz szkolenie dla jego uczestników promowane było na stronie www.jwp-fundacja.pl oraz
na profilu edukacyjnym: https://business.facebook.com/pomysl.patent.zysk

Szkolenia dedykowane
Fundacja JWP odpowiadając na potrzeby indywidualnych przedsiębiorców
organizuje również szkolenia dedykowane, w formie komercyjnej.
W roku 2019 odbyło się ich 6, łącznie wzięły w nich udział 33 osoby.
Eksperci kancelarii zaangażowani w organizację i przeprowadzenie szkoleń to:
Piotr Godlewski, Magdalena Maksimowska, Małgorzata Furmańska,
Arletta Miciukiewicz- Dut, Katarzyna Strzelecka, Alicja Kicińska-Fujawa.
Wszystkie szkolenia miały charakter warsztatowy, uczestnicy mogli w trakcie
zadawać ekspertom pytania a także mieli możliwość konsultacji.
Szkolenia te zostały wysoko ocenione przez uczestników, co świadczy o
profesjonalnym ich przygotowaniu oraz wysokiej wiedzy merytorycznej i
doświadczeniu wykładowców.
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Projekt edukacyjny
Własność Intelektualna w Twojej Szkole

Własność Intelektualna w Twojej Szkole to ogólnopolski projekt edukacyjny dla nauczycieli organizowany przez Urząd
Patentowy RP przy wsparciu partnerów tj. Fundacja JWP Pomysł Patent Zysk, Fundacja Zaawansowanych Technologii
Explory, Fundacja Nowoczesna Polska, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności
Intelektualnej EUIPO.
Projekt skierowany jest do nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych z całej Polski, którzy rozwijają twórcze pasje ze
swoimi uczniami i wspierają ich w zdobywaniu przydatnej wiedzy.
Projekt zakładał:
2-dniowe szkolenie o własności intelektualnej i rozwijaniu kompetencji pedagogicznych
materiały edukacyjne (ilustrowana publikacja poświęcona własności intelektualnej, przykładowe scenariusze zajęć
i testy sprawdzające, a także najciekawsze studia przypadków do wykorzystania podczas zajęć z młodzieżą)
profesjonalne wsparcie w organizacji zajęć dla uczniów w ich szkołach, w tym możliwość konsultacji online
z partnerami projektu
W ramach projektu, po odbytym 2-dniowym szkoleniu w Warszawie, nauczyciele mieli przeprowadzić w swoich szkołach
zajęcia lub inne aktywności (konkursy, festiwale etc.) poświęcone promowaniu ochrony własności intelektualnej.
Fundacja JWP brała czynny udział w przygotowaniu materiałów edukacyjnych (w tym scenariuszy lekcji), a także
przygotowała warsztaty dla nauczycieli dot. zarządzania prawami własności intelektualnej pt.: "Strategia zarządzania
prawami własności intelektualnej" oraz "Jak zarządzać prawami własności intelektualnej?". Łącznie były to 3 spotkania
edukacyjne. Miały one charakter praktycznego podejścia do ochrony własności intelektualnej, a poprowadziły je: Dorota
Rzążewska oraz Anna Kupińska- Szczygielska. Spotkania te odbyły się podczas 2-dniowego szkolenia dla nauczycieli,
zorganizowanego w Warszawie przez Urząd Patentowy RP.
W ramach projektu, Fundacja JWP została poproszona o przeprowadzenie dodatkowych warsztatów w Zespole Szkół nr 6
im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju. Spotkanie pt. "Własność intelektualna wokół nas" odbyło się we
wskazanej szkole, wzięło w nim udział ok. 40 osób (łączna liczba uczniów i nauczycieli) i trwało ok. 2 godzin.
Podczas pobytu w Jastrzębiu Zdroju odbył się również szkolny konkurs talentów, gdzie uczniowie prezentowali swoje
innowacje, rozmawiali z ekspertami (w tym z JWP), jak je chronić by nie stracić. Wydarzenie to zgromadziło wiele osób w
tym również lokalną społeczność i przedsiębiorców wspomagających młodych wynalazców, których projekty okazały się
imponujące.
Łącznie w ramach projektu odbyły się 4 spotkania edukacyjne dla nauczycieli i uczniów.
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Edukacja na profilu Facebook
Pomysł - Patent - Zysk

Statystyki dla profilu Facebook Fundacji JWP
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W roku 2019 Fundacja JWP zintensyfikowała działania edukacyjne w mediach społecznościowych w stosunku do roku
ubiegłego (2018-110 postów, 2019-141 postów), a liczba fanów uległa zwiększeniu.
Najliczniejszą grupę stanowią osoby pomiędzy 25 a 34 rokiem życia.
Fundacja prowadziła też kampanie promocyjne na FB i w GoogleAdwords.
Kampanie promowały projekty edukacyjne Fundacji oraz działania Grupy JWP.

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 użytkowników odwiedzających stronę w 2019 roku: 2358
Średnia liczba stron na sesję: 1,8
Średni czas trwania jednej wizyty na stronie wyniósł w 2019 roku: 1:17 minut
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Zarządzanie
Fundacja JWP Masz Pomysł? Masz Patent. Masz Zysk! nie mieniła swojego lokalu i nadal 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.
Zarząd Fundacji sprawowany jest jednoosobowo przez Prezesa Zarządu Beatę Magdalenę Rzążewską-Malińską.
Fundacja JWP nadal kierowana jest przez:
Beatę Magdalenę Rzążewską-Malińską (Prezes)
Gabrielę Małecką (Dyrektor Biura)

W roku 2019 w pracę Fundacji włączeni byli także pracownicy Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi (łącznie 10 osób). W
roku 2019 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 TPA-Poland, 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 2019 łączne przychody ze sprzedaży usług Fundacji wyniosły 49 204, 06 PLN netto.
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Sprawozdanie z działalności Fundacji JWP za rok 2019
- 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 (zarząd jednoosobowy)

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 podmiotami/organizacjami i przeprowadziła łącznie 4 spotkania
szkoleniowo- warsztatowe pro bono, 6 szkoleń komercyjnych z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej,
w których udział wzięło 163 uczestników (przedsiębiorcy, wynalazcy, naukowcy, studenci, doktoranci, nauczyciele,
uczniowie szkół ponadpodtsawowychi). Fundacja prowadziła serwis informacyjny www oraz profil edukacyjny na
Facebook. 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: 49204,06 zł.
wynik finansowy z działalności gospodarczej: 9600,48 zł.
100% udziału przychodu pochodzi z prowadzonej działalności gospodarczej
forma płatności: przelew bankowy
Informacja o poniesionych kosztach na:
realizację celów statutowych= 38881,92 zł, w tym usługi obce 23872,84 zł., pozostałe koszty rodzajowe: 15009,08 zł.
działalność gospodarczą- nie występuje
pozostałe koszty - nie występuje
forma płatności: przelew bankowy
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Sprawozdanie z działalności Fundacji JWP za rok 2019
- Podsumowanie
Liczba zatrudnionych- Nie występuje
Łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez Fundację - Nie występuje
Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - Nie występuje
Wydatki na wynagrodzenie z umów zlecenia - Nie występuje
Udzielone przez Fundację pożyczki - Nie występuje
Wielkość nabytych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego - Nie występuje
Informacja, czy fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach jest instytucją
obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215. - Nie
Przyjęcie lub dokonanie przez fundację płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej
równowartość 10 000 euro- Nie występuje
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. wynosił 5628,52 zł.
Wartość nabytych obligacji - Nie występuje
Nabyte nieruchomości - Nie występuje
Nabyte pozostałe środki trwałe - Nie występuje
Wartość aktywów/ zobowiązań
Wartość aktywów 27574,53 zł, Wartość zobowiązań 9389, 16 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
22 czerwca 2020 r.
Zał:
Sprawozdanie finansowe
Wyciąg operacji bankowych w 2019r.
Lista szkoleń zealizowanych w 2019r.
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Lista szkoleń zrealizowanych w roku 2019
liczba
uczestników

termin/
miejsce

rodzaj
szkolenia

1

6.02.2019
Runów

szkolenie
komercyjne

przedsiębiorcy

„ Jak chronić wynalazki w innowacyjnym
przedsiębiorstwie?”

4h (240min)

2

27.02.2019
Warszawa

szkolenie

uczestnicy konkursu Innowator
Mazowsza: naukowcy,
przedsiębiorcy

Czy każdy wynalazek można opatentować?

3h (180min)

Małgorzata Trejgis
Paweł Kocańda

10

3

22.03.2019
Grójec

szkolenie
komercyjne

przedsiębiorcy

Strategia ochrony produktu ze szczególnym
wykorzystaniem znaku towarowego

6h (360min)

Magdalena Maksimowska
Małgorzata Furmańska
1

4

4

25.03.2019
Warszawa

szkolenie
komercyjne

przedsiębiorcy

Patent – Twoje prawo do sukcesu! Strategia ochrony
wynalazków w Polsce i na świecie

4h (240 min)

Piotr Godlewski

7

5

5.04.2019
Runów

szkolenie
komercyjne

przedsiębiorcy

3h (180min)

Piotr Godlewski
Arletta Miciukiewicz - Dutt
1

3

6

21.08.2019
Warszawa

szkolenie
komercyjne

przedsiębiorcy

Patent-Twoje prawo do sukcesu! Strategia ochrony
wynalazków w Polsce i na świecie

5h (300min)

Piotr Godlewski
Katarzyna Strzelecka

5

7

26.09.2019
Warszawa

szkolenie
pro bono

nauczyciele
projekt UPRP Własność
Intelektualna w Twojej Szkole

Strategia zarządzania prawami własności intelektualnej

2,5h (150min)

Dorota Rzążewska
Anna Kupińska -Szczygielska
1

40

8

27.09.2019
Warszawa

warsztat

nauczyciele
projekt UPRP Własność
Intelektualna w Twojej Szkole

Jak zarządzać prawami własności intelektualnej?

1,5h (90min)

Dorota Rzążewska
Anna Kupińska- Szczygielska

20

27.09.2019
Warszawa

warsztat

1,5h (90min)

Dorota Rzążewska
1
Anna Kupińska- Szczygielska

20

10

5.12.2019
Jastrzębie
Zdrój

warsztat

11

18.12.2019 szkolenie
Warszawa komercyjne

lp.

9

dla kogo

nauczyciele
projekt UPRP Własność
Intelektualna w Twojej Szkole

nauczyciele, uczniowie

przedsiębiorcy

temat

Własność przemysłowa w firmie
(wzór przemysłowy, zgłaszanie wynalazków)

Jak zarządzać prawami własności intelektualnej?

czas trwania

prelegenci
Piotr Godlewski 1

8

Własność przemysłowa wokół nas

2h (120min)

Dorota Rzążewska1

40

Własność intelektualna i przemysłowa
– meandry prawa patentowego

6h (360min)

Alicja Kicińska- Fujawa
Piotr Godlewski

6

1

Łącznie:

163
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