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Filozofia CSR w Grupie JWP

Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rz¹¿ewska Spó³ka Jawna 

(dawniej Jan Wierzchoñ & Partnerzy Biuro Patentów i Znaków 

Towarowych Sp.j.) powsta³a na pocz¹tku lat 90-tych i jest jedn¹ z 

wiod¹cych w Polsce kancelarii rzecznikowskich zajmuj¹cych siê 

ochron¹ w³asnoœci intelektualnej i przemys³owej. Od 2012 roku 

dzia³amy jako GRUPA JWP, w sk³ad której wchodz¹ nastêpuj¹ce 

podmioty:

?J?WP Rzecznicy Patentowi – kancelaria zajmuje siê kompleksow¹ 

ochron¹ praw w³asnoœci intelektualnej i przemys³owej. Specjalizuje 

siê w kompleksowej obs³udze firm krajowych i zagranicznych w 

zakresie ochrony w³asnoœci intelektualnej i przemys³owej, 

obejmuj¹cej: wynalazki, wzory u¿ytkowe, wzory przemys³owe, 

znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, domeny internetowe, 

zwalczanie nieuczciwej konkurencji, prawa autorskie oraz ochronê 

nazw firm;

?J?WP Adwokaci i Radcowie Prawni – kancelaria œwiadcz¹ca pomoc 

prawn¹ i zastêpstwo procesowe w sprawach s¹dowych z zakresu 

ochrony w³asnoœci intelektualnej i przemys³owej, ochrony prawno-

autorskiej, prawa reklamy, prawa internetu, prawa konkurencji 

oraz prawa cywilnego i prawa spó³ek;

?J?WP Fundacja Masz Pomys³? Masz Patent. Masz Zysk! – organizacja 

pozarz¹dowa, której celem jest popularyzacja wiedzy z zakresu 

ochrony w³asnoœci intelektualnej i przemys³owej oraz wspieranie 

innowacyjnoœci. Przedmiotem dzia³alnoœci Fundacji s¹ szkolenia i 

dzia³ania edukacyjne pro bono.

„CELEM STRATEGII SPO£ECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŒCI BIZNESU GRUPY JWP  JEST WSKAZANIE 

FUNDAMENTALNYCH OBSZARÓW I ADRESATÓW NASZEJ DZIA£ALNOŒCI, JAK TE¯ NADANIE RAM 

ORGANIZACYJNYCH PODEJMOWANYM PRZEZ NAS DZIA£ANIOM PROSPO£ECZNYM”

- Magda Rz¹¿ewska, koordynator wdra¿ania strategii CSR

Zasadnicz¹ motywacj¹ w prowadzeniu naszych 

dzia³añ zwi¹zanych ze spo³eczn¹ 

odpowiedzialnoœci¹ biznesu jest uznanie ich 

kluczowej roli w osi¹ganiu celów biznesowych. 

Dzia³ania spo³ecznej odpowiedzialnoœci 

biznesu planujemy prowadziæ w czterech 

kluczowych obszarach: pracownicy, klienci i 

etyka biznesu, spo³eczeñstwo oraz œrodowisko 

naturalne.

Celem Strategii spo³ecznej odpowiedzialno-œci 

biznesu Grupy JWP  jest wskazanie 

fundamentalnych obszarów i adresatów naszej 

dzia³alnoœci, jak te¿ nadanie ram 

organizacyjnych podejmowanym przez nas 

dzia³aniom prospo³ecznym.

Misj¹ Grupy JWP jest dostarczanie krajowym i 

zagranicznym podmiotom wiedzy i 

wszechstronnej pomocy prawnej w zakresie 

ochrony i zarz¹dzania w³asnoœci¹ intelektualn¹ 

oraz prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, 

przy jednoczesnym podejmowaniu 

wieloaspektowych dzia³añ prospo³ecznych.

Realizujemy nasz¹ strategiê biznesow¹ w 

sposób odpowiedzialny spo³ecznie, z uwzglê-

dnieniem norm etyki w biznesie, jak te¿ 

potrzeb wszystkich grup interesariuszy, w tym 

m.in.: pracowników, klientów, spo³eczeñstwa 

oraz œrodowiska naturalnego.

Dzia³amy, opieraj¹c siê na standardach 

wyznaczanych przez normy prawa krajowego

i miêdzynarodowego, jak równie¿ 

uwzglêdniaj¹c kodeksy etyczne odnosz¹ce siê 

do prowadzonej przez nas dzia³alnoœci. 

Filozofiê moralnoœci naszej bran¿y okreœlaj¹ 

m.in. zasady Etyki Zawodowej Rzecznika 

Patentowego, Kodeks Etyki Radcy Prawnego 

oraz Kodeks Etyki Adwokackiej.  W codziennej 

pracy kierujemy siê profesjonalnym, 

indywidualnym podejœciem, pragmatyzmem 

oraz wartoœciami takimi jak: uczciwoœæ, 

otwartoœæ, szacunek, odpowiedzialnoœæ 

i zaanga¿owanie.

DLACZEGO PODEJMUJEMY

DZIA£ANIA PROSPO£ECZNE?

MISJA I PODEJŒCIE2013
Opracowaliœmy strategiê CSR 
i rozpoczêliœmy jej wdra¿anie

Stworzyliœmy dedykowany portal
internetowy informuj¹cy wszystkich
interesariuszy o naszych dzia³aniach 
w zakresie CSR

Audyt ekologiczny naszego biura, 
przeprowadzany przez zewnê-
trznych konsultantów, wykaza³, 
i¿ w 100% spe³niamy wymagania
potrzebne do uzyskania certyfikatu 
„ZIELONE BIURO”
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W celu uporz¹dkowania ca³oœci 

dzia³añ Grupy JWP w zakresie 

spo³ecznej odpowiedzialnoœci 

biznesu planujemy dokonaæ w 

firmie implementacji normy ISO 

26000. W tym celu w najbli¿szym 

czasie wykonany zostanie audyt 

firmy w zakresie zgodnoœci z 

wytycznymi normy ISO 26000, zaœ 

jego efektem bêdzie opracowanie 

strategii wdro¿enia tej normy. 

NORMA ISO 26000



Corporate

Social
Responsibility

Pragniemy realizowaæ dzia³ania prospo³eczne 

w myœl koncepcji CSR, poniewa¿ zale¿y nam 

na:

?osi¹ganiu wysokiego poziomu zadowolenia 

pracowników z pracy w firmie, s³u¿¹cemu 

zwiêkszeniu ich efektywnoœci i wiêkszej 

identyfikacji z przedsiêbiorstwem

?inwestowaniu w rozwój pracowników – 

mamy œwiadomoœæ, ¿e kwalifikacje 

pracowników determinuj¹ jakoœæ 

œwiadczonych us³ug. Inwestowanie w 

rozwój pracowników poprzez ró¿nego 

rodzaju szkolenia winno byæ nieodzownym 

elementem dzia³añ w budowaniu poczucia 

wspólnoty, kszta³towaniu relacji, w tym 

komunikacji interpersonalnej, afirmacji 

wartoœci pracy zespo³owej.

?budowaniu w spo³eczeñstwie i w relacjach 

z klientami wizerunku firmy JWP jako firmy 

o wysokim potencjale wiedzy 

specjalistycznej, eksperckiej, a zarazem 

nowoczesnej, otwartej, proekologicznej, 

pomagaj¹cej i ¿yczliwej klientom oraz 

otoczeniu

?budowaniu w³aœciwych relacji z klientami 

poprzez: skuteczn¹ komunikacjê przy 

wykorzystaniu nowoczesnych rozwi¹zañ, 

dialog, uwzglêdnianie ich postulatów i 

monitoring ich satysfakcji; d¹¿enie do 

podwy¿szania jakoœci i standardu obs³ugi.

CELE STRATEGII CSR GRUPY JWP KLUCZOWE OBSZARY CSR W GRUPIE JWP

CSR staje siê w Grupie JWP sta³ym elementem dzia³alnoœci. Uwa¿amy, ¿e powinien on dotyczyæ 

wielu sfer funkcjonowania firmy i odnosiæ siê do ka¿dej z grup jej interesariuszy. Na etapie 

przygotowania strategii zidentyfikowaliœmy grupy odbiorców, jak równie¿ poddaliœmy analizie ich 

wp³yw i oczekiwania w kontekœcie dzia³alnoœci spo³ecznej. Na tej podstawie wyznaczyliœmy 

kierunki naszych dzia³añ prospo³ecznych.

ZADANIA, JAKIE CHCEMY REALIZOWAÆ W ZAKRESIE DZIA£ALNOŒCI 

PROSPO£ECZNEJ W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH 

Planowane przez nas aktywnoœci w zakresie dzia³alnoœci prospo³ecznej pogrupowaliœmy wed³ug 

interesariuszy, których one dotycz¹. Poni¿ej opisane dzia³ania odnosz¹ siê zatem zarówno do 

interesariuszy wewnêtrznych (pracownicy), jak i do zewnêtrznych (m.in.: klientów, spo³eczeñstwa) 

oraz œrodowiska naturalnego. 

KLIENCI I ETYKA BIZNESU

SPO£ECZEÑSTWO

PRACOWNICY

ŒRODOWISKO NATURALNE

Dbamy o satysfakcjê i rozwój pracowników

Rozwijamy nowoczesne sposoby komunikacji z Klientem

Rozpowszechniamy wiedze o w³asnoœci intelektualnej

i przemys³owej

Staramy siê, by nasze dzia³ania by³y przyjazne 

dla œrodowiska
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PRACOWNICY

Jest to kluczowy obszar dzia³alnoœci 

prospo³ecznej firmy. Dbamy o to, aby nasi 

pracownicy i wspó³pracownicy 

identyfikowali siê z ni¹ i odczuwali 

satysfakcjê z pracy w JWP. Chcemy daæ im 

pewnoœæ, ¿e nasza firma zapewnia dobre 

warunki pracy, dba o ich rozwój, oferuje 

mo¿liwoœci szkolenia, zapewnia 

œwiadczenia socjalne, jak równie¿ jest 

elastyczna, u³atwiaj¹c godzenie ról 

prywatnych i zawodowych. 

Interesariusze
Do najistotniejszych grup interesariuszy 

w tym obszarze nale¿¹:

PRACOWNICY

WSPÓ£PRACOWNICY

osoby zatrudnione w firmie

na podstawie umowy o pracê

osoby fizyczne i jednoosobowe podmioty 

gospodarcze wspó³pracuj¹ce z firm¹ na 

podstawie umów cywilnoprawnych.

Wspó³pracownicy stanowi¹ integralna 

czêœæ naszego Zespo³u

KOMUNIKACJA

OPRACOWANIE SYSTEMU OCEN 

OKRESOWYCH 

BADANIE PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH 

PRACOWNIKÓW

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH I 

ROZWOJU ZAWODOWEGO

OPRACOWANIE PROGRAMU KSZTA£TOWA-

NIA RELACJI INTERPERSONALNYCH

 – chcemy skutecznie 

komunikowaæ siê z naszymi pracownikami, 

dlatego te¿, oprócz regularnych z nimi 

spotkañ, zak³adamy stworzenie i sta³e 

doskonalenie systemów i kana³ów przep³ywu 

informacji. Planujemy rozbudowê obecnie 

funkcjonuj¹cego Newslettera, uruchomienie 

w jego strukturach Forum i rozwój mini 

portalu internetowego poœwiêconego 

dzia³alnoœci CSR Grupy JWP. Pragniemy, aby te 

narzêdzia stanowi³y p³aszczyznê dialogu, 

wymiany informacji, zg³aszania pomys³ów, jak 

równie¿ dzielenia siê wiedz¹;

 dzia³anie maj¹ce na celu 

wdro¿enie procedury oceny pracownika, w 

trakcie której oceniaj¹cy dokonuj¹ 

okresowego bilansu pracy wykonanej przez 

pracowników oraz analizuj¹ ich przysz³e 

mo¿liwoœci. Ocena okresowa naszych 

pracowników stanie siê cyklicznym (w ujêciu 

rocznym) dzia³aniem stanowi¹cym element 

funkcjonowania firmy;

 – celem powy¿szego 

dzia³ania jest podwy¿szenie stopnia motywacji 

i zaanga¿owania pracowników, 

przeciwdzia³anie wypaleniu zawodowemu, 

zmniejszenie kosztów rekrutacji (przez 

zaplanowane œcie¿ki kariery wewnêtrznej;

 – powy¿sze 

dzia³anie ukierunkowane jest na zaspokajanie 

potrzeb zarówno firmy, jak i pracowników w 

dziedzinie rozwoju osobistego oraz 

zawodowego;

celem jest integracja zespo³u, wzrost 

, którego 

œwiadomoœci i odpowiedzialnoœci grupowej w 

d¹¿eniu do wspólnego celu, jakim jest dobro 

w³asne i firmy. Wdro¿enie programu ma na 

celu wzmocnienie grupy przez konstruktywny 

dialog i komunikacjê. Umo¿liwi pracownikom 

uczestniczenie w procesie zarz¹dzania firm¹;

, czyli uwzglêdnianie 

indywidualnych sytuacji rodzinnych (np. 

niepe³nosprawnoœæ dziecka) - sfer, które 

wymagaj¹ szczególnie intensywnych dzia³añ 

w zakresie równouprawnienia obu p³ci oraz 

zachowanie równowagi miêdzy ¿yciem 

zawodowym a prywatnym.  JWP daje pracow-

nikom do dyspozycji wiele rozwi¹zañ pozwala-

j¹cych na pogodzenie tych dwóch sfer. 

Zarówno kobiety, jak i mê¿czyŸni zatrudnieni 

w naszej firmie mog¹ liczyæ na rozmaite 

udogodnienia, poniewa¿ tworzymy otoczenie, 

które zapewni swoim pracownikom zrówno-

wa¿ony rozwój rozumiany jako równowaga 

miêdzy ¿yciem zawodowym i prywatnym. 

Budujemy przyjazne œrodowisko spo³eczne 

wewn¹trz firmy, wdra¿amy rozwi¹zania 

przyjazne pracownikom, którzy maj¹ specyfi-

czne potrzeby a przede wszystkim planujemy 

wdro¿yæ w firmie za³o¿enia idei work-life 

balance. Wybrane przez nas rozwi¹zania 

w tym zakresie to: elastyczny czas pracy oraz 

mo¿liwoœæ powrotu do pracy po urlopie 

macierzyñskim na czêœæ etatu, oraz mo¿liwoœæ 

pracy zdalnej (pracy z domu);

 – w naszej 

firmie postrzega siê ró¿norodnoœæ jako 

wartoœæ. Ludzie o odmiennym wyznaniu, 

orientacji seksualnej, narodowoœci czy te¿ 

stopniu sprawnoœci na równi wspó³uczestnicz¹ 

w budowaniu kultury organizacyjnej firmy.

ZBUDOWANIE SYSTEMU U£ATWIAJ¥CEGO 

GODZENIE RÓL ¯YCIOWYCH (ZAWODOWYCH

 I PRYWATNYCH)

ZARZ¥DZANIE RÓ¯NORODNOŒCI¥

?zbudowanie w³aœciwych relacji 

pomiêdzy firm¹ a pracownikami

i wspó³pracownikami

?wzrost motywacji i zaanga¿owania 

pracowników

?wzrost œwiadomoœci i odpowiedzialnoœci 

grupowej w d¹¿eniu do wspólnego celu

?zwiêkszenie partycypacji pracowników 

w procesie zarz¹dzania firm¹

?przeciwdzia³anie wypaleniu 

zawodowemu

?zapewnienie równowagi pomiêdzy 

¿yciem zawodowym a prywatnym

?integracja zespo³u

?rozwój zawodowy kadry

DZIA£ANIA

CELE
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KLIENCI I ETYKA BIZNESU

Nasi klienci s¹ w centrum naszej uwagi – 

dbamy o ich satysfakcjê i zadowolenie a 

przede wszystkim o to, aby  komunikacja 

z nimi odbywa³a siê w sposób otwarty, 

fachowy i przejrzysty. S³uchamy, co maj¹ 

nam do powiedzenia i nieustannie 

doskonalimy formy wzajemnej komunikacji. 

Interesariusze

KLIENCI ZAGRANICZNI

PODWYKONAWCY

KLIENCI KRAJOWI

ORGANY

przed którymi JWP prowadzi sprawy

reprezentuj¹c swoich klientów

CELE

?zapewnienie profesjonalnego i 

indywidualnego podejœcia do klienta

?zwiêkszenie œwiadomoœci na temat 

w³asnoœci intelektualnej wœród 

potencjalnych klientów

?zapewnienie sprawnej komunikacji 

 Oferujemy klientom 

 w ka¿dej sprawie. 

Komunikujemy siê z nimi i reagujemy na ich 

potrzeby, zapewniamy wsparcie i opiekê w 

prowadzonych sprawach. Dok³adamy 

wszelkich starañ, aby jakoœæ oferowanych 

przez nas us³ug sta³a na najwy¿szym poziomie. 

Staramy siê, aby Klienci mieli w nas zaufanych 

partnerów wspieraj¹cych ich rozwój i 

realizacjê celów. 

poprzez dostêp online, tele 

i video konferencje. W celu u³atwienia 

klientom dostêpu do prowadzonych przez JWP 

Rzecznicy Patentowi spraw, firma wdro¿y³a 

nowoczesne narzêdzie, jakim jest system 

elektronicznego zarz¹dzania dokumentacj¹ 

i sprawami. Klient ma mo¿liwoœæ uzyskania 

dostêpu do danych o prowadzonych na jego 

rzecz sprawach tak¿e online (poprzez panel 

web dla klientów dostêpny po zalogowaniu 

i ustanowieniu indywidualnego has³a). 

Proponujemy klientom mo¿liwoœæ 

uczestniczenia w profesjonalnych szkoleniach, 

prowadzonych przez naszych pracowników 

w ramach Fundacji JWP

Szczególn¹ uwagê zwracamy na 

.  Bran¿a naszej dzia³alnoœci 

jest doœæ specyficzna, st¹d w codziennej pracy 

ka¿dy pracownik jest zobowi¹zany 

przestrzegaæ Zasad Etyki Zawodowej Rzecznika 

Patentowego / Kodeksu Etyki Radcy Prawnego 

/ Kodeksu Etyki Adwokackiej. Zaufanie 

klientów jest dla nas najwy¿sz¹ wartoœci¹.

PROFESJONALNE I 

INDYWIDUALNE PODEJŒCIE

ZAPEWNIAMY KLIENTOM SPRAWN¥ 

KOMUNIKACJÊ 

W£AŒCIWE 

POSTAWY ETYCZNE

PRZEJRZYSTOŒÆ W RELACJACH 

POUFNOŒÆ I OCHRONA DANYCH

DZIA£ANIA NA RZECZ PODWYKONAWCÓW

BEZP£ATNE DOROCZNE KONSULTACJE

OPIEKUNÓW KLIENTA

- budujemy 

relacje z naszymi klientami na przejrzystych 

zasadach. Nie dopuszczamy do jakichkolwiek 

niedomówieñ, unikamy ryzyka dwuznacznoœci 

interpretacji przekazu. D¹¿ymy do 

maksymalnej precyzyjnoœci w ramach 

prowadzonych negocjacji oraz formu³owaniu 

umów z klientami. 

 - jednym 

z podstawowych wyznaczników naszej 

dzia³alnoœci jest zachowywanie tajemnicy 

powierzonych nam danych. Chronimy wszelkie 

informacje, jakie uzyskujemy od klienta, tego 

samego wymagaj¹c te¿ od naszych 

wspó³pracowników i podwykonawców. 

 - 

sprawne wykonywanie us³ug na rzecz klientów 

nie mog³oby odbyæ siê bez trafnie dobranych 

podwykonawców. Budujemy relacje z 

podwykonawcami w celu wzajemnego 

poznania siê i ustalenia jak najlepszej 

wykonalnoœci - efektu pracy oraz jak 

najkorzystniejszej ceny. Wzajemnie wspieramy 

siê przy poszukiwaniu zleceñ. Dotrzymujemy 

zapisów umów i terminów p³atnoœci. 

 dla 

sta³ych klientów - doceniamy naszych sta³ych 

klientów, dlatego te¿ raz w roku oferujemy im 

mo¿liwoœæ skorzystania z bezp³atnych 

konsultacji w zakresie weryfikacji stanu 

prawnego oraz analizy strategicznej portfolio 

praw wy³¹cznych oraz oferujemy us³ugi 

. 

DZIA£ANIA
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SPO£ECZEÑSTWO

Social
Responsibility

Zasobem, jaki mo¿emy zaoferowaæ 

spo³eczeñstwu jest przede wszystkim nasza 

specjalistyczna wiedza. Wiemy, ¿e znajomoœæ 

zagadnieñ zwi¹zanych z ochron¹ w³asnoœci 

intelektualnej i przemys³owej, jak te¿ zwalczania 

plagiatów i podróbek w polskim spo³eczeñstwie 

jest w dalszym ci¹gu niewystarczaj¹ca. Dlatego 

te¿ d¹¿ymy do tego, aby poprzez nasze dzia³ania 

w obszarze spo³ecznej odpowiedzialnoœci 

wp³yn¹æ na upowszechnianie tematyki, któr¹ siê 

zajmujemy. Jesteœmy œwiadomi tego, ¿e s¹ grupy 

spo³eczne (przedsiêbiorcy, studenci, naukowcy), 

dla których wiedza w zakresie ochrony w³asnoœci 

intelektualnej i przemys³owej jest szczególnie 

istotna. Dlatego podejmujemy dzia³ania 

edukacyjne dedykowane w szczególnoœci tym 

grupom.

Interesariusze

PRZEDSIÊBIORCY

ORGANIZACJE 

PRACODAWCÓW

STUDENCI

ORGANIZACJE BRANZOWE

zajmuj¹ce siê zagadnieniem ochrony  IP

PRACOWNICY NAUKOWI

DZIENNIKARZE

?podnoszenie œwiadomoœci spo³ecznej 

w zakresie ochrony w³asnoœci intelektualnej 

i mo¿liwoœci czerpania korzyœci z praw 

wy³¹cznych

?upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony 

w³asnoœci intelektualnej wœród studentów 

i doktorantów, jak równie¿ promowanie 

zawodu rzecznika patentowego

?w³¹czanie siê w inicjatywy dot. spo³ecznej 

odpowiedzialnoœci przedsiêbiorstw poprzez 

wspó³pracê z partnerami spo³ecznymi

?wypracowywanie wspólnych dzia³añ i 

rozwi¹zañ prawnych w zakresie ochrony 

w³asnoœci intelektualnej i przemys³owej, 

a tak¿e branie czynnego udzia³u w rozwi¹zy-

waniu spraw dotycz¹cych ochrony w³as-

noœci intelektualnej na forum krajowym 

i miêdzynarodowym poprzez wspó³pracê 

z partnerami spo³ecznymi

?stwarzanie warunków do rozwoju 

dobrowolnych inicjatyw w ramach 

wolontariatu pracowniczego 

CELE

DZIELENIE SIÊ WIEDZ¥

AKADEMIA JWP 

BROSZURY I INFORMACJE EDUKACYJNE

PORADY PRO BONO (ONLINE)

 – znacz¹cym atutem 

grupy JWP jest posiadanie specjalistycznej 

wiedzy w obszarze ochrony w³asnoœci 

intelektualnej i przemys³owej. Opisywane tu 

dzia³ania podejmowane s¹ g³ównie w ramach 

Fundacji JWP Masz Pomys³? Masz Patent. 

Masz Zysk! Obejmuj¹ one szkolenia i edukacjê 

maj¹c¹ na celu podnoszenie wiedzy na temat 

ochrony w³asnoœci intelektualnej wœród 

przedsiêbiorców, naukowców, studentów 

i mediów. W ramach ww. dzia³añ Fundacja 

prowadzi m.in. szkolenia bran¿owe i dedyko-

wane oraz warsztaty edukacyjne. Do 

najwa¿niejszych inicjatyw podejmowanych 

przez Fundacjê w ramach dzielenia siê wiedz¹ 

zalicza siê projekty takie jak: 

- Fundacja realizuje projekt 

"Akademia JWP", który stanowi program 

szkoleñ dla ma³ych, œrednich i du¿ych 

przedsiêbiorstw oraz instytucji nauki z ró¿nych 

dziedzin gospodarki. Maj¹ one na celu 

wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firm na 

rynku poprzez wdro¿enie zasad ochrony 

w³asnoœci intelektualnej i przemys³owej jako 

d³ugofalowej strategii biznesowej.

 (profil 

edukacyjny FB, baza wiedzy www.jwp.pl) - 

Fundacja prowadzi równie¿ dzia³ania 

edukacyjno–promocyjne. G³ównym ich 

elementem jest wydawanie broszur 

edukacyjnych i informacyjnych poruszaj¹cych 

tematykê ochrony w³asnoœci intelektualnej 

i przemys³owej, jak te¿ edukacja szerokich 

krêgów spo³eczeñstwa na tzw. „fanpage`u” 

portalu Facebook. Planowane jest tak¿e 

rozpoczêcie systematycznej komunikacji 

poprzez Twitter.

- 

zainteresowane podmioty  bêd¹ mia³y 

mo¿liwoœæ skorzystania nieodp³atnie 

z konsultacji online udzielanych przez 

 

pracuj¹cych w Kancelarii JWP rzeczników 

patentowych i radców prawnych. Konsultacje 

udzielane bêdê w ramach organizowanych 

systematycznie czatów z ekspertami.

 - celem 

powy¿szego projektu jest wspieranie 

innowacji i promowanie m³odych talentów. 

Program jest realizowany z uczelniami 

wy¿szymi i organizacjami oko³o biznesowymi. 

Obejmuje on nastêpuj¹ce dzia³ania:

 dla studentów, 

doktorantów i pracowników naukowych oraz 

szkó³

- wa¿nym dzia³aniem 

s³u¿¹cym promocji zawodu Rzecznika 

Patentowego jest fundowanie sta¿y oraz 

stypendiów dla studentów. Sta¿e odbywaj¹ siê 

w firmie JWP Rzecznicy Patentowi

- JWP 

podejmuje wspó³pracê z ro¿nego rodzaju 

organizacjami bran¿owymi i oko³o biznesowy-

mi, zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi. 

Dziêki wspó³pracy z wieloma organizacjami 

JWP w³¹cza siê w podejmowane przez te 

podmioty inicjatywy w zakresie spo³ecznej 

odpowiedzialnoœci przedsiêbiorstw. 

JWP kieruje równie¿ dzia³ania edukacyjne do 

szerokiej spo³ecznoœci w obszarze praw 

autorskich i ochrony dóbr osobistych poprzez 

publikacje artyku³ów na ³amach prasy.

- JWP 

doceniaj¹c wartoœæ idei wolontariatu i podkre-

œlaj¹c znaczenie inicjatyw oddolnych, 

spontanicznych, nikomu nie narzuconych, 

umo¿liwia pracownikom realizowanie 

inicjatyw prospo³ecznych, skierowanych na 

konkretne zagadnienie i wspiera ich realizacjê. 

PROJEKT "RZECZNICY TALENTÓW"

WYK£ADY  I SZKOLENIA

STA¯E, STYPENDIA

WSPÓ£PRACA Z ORGANIZACJAMI 

BRAN¯OWYMI I OKO£O BIZNESOWYMI

WOLONTARIAT PRACOWNICZY 

 

 

DZIA£ANIA
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ŒRODOWISKO NATURALNE

Nie zapominamy o otaczaj¹cym nas œrodowisku, 

dlatego te¿ dbamy o to, aby nasze dzia³ania by³y 

eko przyjazne i eko odpowiedzialne, a tak¿e, aby 

wspiera³y ochronê dziedzictwa naturalnego. 

Interesariusze

PRACOWNICY JWP

SPO£ECZNOŒÆ LOKALNA

DOSTAWCY

KLIENCI

?Utrzymywanie standardów wynikaj¹cych 

z posiadania certyfikatu "Zielone Biuro" 

?Opracowanie i wdro¿enie dokumentu 

"Polityka œrodowiskowa" 

?Wdro¿enie systemu e-kancelaria 

?Przeszkolenie pracowników w zakresie 

dzia³añ proekologicznych 

podejmowanych przez firmê

CELE

„DOK£ADAMY WSZELKICH STARAÑ, 

BY NASZE DZIA£ANIA BY£Y PRZYJAZNE 

DLA ŒRODOWISKA NATURALNEGO”
- Tomasz Ma³ecki, manager ds. administracji i IT 

DZIA£ANIA

AUDYT I CERTYFIKAT "ZIELONE BIURO" 

POLITYKA ŒRODOWISKOWA

MINIMALIZACJA ZU¯YCIA ZASOBÓW:

OŒWIETLENIE 

GREEN IT 

2MONITORING CO  

- przed 

opracowaniem niniejszej strategii, w ramach 

wdra¿ania w firmie zasad CSR 

przeprowadziliœmy audyt ekologiczny naszego 

biura, którego realizacjê powierzyliœmy 

Fundacji Partnerstwo dla Œrodowiska. Wyniki 

tego audytu pokazuj¹, ¿e nasza firma spe³nia 

w 100% kryteria podlegaj¹ce ocenie w 

procesie audytu, co daje nam podstawê do 

uzyskania certyfikatu "Zielone Biuro";

 - w trakcie 

realizacji audytu jednym z kryteriów 

podlegaj¹cych ocenie do uzyskania certyfikatu 

"Zielone Biuro" by³o posiadanie dokumentu 

Polityka Œrodowiskowa. Dokument ten 

zostanie opracowany w ramach wdra¿ania 

w firmie strategii CSR. 

? - zainstalowanie w firmie 

energooszczêdnego systemu regulacji 

oœwietlenia w biurze firmy 

- wprowadzenie zasad zwi¹zanych 

z Green IT tzw. zielon¹ informatyk¹, dotycz¹-

cych ekologicznych aspektów funkcjonowania 

organizacji poprzez organizowanie video i 

telekonferencji, wdro¿enie elektronicznego 

systemu przep³ywu i zarz¹dzania dokumenta-

mi, wymiana sprzêtu firmowego na nowy i 

energooszczêdny  

? - na system monitorowania 
2zu¿ycia CO  sk³adaj¹ siê dzia³ania obejmuj¹ce:

 
?Monitorowanie zu¿ycia energii elektrycz-

nej, które bêdzie realizowane przy u¿yciu 

Menad¿era Œrodowiskowego udostêpnio-

nego przez Fundacjê Partnerstwo dla 

Œrodowiska przeprowadzaj¹c¹ audyt 

ekologiczny biura 

?Monitorowanie zu¿ycia energii cieplnej
?Monitorowanie zu¿ycia papieru i pozosta-

³ych materia³ów eksploatacyjnych w biurze

?Monitorowanie zu¿ycia wody

?Monitorowanie iloœci wytwarzanych 

œcieków

?Monitorowanie iloœci wytwarzanych 

odpadów.

 - na ten obszar 

aktywnoœci proekologicznej firmy sk³adaj¹ 

siê nastêpuj¹ce dzia³ania: 

?Ponowne wykorzystanie materia³ów 

eksploatacyjnych i surowców

?Wykorzystanie opcji oszczêdzania papieru 

w ramach posiadanych mo¿liwoœci 

sprzêtowych - stosowanymi rozwi¹zaniami 

jest np.: drukowanie dwustronne, ponowne 

wykorzystywanie jednostronnych 

wydruków do sporz¹dzania notatek. Bardzo 

wa¿nym dzia³aniem organizacji maj¹cym na 

celu ograniczenie zu¿ycia papieru jest 

wdra¿anie autorskiego systemu obiegu 

dokumentów - e-kancelarii. 

 - zastosowanie urz¹dzeñ 

ograniczaj¹cych jej zu¿ycie

 - to dzia³anie bêdzie 

realizowane poprzez: 

?Prowadzenie segregacji odpadów

?Wyznaczenie miejsc na odpady 

posegregowane

ZARZ¥DZANIE MATERIA£AMI 

EKSPLOATACYJNYMI

ZARZ¥DZANIE WOD¥

ZARZ¥DZANIE ODPADAMI
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ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW 

(E-KANCELARIA) 

POLITYKA ZAKUPÓW

PRZYJAZNE ŒRODOWISKO PRACY

EDUKACJA EKOLOGICZNA 

- wszystkie dokumenty 

przychodz¹ce do organizacji s¹ skanowane. 

W wersji elektronicznej s¹ wymieniane i 

funkcjonuj¹ w organizacji. Docelowo 

planujemy, aby w przysz³oœci dokumenty 

wychodz¹ce z organizacji by³y tak¿e w wersji 

elektronicznej.

 - dzia³ania firmy w tym 

zakresie: 

?Praktyka zakupu sprzêtu przyjaznego dla 

œrodowiska 

?Zakup œrodków czystoœci ulegaj¹cych 

biodegradacji

?Dzia³ania na rzecz ograniczenia iloœci 

wytwarzanych odpadów

 - dzia³ania 

w tym zakresie to: 

?Dokonywanie regularnych przegl¹dów 

klimatyzacji

?Ochrona przed ha³asem w firmie i jej 

bezpoœrednim otoczeniu

?Posiadanie oœwietlenia spe³niaj¹cego 

wymogi BHP, dostosowane do potrzeb 

technologicznych biura

?Zabezpieczenia przeciwpo¿arowe m.in. 

coroczne kontrole gaœnic.

- przeszkolenie 

pracowników w zakresie dzia³añ 

proekologicznych podejmowanych przez 

firmê. Wspieranie inicjatyw oddolnych 

podejmowanych przez pracowników w 

zakresie ochrony œrodowiska. W³¹czanie siê 

w proekologiczne inicjatywy partnerów 

spo³ecznych.

NIEZALE¯NY AUDYT EKOLOGICZNY 

BIURA JWP WYKAZA£, I¯  W 100% 

SPE£NIAMY WYMAGANIA

POTRZEBNE DO UZYSKANIA 

CERTYFIKATU „ZIELONE BIURO”

Zasoby finansowe na dzia³ania CSR 

Dobra i stabilna sytuacja finansowa naszej 

firmy pozytywnie rokuje na rozwój JWP 

w przysz³oœci, co przek³ada siê na realne 

mo¿liwoœci przeznaczania œrodków 

finansowych na dzia³ania spo³ecznie 

odpowiedzialne.

W przysz³ych latach obrotowych planujemy 

przeznaczaæ rocznie na dzia³ania spo³ecznie 

odpowiedzialne opisane w niniejszej strategii 

ok. 2 – 4% przychodów ze sprzeda¿y. 

Nasze zasoby pozafinansowe do 

wykorzystania w dzia³aniach CSR 

Oprócz œrodków finansowych, które jesteœmy 

w stanie przeznaczyæ na dzia³ania 

prospo³eczne, mo¿emy na powy¿sze cele 

przeznaczyæ tak¿e i inne zasoby, tj:

WIEDZA (KNOW-HOW) - Pracownicy JWP 

dysponuj¹ eksperck¹ wiedz¹ z zakresu 

ochrony w³asnoœci intelektualnej i prawnej, 

któr¹ chêtnie dziel¹  siê w ramach naszych 

spo³ecznie odpowiedzialnych zadañ

ŒRODKI TRWA£E I INFRASTRUKTURA 

TECHNICZNA, które mog¹ byæ 

wykorzystywane do dzia³añ spo³ecznie 

odpowiedzialnych. S¹ to przede wszystkim:

?zestawy komputerowe,

?drukarki laserowe lokalne, sieciowe, 

kolorowe, skanery, projektory, kamery 

internetowe, g³oœniki komputerowe;

?telefony stacjonarne i komórkowe, faksy;

?biuro o powierzchni 800 m2 , w tym 3 sale 

konferencyjne o ³¹cznej powierzchni 50 m2;

?biblioteka (oko³o 800 woluminów) 

zawieraj¹ca fachow¹ literaturê z dziedzin, 

bêd¹cych przedmiotem naszej dzia³alnoœci;

?dostêp do specjalistycznych baz danych 

Total Patent, Reuters Innovation, Darts-IP. 

ZARZ¥DZANIE

W realizacjê dzia³añ spo³ecznie odpowiedzial-

nych (wynikaj¹cych ze strategii CSR)  

zaanga¿owany bêdzie ca³y zespó³ firm Grupy 

JWP. Za wdra¿anie dzia³añ w poszczególnych 

obszarach odpowie-dzialne bêd¹ uprzednio 

wyznaczone osoby/zespo³y:

Dzia³ania w obszarze SPO£ECZEÑSTWO 

realizowane bêd¹ g³ównie w ramach Fundacji 

JWP Masz Pomys³? Masz Patent. Masz Zysk! 

nale¿¹cej do grupy JWP;

Dzia³ania w obszarze PRACOWNICY – koordy-

nowane bêd¹ przez dzia³ administracji 

(specjalista ds. zasobów ludzkich) i wspólnika 

zarz¹dzaj¹cego;

Dzia³ania w obszarze KLIENCI I ETYKA 

BIZNESU – koordynowane bêd¹ przez dzia³ 

marketingu i Rozwoju, dzia³ administracji 

oraz wspólnika zarz¹dzaj¹cego;

Dzia³ania w obszarze ŒRODOWISKO 

NATURALNE – koordynowane bêd¹ przez dzia³ 

administracyjny.

Za komunikacjê dzia³añ CSR odpowiada 

manager ds. PR. Rolê koordynatora dzia³añ 

CSR pe³ni manager ds. marketingu i rozwoju. 
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Komunikacja i promocja Monitoring i ocena

PORTAL INTERNETOWY 

Portal csr.jwp.pl to serwis poœwiêcony dzia³aniom wynikaj¹cym ze strategii CSR 

Grupy JWP, który prowadzony jest przez firmê. Powy¿szy serwis stanowi³ 

bêdzie narzêdzie, na którym publikowane bêd¹ informacje dotycz¹ce 

dzia³alnoœci CSR firmy. Bêdzie on regularnie aktualizowany. Stworzenie tego 

serwisu bêdzie jednoznaczne z posiadaniem narzêdzia do sprawnego 

komunikowania spo³eczeñstwu dzia³añ prospo³ecznych realizowanych przez 

nasz¹ firmê i uzyskiwania informacji zwrotnej na temat podejmowanych przez 

nas inicjatyw. 

NETWORKING I PROMOCJA DOBRYCH PRAKTYK

Wiemy, ¿e w procesie wdra¿ania CSR w firmie kluczowe znaczenie ma 

skuteczna komunikacja. Chcemy, aby o podejmowanych przez nas dzia³aniach 

mog³o dowiedzieæ siê jak najwiêcej osób, dlatego te¿ planujemy dzieliæ siê 

informacjami o tym, czego dokonujemy w dziedzinie dzia³alnoœci 

prospo³ecznej. W tym celu bêdziemy komunikowaæ swoje dzia³ania mediom 

bran¿owym, jak i zajmu-j¹cym siê sfer¹ spo³ecznej odpowiedzialnoœci. O 

wszystkich podejmowanych przez nas dzia³aniach zamierzamy pisaæ na stronie 

internetowej i w mediach spo³ecznoœciowych, tak, aby zasiêg tych informacji 

by³ jak najszerszy. Zamierzamy ponadto wspó³pracowaæ z podmiota-mi 

promuj¹cymi w Polsce CSR - m.in. z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, czy te¿ 

Centrum CSR.

WSPÓ£PRACA Z MEDIAMI

Planujemy komunikowaæ mediom o wszystkich realizowanych dzia³aniach 

prospo³ecznych, których siê podejmujemy. W tym celu bêdziemy 

wspó³pracowaæ z mediami bran¿owymi, jak i tymi zajmuj¹cymi siê spo³eczn¹ 

odpowiedzialnoœci¹ (przede wszystkim z tymi, dla których wdro¿enie CSR przez 

firmê z obszaru, którym siê zajmujemy mo¿e byæ interesuj¹cym studium 

przypadku). Wœród publikatorów z bran¿y CSR, z którymi chcielibyœmy 

nawi¹zaæ kontakt, nale¿y wymieniæ m.in. publikacje Forum Odpowiedzialnego 

Biznesu, magazyn CR Navigator, czy te¿ think-tank CentrumCSR.

RAPORTOWANIE SPO£ECZNE

Standardem dzia³alnoœci spo³ecznie odpowiedzialnej firmy JWP bêdzie 

wdro¿enie regu³ raportowania spo³ecznego, sporz¹dzonego zgodnie ze 

standardami w tym zakresie. Dziêki raportom nast¹pi wywi¹zanie siê z 

obowi¹zku komunikacyjnego wobec interesariuszy naszej firmy. Bêdziemy 

komunikowaæ zarówno im, jak i ogó³owi spo³eczeñstwa o dzia³aniach, które 

poczyniliœmy w danym roku w dziedzinie CSR. 

KONSULTACJE Z INTERESARIUSZAMI 

Istotn¹ praktyk¹, która na sta³e wejdzie do regu³ dzia³alnoœci firmy bêd¹ 

konsultacje z interesariuszami. Dzia³ania CSR naszej firmy uwzglêdniaj¹ 

potrzeby i oczekiwania naszych interesariuszy. Pragniemy byæ przekonani, ¿e 

dzia³ania realizowane przez nas wpisuj¹ siê w ich oczekiwani. Konkluzje z 

powy¿szych konsultacji bêd¹ dla nas podstaw¹ do dokonywania przegl¹du i 

ewentualnych modyfikacji w dzia³aniach podejmowanych w danych obszarach.
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Siedziba g³ówna
ul. ¯elazna 28/30
00-833 Warszawa
T: 22 436 05 07
F: 22 436 05 02
E: info@jwp.pl

Oddzia³ Wroc³aw
ul. Lelewela 15
53-505 Wroc³aw
T: 71 342 50 53
F: 71 342 06 11
E: wroclaw@jwp.pl

GRUPA JWP KONTAKT

Rzecznik prasowy:
Karolina To³wiñska, PR manager
karolina.tolwinska@jwp.pl



PRACOWNICY

KLIENCI

PODWYKONAWCY

S¥DY I URZÊDY
ORGANIZACJE BRAN¯OWE
I PRACODAWCÓW 

UCZELNIE

DZIENNIKARZE

MAPA INTERESARIUSZY 
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