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Polski Kongres Przedsiębiorczości wchodzi w fazę ostatnich szlifów.
Po wielu tygodniach konsultacji z naszymi prelegentami, tematyka poszczególnych 
konferencji jest już w pełni przygotowana. Obraz, jaki wyłonił się z tych rozmów 
jest bardzo wyraźny: chcemy rozmawiać o gospodarce przyszłości.

O możliwościach, które polskie firmy wykorzystały i nadal wykorzystują, aby 
zaznaczyć swoje miejsce nie tylko na rynku krajowym, ale w całej Europie. 
I poza nią.

O coraz lepszych warunkach, jakie polskie samorządy oferują inwestorom 
tworzącym nowe miejsca pracy w ich regionie. O bardziej przyjaznej, ekologicznej 
i nowoczesnej przestrzeni dla mieszkańców.

O innowacjach - w dosłownym tego słowa znaczeniu. Czyli rozwiązaniach, które 
nie są po prostu nowoczesne, ale przekraczają granice wyobraźni i wyznaczają 
nowe kierunki rozwoju nauki, technologii i społeczeństwa.

Zapraszam do lektury i do udziału w wydarzeniu.

Ostatnia prosta

Krzysztof Dyła
REDAKTOR NACZELNY
MAGAZYNU AGENDA
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Redakcja i opracowanie graficzne: Krzysztof Dyła 
kontakt: agenda@polskaagencja.pl telefon: 32/7826007

Infrastruktura, która 
wspiera sportowców — 

S-Sport od 2011 r. dba o to, żeby 
polskie stadiony prezentowały 

europejski poziom

Halo, Miasto Rzeszów 
— stolica Podkarpacia w coraz 

większym stopniu staje się smart city

11

8

Patent na innowacyjność
 — o istocie patentów mówi prezes zarządu Kancelarii Patentowej Patpol 

- Izabella Dudek-Urbanowicz14

Szybka ścieżka do innowacji
— NCBiR zachęca do skorzystania  
z dotacji konkursu Szybka Ścieżka4
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Wśród przedsiębiorców panuje błędne przekonanie,  
że na prace badawczo-rozwojowe stać wyłącznie największe  

przedsiębiorstwa inwestujące miliardy złotych w ogromne  
laboratoria i zaawansowany sprzęt.  
Tymczasem nawet niewielka firma jest w stanie opracować  
innowacyjne rozwiązania, dzięki którym może stać się liderem rynku. 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zachęca do skorzystania  
z dotacji konkursu Szybka Ścieżka, dzięki której zmniejsza  
się ryzyko inwestycji ponoszonej przez przedsiębiorcę.

Szybka 
Ścieżka do 
innowacji 
w Twojej 

firmie
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Prace badawczo-rozwojowe są procesem, dą-
żącym do stworzenia nowej, bądź ulepszenia 
istniejącej już, technologii lub produktu, tak 
aby zapewnić firmie przewagę konkurencyjną. 
Sukces przeprowadzonych prac, za którymi 
pójdzie efektywna komercjalizacja wyników, 
może się przenieść na znaczące zwiększenie 
zysków przedsiębiorstwa, lecz porażka skut- 
kować może stratami finansowymi. Dlatego 
prace B+R uważane są często za ryzykowne, co 
w efekcie może skutkować ich zaniechaniem.  
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju chce 
zdjąć część ryzyka z przedsiębiorców, a jed-
nocześnie zachęcić ich do prowadzenia badań, 
dlatego prowadzi konkursy, w ramach których 
przedsiębiorcy uzyskują dofinansowanie na 
swoje innowacyjne projekty. Jednym z takich 
konkursów jest Szybka Ścieżka realizowana  
w ramach Programu Operacyjnego Inteli- 
gentny Rozwój. Jest o co walczyć, ponieważ 
kwota przeznaczona na wsparcie przedsię-
biorców w 2018 roku wynosi 2,85 mld zł.
 
Jak wejść na Szybką Ścieżkę?

Elementami wyróżniającymi Szybką Ścieżkę 
spośród innych dostępnych form wsparcia 
dla przedsiębiorców jest przejrzystość zasad 
i ograniczenie formalności do minimum. 

Konkurs jest adresowany szeroko dla wszys- 
tkich przedsiębiorców, których projekty wpi- 
sują się w jedną z Krajowych Inteligentnych 
Specjalizacji, obejmujących swoim zakresem 
m.in. zdrowe społeczeństwo, biogospodarkę 
rolno-spożywczą, leśno-drzewną i środo-
wiskową, zrównoważoną energetykę, surow- 
ce naturalne, gospodarkę odpadami, pro-
cesy przemysłowe czy też innowacyjne tech-
nologie. Przedsiębiorcy mają możliwość 
uzyskania wsparcia finansowego na bada-
nia przemysłowe i prace rozwojowe, bądź 
wyłącznie na prace rozwojowe. Elementem 
projektu mogą być również prace przed-
wdrożeniowe. Efektem dofinansowywanych 
projektów powinno być opracowanie inno- 
wacji produktowej lub procesowej. Jednak 
warunkiem otrzymania grantu jest zobo-
wiązanie do wdrożenia wyników projektu  
w przeciągu 3 lat od jego zakończenia we 
własnej działalności gospodarczej lub wdro-
żenie wyników przez innego przedsiębiorcę, 
który kupi wyniki prac badawczo-rozwjowych 
bądź uzyska licencję na ich wykorzystanie. 
O dofinansowanie, w zależności od kon-
kursów, mogą ubiegać się małe, średnie, duże 
przedsiębiorstwa, konsorcja, jak również 
przedsiębiorstwa MŚP posiadające certyfikat 
Seal of Excellence przyznawany przez Komisję 
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Europejską. Zgłaszające swoje wnioski firmy 
powinny być zarejestrowane w Polsce i tutaj 
też prowadzić swoją działalność. Minimalna 
wartość projektu realizowanego przez przed- 
siębiorcę z MŚP to 1 mln zł, dużego przed-
siębiorcę to 5 mln zł, a w przypadku kon-
sorcjów przedsiębiorstw 10 mln zł.
Ocenie zostają poddane takie elementy jak: 
nowość rezultatów projektu, zapotrzebowanie 
rynkowe i opłacalność wdrożenia, rodzaj 
prac i ich adekwatność w kontekście celów 
projektu, kwalifikowalność i adekwatność wy- 
datków, własność intelektualna w kontekście 
bariery do wdrożenia wyników czy też kadra 
badawcza oraz zarządzająca w projekcie i za-
soby techniczne firmy.  

Im już się udało

Od uruchomienia pierwszego konkursu 
Szybka Ścieżka w 2015 roku, tysiące projektów 
otrzymało wsparcie finansowe. Wśród nich 
firma Ekoenergetyka-Polska Sp. z o.o., 
która dzięki niemal 3 mln zł dofinansowania 
opracowała stację ładowania autobusów elek- 
trycznych zasilanych z sieci DC. Zaletą opra- 
cowanego rozwiązania jest połączenie dwóch 
bardzo ważnych cech wymaganych od tego 
typu urządzeń: możliwości łatwego insta-
lowania w aglomeracjach miejskich poprzez 
podłączenie zasilania z istniejących sieci 
trakcyjnych tramwajowych lub trolejbu-
sowych DC oraz możliwość bardzo szybkiego 
uzupełnienia energii w autobusach elek-
trycznych.  

Innym projektem, który otrzymał wsparcie 
wysokości 2,9 mln zł, jest rozwiązanie 
firmy Aerosize Sp. z o.o. To innowacyjna 
hybrydowa poduszka ratunkowa. Znajdzie 
ona swoje zastosowanie m.in. w ratow-
nictwie lawinowym, lotnictwie, żeglarstwie, 
transporcie morskim, a nawet w lądownikach 
kosmicznych. W założeniu projekt ma składać 
się z trzech części: poduszki lawinowej (stano-
wiącej urządzenie ratunkowe, pomagające 
osobie porwanej przez lawinę śnieżną po-
zostanie na powierzchni), personalnej trat-
wy ratunkowej (przeznaczone dla osób 
przebywających na akwenach wodnych, 
zwiększające wyporności i stabilność osoby 
w przypadku znalezienia się w wodzie na 
skutek wypadków, awarii, konieczności 
opuszczenia uszkodzonej jednostki) oraz 
poduszki awaryjnego lądowania lekkich  
i ultralekkich jednostek latających. 
Od początku bieżącego roku w konkursie 
Szybka Ścieżka wpłynęło już 399 wniosków 
z małych i średnich przedsiębiorstw (na 
łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania 
2  580 441  357,37 zł) oraz 109 z dużych i kon-
sorcjów (na  kwotę 1 319 583 954,90 zł). Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju zachęca wszystkie 
firmy, które chcą wytworzyć i wdrożyć inno-
wacyjne rozwiązania do składania wniosków. 
Nabór w konkursie potrwa do końca roku. 
Więcej informacji o terminach konkursów 
oraz zasadach aplikowania w konkursie 
Szybka Ścieżka dostępnych jest na stronie 
internetowej: www.ncbr.gov.pl  

VI Polski Kongres  

Przedsiębiorczości

24-25 września

Międzynarodowe Targi 

Poznańskie
www.polskikongres.pl
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HARMONOGRAM KONKURSÓW*

TERMIN  
NABORU WNIOSKÓW DLA KOGO? NA CO? DANE KONKURSU

3.04. – 28.12.2018 r.
Przedsiębiorstwa z sektora 
MŚP realizujące projekty poza 
województwem mazowieckim

B+R (badania przemysłowe i/lub 
eksperymentalne prace rozwojowe, 
które mogą być uzupełnione o prace 
przedwdrożeniowe)

Konkurs_3/1.1.1/2018
“Szybka ścieżka” MŚP
 – Seal of Excellence
 – wyłącznie na projekty, które:

1)  zostały złożone do SME Instrument,  
faza II (Horyzont 2020) w ciągu ostatnich  
18 Miesięcy przed datą złożenia wniosku  
do NCBR oraz

2)  otrzymały certyfikat Seal of Excellence  
w ramach SME Instrument, faza II (Horyzont 
2020) – z powodu braku środków nie otrzymały 
dofinansowania)

23.05. – 11.09.2018 r. Przedsiębiorstwa z sektora MŚP, 
konsorcja naukowe

B+R (badania przemysłowe i/lub 
eksperymentalne prace rozwojowe)

ERA-Net SG + RegSys  
(ERA-NET SES) 1 konkurs

11.06. – 5.10.2018 r.

Szkoła wyższa publiczna bądź 
niepubliczna, kształcąca co 
najmniej 200 studentów na 
studiach stacjonarnych

Projekty służące realizacji celów POWER 
wyznaczonych w ramach Działania 3.5

Kompleksowe programy szkół wyższych,

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodark 
i rozwoju, Program Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Konkurs nr
POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/18
na Zintegrowane Programy Uczelni

 – Ścieżka I

11.06. – 5.10.2018 r.

Szkoła wyższa publiczna bądź 
niepubliczna, kształcąca co 
najmniej 200 studentów na 
studiach stacjonarnych oraz nie 
więcej niż 20 000 studentów 
na studiach stacjonarnych 
i niestacjonarnych

Projekty służące realizacji celów POWER 
wyznaczonych w ramach Działania 3.5

Kompleksowe programy szkół wyższych,

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki 
i rozwoju, Program Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Konkurs nr
POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/18
na Zintegrowane Programy Uczelni

 – Ścieżka II

11.06. – 5.10.2018 r.

Szkoła wyższa publiczna bądź 
niepubliczna, kształcąca co 
najmniej 20 000 studentów na 
studiach stacjonarnych

Projekty służące realizacji celów POWER 
wyznaczonych w ramach Działania 3.5

Kompleksowe programy szkół wyższych,

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki 
i rozwoju, Program Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Konkurs nr
POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/18
na Zintegrowane Programy Uczelni

 – Ścieżka III

14.06. – 20.12.2018 r.

Jednostki naukowe,
centra naukowe PAN,
centra naukowe uczelni, osoby 
fizyczne, spełniające warunki 
określone w regulaminie 
konkursu

Wsparcie praktycznego wykorzystania  
wyników badań podstawowych

Wspólne Przedsięwzięcie
Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju oraz
Narodowego Centrum Nauki TANGO
3 konkurs

25.06. – 7.09.2018 r. Jednostki naukowe, konsorcja 
naukowe, przedsiębiorstwa

B+R (badania przemysłowe i/lub 
eksperymentalne prace rozwojowe) III konkurs polsko-turecki

25.06. – 15.10.2018 r.

Uczelnia publiczna bądź 
niepubliczna: akademicka lub 
zawodowa, gdzie uczelnia 
zawodowa składająca wniosek 
musi kształcić co najmniej 
200 studentów na studiach 
stacjonarnych

Projekty służące realizacji celów POWER 
wyznaczonych w ramach Działania 3.5

Kompleksowe programy szkół wyższych,

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki 
i rozwoju, Program Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Konkurs nr
POWR.03.05.00-IP.08-00-REG/18
na Zintegrowane Programy Uczelni
na rzecz Rozwoju Regionalnego

27.06. – 26.09.2018 r.

Zrzeszenia branżowe posiadające 
osobowość prawną i siedzibę na 
terytorium Rzeczpospolitej  
Polskiej grupujące mikro, małe  
i średnie przedsiębiorstwa

Badania na potrzeby danej branży
(ang. Collective Research)

Inicjatywa CORNET:  
26. konkurs

28.06. – 13.09.2018 r. Przedsiębiorstwa z sektora MŚP B+R (badania przemysłowe i/lub 
eksperymentalne prace rozwojowe) Eurostars-2: 10. konkurs

3.08. – 2.10.2018 r. Przedsiębiorstwa i konsorcja 
przedsiębiorstw

B+R (badania przemysłowe i/lub 
eksperymentalne prace rozwojowe, 
które mogą być uzupełnione o prace 
przedwdrożeniowe)

Konkurs 3/1.2/2018
Program sektorowy
InnoNeuroPharm

16.08. – 14.12.2018 r.
Przedsiębiorstwa z sektora 
MŚP realizujące projekty poza 
województwem mazowieckim

B+R (badania przemysłowe i/lub 
eksperymentalne prace rozwojowe, 
które mogą być uzupełnione o prace 
przedwdrożeniowe)

Konkurs_4/1.1.1/2018
„Szybka ścieżka” MŚP

3.09. – 30 .11.2018 r.

Przedsiębiorstwa duże 
i konsorcja przedsiębiorstw 
realizujące projekty poza 
województwem mazowieckim

B+R (badania przemysłowe i/lub 
eksperymentalne prace rozwojowe, 
które mogą być uzupełnione o prace 
przedwdrożeniowe)

Konkurs_5/1.1.1/2018
„Szybka ścieżka”

14.08. – 12.10.2018 r.

Konsorcja, w którego skład 
wchodzi co najmniej: jedno 
przedsiębiorstwo (Lider 
konsorcjum) oraz jedna 
jednostka naukowa

B+R (badania przemysłowe i/lub 
eksperymentalne prace rozwojowe, 
które mogą być uzupełnione o prace 
przedwdrożeniowe)

Konkurs 2/4.1.1/2018 
Wspólne przedsięwzięcie  
z Woj. Łódzkim

*Harmonogram aktualny na dzień 5.08.2018 r. Aktualny harmonogram konkursów dostępny jest na stronie NCBR.
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Pod łatwym do zapamiętania numerem (177889900) zainteresowani mogą uzyskać 
wszelkie informacje z Urzędu Miasta. Ta z pozoru błaha ciekawostka,  
to jeden z wielu przykładów innowacyjnego i otwartego podejścia rzeszowskiego 
magistratu do mieszkańców, turystów, a także świata biznesu i nauki.  
Dzięki takiemu nastawieniu Rzeszów w coraz większym stopniu staje się smart city, 
a szeroko zakrojone plany pokazują, że miasto chce pełnić rolę lidera 
– nie tylko Polski Wschodniej. 

Miasto 
Rzeszów

Halo,
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Kiedy prezydent Tadeusz Ferenc objął urząd w 2002 
roku petenci stali w kolejkach, czekali na obsługę 
we wszystkich wydziałach. Sytuacja nie różniła się 
bardzo od większości polskich urzędów. – Pamiętam 
jak na początku kadencji zobaczyłem kolejki w wy- 
dziale komunikacji. Zastawiałem się z czego to wyni- 
ka. Stanąłem więc w jednej kolejce, obserwowałem  
i analizowałem sytuację – wspomina prezydent.
–Postanowiłem, że każdy petent ma być bezwzględ-
nie dobrze i możliwie szybko obsłużony. I tak właśnie 
jest dzisiaj – dodaje. W urzędzie wprowadzono spec-
jalną infolinię i zatrudniono odpowiednio wyksz-
tałconą kadrę. Uruchomiono aż pięć punktów obsłu-
gi mieszkańców w galeriach handlowych na terenie  
Rzeszowa. Co miesiąc w różnych dzielnicach odby-
wają się spotkania władz miasta z mieszkańcami. 
Często rozmawia się o najprostszych potrzebach – jak 
drogi, chodniki czy oświetlenie. Na takie spotkania 
przychodzi nawet 600 osób, a kończą często późno 
w nocy. – Cieszę się z tej frekwencji i z każdej wiado-
mości, jaka jest mi przekazywana – mówi prezydent.
Otwartość urzędu dotyczy także dziennikarzy. 
– W każdy poniedziałek organizuję spotkania robocze 
z dyrektorami poszczególnych działów. Na te zebra-
nia zapraszam wszystkich dziennikarzy. To daje im 
jasne informacje, co tak naprawdę dzieje się w Rze- 
szowie. Poznają zarówno dobre strony, jak i trudne 
sprawy, dzięki czemu mogą przekazać rzetelne in-
formacje dla naszych mieszkańców, a to dla mnie 
szczególnie istotne. Poza tym, mam taką zasadę, że 
dziennikarze mogą wchodzić do mojego gabinetu 
bez pukania – dodaje. 

Zrównoważony transport

Rzeszowski transport publiczny został uhonorowany 
prestiżową nagrodą Civitas Awards i jednocześnie 
uznawany jest w Europie za modelowy. Wprowa- 
dzono najnowocześniejsze metody kierowania 
transportem. To holistyczny system informacji  
o rzeczywistym czasie przejazdu autobusów. Opóź- 
niony autobus może wysłać odpowiedni sygnał, tak 
aby światła drogowe w mieście zmieniły się z czer-
wonego na zielone. To także „mówiące” przystanki 
dla osób niedowidzących. Rzeszów jako jedyne mias-
to w Polsce posiada przystanki klimatyzowane latem 
i ogrzewane zimą. Cały ten proces opiera się o pa-
nele fotowoltaiczne wmontowane w dach. Ten po-
mysł prezydent Ferenc zaczerpnął z podroży do Du-
baju. To jednak nie jedyna inspiracja, jaką przenosi 

na rzeszowski grunt. – Naszym marzeniem jest nad- 
ziemna kolejka monorail. Mamy już przygotowany 
cały projekt, analizy i obliczenia. Współpracowaliśmy 
w tym zakresie z Politechniką Warszawską, Politech-
niką Krakowską oraz firmą Bombardier. Co ciekawe, 
projekt chcą współfinansować inwestorzy z Chin.  
Jest to rozwiązanie stosunkowo niedrogie, szcze- 
gólnie porównując do cen budowy metra, oraz eko-
logiczne. Polskie prawo o publicznym transporcie 
zbiorowym nie jest jednak jeszcze gotowe na roz- 
wiązania w postaci transportu jednoszynowego. 
Powstała co prawda specjalna komisja w Sejmie, ale 
wciąż czekamy na wyniki ich prac – mówi prezy-
dent. Konsultacje społeczne wykazały, że aż 84 proc. 
mieszkańców chce tej kolejki w mieście.
Rzeszowska infrastruktura drogowa wyposażona jest 
w system liczenia pojazdów na drogach i mostach. 
Obsługują to pętle indukcyjne wmontowane w jezd-
nie. To daje obraz, gdzie potrzebne są kolejne dro-
gi oraz sumuje liczbę przejeżdżających pojazdów. 
– Dzięki temu systemowi wiemy także, że do Rze-
szowa wjeżdża ok. 120 tys. samochodów dziennie. Aby 
zmniejszyć tę liczbę i jednocześnie zadbać o jakość 
powietrza w mieście, chcemy wprowadzić trans-
port regionalny na Podkarpaciu, tak aby mieszkańcy 
nawet tych dalszych miejscowości regionu mogli do 
nas przyjechać autobusem czy pociągiem – podkreś-
la Tadeusz Ferenc.
Od wielu lat po ulicach miasta jeżdżą ekologiczne 
autobusy gazowe. Idąc krok dalej, miasto zakupiło 
właśnie dziesięć autobusów na napęd elektryczny. 
Powstaje także dwanaście stacji ładowania, zarówno 
dla samochodów osobowych, jak i transportu zbioro-
wego. To szczególnie ważne, gdyż niedługo po ulicach 
stolicy Podkarpacia mają jeździć elektryczne taksów-
ki, a w przyszłości, podpatrzone przez prezydenta  
w Holandii, autobusy autonomiczne.

„Bezwzględnie wierzę w naukę”

Ta dewiza przyświeca Tadeuszowi Ferencowi zarów-
no w życiu, jak i w sprawowanej funkcji. Nie dziwi 
więc, że Rzeszów ma obecnie najwyższy wskaźnik 
liczby studentów na tysiąc mieszkańców w całej Unii 
Europejskiej. Dla żaków z zagranicy władze wprowa- 
dziły zwolnienie z opłaty za przejazd autobusami. 
Synergia samorządu ze światem nauki to także wspie- 
ranie inicjatyw lokalnych uczelni – Uniwersytetu  
i Politechniki Rzeszowskiej, na której prezydent zos-
tał uhonorowany w zeszłym roku tytułem doktora 
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honoris causa. To także nauka od najmłodszych lat – 
w przedszkolach dzieci mają możliwość uczenia się 
nie tylko języka angielskiego, ale także chińskiego. 
Jedna ze szkół podstawowych została uznana za na-
jnowocześniejszą w Europie. W szkołach technicz- 
nych natomiast prowadzone są klasy patronackie 
m.in. firmy Mercedes, a od września także Harley’a 
Davidsona. Nastolatkowie mają okazję pracować  
w nowoczesnych szkolnych halach i wziąć udział  
w zagranicznych stażach.

Nastawienie pro-biznes

– Kiedy pojawiają się u mnie inwestorzy, pierwsze 
pytanie zadaję o pracowników. Stąd też wspomniane 
klasy patronackie. Podczas rozmów z Harleyem Da-
vidsonem kupiłem jeden motor dla rzeszowskiej 
policji. Nie ukrywam, wzorowałem się na policjantach 
z Nowego Yorku, którzy mają dwa takie motory. Ta- 
kie działania to recepta zarówno na dobrą współpracę, 
jak i promocję miasta – mówi prezydent. 
Otwarcie na przedsiębiorców można zaobserwować 
w całym magistracie. Każdemu z zainteresowanych 
inwestycją w mieście jest przyznawany specjalny 
koordynator, który pomaga załatwić wszelkie sprawy 
urzędowe. To szczególnie pomocne dla inwestorów  
z zagranicy. – Każdy z przedsiębiorców musi być 
obsłużony na najwyższym poziomie. Budujemy po-
tężną strefę ekonomiczną, w której około piętnaście 
tysięcy ludzi znajdzie zatrudnienie. W strefie przy 
lotnisku obecnie pracuje już prawie dziesięć tysięcy 
osób – podkreśla. 

Stolica Innowacji

– Często mówi się, że należy planować, układać stra-
tegicznie przyszłe działania.. Przy tak dynamicznym 
rozwoju, nie mamy czasu na planowanie. To, co dziś 
jest potrzebą, jutro staje się przestarzałe. Realizu-
jemy każdy pomysł i potrzebę mieszańców od ręki. 
Podróżując, zauważam tysiące pomysłów, które chcę 
przenieść na grunt naszego miasta. Tak właśnie stało 
się z palmami na kąpielisku miejskim. Często też 
uświadamiam sobie, że w niektórych technologiach 
znacznie wyprzedzamy inne miasta. Choć, jako pre- 
zydent, stale czuję niedosyt – przyznaje T. Ferenc.
Przykładem miejskiej innowacji jest okrągła kładka 
– podpatrzona w Szanghaju. Początkowo pomysł był 
traktowany z przymrużeniem oka i niezrozumiany. 
Kiedy jednak przedstawiono plany i korzyści, udało 

się nawet dostać dofinasowanie ze środków zew- 
nętrznych. 
Rzeszów stale poszerza nie tylko horyzonty, ale 
granice. Pierwszym założeniem prezydenta było po-

szerzenie granic miasta o 100 proc. Obecne granice 
to jednak znacznie więcej – w ostatnich latach przy- 
łączono tereny o powierzchni 67 km2. Szczególnie 
interesujące są niewykorzystane tereny, na których 
można budować. Nowe osiedla szybko się rozwijają, 
pojawiają się bloki, szkoły, hale sportowe. Prowa- 
dzone przez Uniwersytet Rzeszowski badania wyka-
zują bardzo wysokie zadowolenie mieszkańców  
z przyłączenia ich do miasta. – Przyłączenia są częs-
to kwestią przypadku, a ostateczna decyzja i tak leży  
w gestii wojewody – wyjaśnia prezydent. Jak wska-
zują statystyki, poziom inwestycji w całym mieście 
stale rośnie. Wspólnie ze spółkami miejskimi prowa- 
dzonych jest teraz ponad 320 inwestycji o wartości 
około 700 mln zł.
Rzeszów liczy aż 190 tys. zameldowanych miesz-
kańców, a wskaźniki przyrostu naturalnego stale 
rosną. To efekt napływania do miasta młodych ludzi. 
Statystyczny mieszkaniec stolicy Podkarpacia ma 
bowiem 39 lat, a aż 43 proc. rzeszowian ma wyk- 
ształcenie wyższe.

Prezydent Rzeszowa - Tadeusz Ferenc
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Żaden rejon w Polsce nie kojarzy się z piłką 
nożną tak mocno, jak Górny Śląsk. To z tam-
tejszych familoków wywodzili się piłkarze, któ- 
rym reprezentacja zawdzięcza najlepsze lata. 
Jednak nie jest to jedyna rzecz, jaka łączy 
Śląsk z tym sportem. S-Sport Sp. z o.o. miał 
udział w stawianiu najważniejszych obiektów 
sportowych w tym kraju. Początki firmy były 
jednak związane z czymś kompletnie innym. 
Na początku swej działalności firma zajmowała 
się tworzeniem materiałów promocyjnych 
i organizowaniem akcji marketingowych dla 
firm i samorządów. Stawiając na jakość i pro- 
fesjonalizm, firma z czasem wypłynęła na sze- 
rokie wody, przystępując do przetargów o ogól- 
nopolskim zasięgu. 
Sytuację zmieniło największe wydarzenie spor- 
towe, jakie miało miejsce w Polsce – Mistrzostwa 

Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku. W trakcie 
przygotowań, w całym kraju powstawały nowo- 
czesne areny sportowe. Jako firma podwyko- 
nawcza realizowała prace przy budowie Sta- 
dionu Narodowego w Warszawie. Od tego 
momentu S-sport zaczął swój dynamiczny 
rozwój. Na swoim koncie mają między innymi 
udział w budowie Stadionu Olimpijskiego we 
Wrocławiu, przebudowę Stadionu Miejskiego  
w Zabrzu – który może obecnie pomieścić po- 
nad 24 tysiące kibiców, Stadionu Bruk-Bet 
Termalika Nieciecza, Stadionu Widzewa w Ło- 
dzi oraz Stadionu Śląskiego w Chorzowie. 
Z czasem S-Sport rozszerzył swoją ofertę o mo- 
dernizację i zarządzanie obiektami sporto- 
wymi. Obecnie firma jest w trakcie reali-
zacji marzenia tysięcy kibiców z Białej-
Podlaskiej. W maju ruszyły prace związane  

Firma S-Sport powstała w 2011 roku z pasji i zaangażowania. Nie jest przesadą 
stwierdzenie, że na boisku zostawia swoje serce – a dokładniej na wielu boiskach, 

bo spółka brała udział w projektach, dzięki którym polskie stadiony stoją na wysokim, 
europejskim poziomie. 

Infrastruktura, 
która wspiera sportowców
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z modernizacją stadionu miejskiego. Według 
magistratu to największa inwestycja w mieś-
cie. Budową całkowicie nowego stadionu zaj- 
mie się właśnie firma S-Sport. W ramach 
inwestycji zbudowany zostanie parking, try-
buna z 3 tys. miejsc siedzących oraz sale 
fitness, odnowy biologicznej oraz szatnie. 
Zmodernizowana zostanie też płyta boiska. 
Dodatkowo zbudowana zostanie hala sportowa,  
z której będzie mógł korzystać Zespół Szkół 
Zawodowych nr 1, mieszczący się niedaleko 
stadionu. Wartość tej inwestycji to ponad 39 
mln zł. Pierwsza część obiektu ma być gotowa 
we wrześniu 2019 roku. Niespodziewane są 
żadne opóźnienia.
Kolejnym aktualnie realizowanym przez spółkę 
dużym projektem inwestycyjnym w trybie 
„zaprojektuj i wybuduj” jest Modernizacja 
istniejącego stadionu piłkarskiego im. E. Szym-
kowiaka Bytomskiego Sportu Polonii Bytom, 
na którym to stadionie Klub Sportowy Polonia 
Bytom będzie mógł rozgrywać swoje mecze 
już  od 2021 roku. Wartość inwestycji opiewa na  
38 mln zł. 
S-Sport jest również kompleksowym wyko-
nawcą boisk piłkarskich o nawierzchni sztu- 
cznej i hybrydowej oraz bieżni lekko-
atletycznych z certyfikatem IAAF. To auto-
ryzowany przedstawiciel włoskiej firmy 
„Italgreen”. Sama nawierzchnia hybrydowa 
PowerGrass, którą stosuje w swoich projektach, 
wygląda jak murawa w pełni naturalna. Trawa 
naturalna rośnie lepiej i jest mocniejsza  
w sąsiedztwie trawy syntetycznej, wyznaczając 
nowe standardy dla systemów boisk hybry-
dowych. PowerGrass zapewnia trawie natu-

ralnej korzystne warunki wzrostu i umożliwia 
grę już od samego początku, nawet w ciężkich 
warunkach, takich jak częste użytkowanie, 
warunki pogodowe, czy błędy w utrzymaniu. 
Jest lepszą alternatywą dla zwykłych boisk 
syntetycznych. Zapewnia wystarczającą licz-
bę godzin gry w celach treningowych oraz 
oficjalnych rozgrywek.
Spółka S-Sport na bieżąco monitoruje oraz 
bierze aktywny udział w przetargach 
publicznych ogłaszanych przez Miasta w całej 
Polsce jak i bezpośrednio same Kluby Sportowe.
S-Sport proponuje też bardzo duży zakres 
usług, od systemów wygrodzeń po siedziska 
stadionowe renomowanych firm europejskich. 
Na dużą uwagę zasługuje autorski projekt sta-
dionów modułowych, które da się rozbudować 
wraz z rozwojem klubu i rosnącymi potrzebami. 
Firma S-sport od początku swojej działalności 
przyczyniła się do rozwoju regionalnego  
w całej Polsce. Poprzez swoje realizacje roz-
winęła pasję sportową w wielu polskich mias- 
tach, a także wpłynęła na rozwój przedsię-
biorczości.
Biorąc pod uwagę bardzo dużą ilość wygranych 
przetargów, profesjonalizm i nowoczesne po-
dejście do biznesu, Rada Programowa Polskiej 
Agencji Przedsiębiorczości postanowiła wy-
różnić S-Sport nominacją do prestiżowej nag- 
rody Lider Rozwoju Regionalnego 2018. 
Przedstawiciele firmy S-Sport będą również 
obecni na VI Polskim Kongresie Przedsię-
biorczości w Poznaniu jako partner meryto-
ryczny podczas debaty „Biznes w sporcie”.
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Jaka jest misja kancelarii?
Kancelaria Patentowa Patpol jest jedną z naj- 
starszych i najbardziej doświadczonych kance-
larii w Polsce zajmujących się własnością inte-
lektualną. Ponad 50-letnia historia, pozwoliła 
nam zdobyć unikalną wiedzę i wypracować roz- 
wiązania, które są dziś wzorem dla innych. Nie 
ulega wątpliwości, że jesteśmy organizacją, 
która kształtowała ochronę własności prze- 
mysłowej w Polsce. Dziś nasz zespół liczy 
ponad osiemdziesiąt pracowników. Zatrud-
niamy polskich i europejskich rzeczników pa- 
tentowych, prawników i specjalistów bran-
żowych. 

Mimo wieloletniej tradycji nie zapominamy 
o potrzebie rozwoju. Kilka tygodni temu za-
łożyliśmy kolejną spółkę – kancelarię prawną, 
która dodatkowo  obsługiwać będzie sprawy 
z innych dziedzin prawa niż prawo własności 
intelektualnej. To odpowiedź na potrzeby, jakie 
zauważyliśmy na polskim rynku.   

Czym w praktyce jest patent?
Patent jest to prawo udzielane osobie fizycznej 
lub prawnej, która złoży do odpowiedniego 
urzędu zgłoszenie patentowe. Po rozpatrzeniu 
zgłoszenia urząd może wydać decyzję o udzie- 
leniu patentu na wynalazek ujęty w zgłoszeniu, 

Własność intelektualna to zagadnienie tak szerokie, że często spędza sen z powiek 
przedsiębiorcom. Z pomocą przychodzi warszawska Kancelaria Patentowa Patpol 

– działająca nieprzerwanie od 1966 roku.  
Kontakt z rzecznikiem patentowym to pierwszy krok, jaki powinny wykonać osoby,  
które chcą zabezpieczyć swój wynalazek.  Na pytania o istotę patentów odpowiada  
prezes kancelarii Patpol – Izabella Dudek-Urbanowicz. 

Patent na 
innowacyjność
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który daje właścicielowi monopol na korzystanie 
z wynalazku w danym kraju. Patenty ważne na 
terytorium RP udziela Urząd Patentowy RP 
oraz Europejski Urząd Patentowy. Jest to formą 
własności, którą można dowolnie rozporządzać, 
np. przekazać komuś w drodze spadku lub 
darowizny, czy nawet sprzedać. W Polsce, jak  
i w większości krajów patent trwa dwadzieścia 
lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku  
w urzędzie patentowym. Warunkiem utrzy-
mania patentu w mocy jest uiszczenie opłat 
okresowych za ochronę wynalazku. Termin 
„wynalazek” czy „patent” należą do określeń 
z dziedziny prawa własności przemysłowej, 
która to z kolei mieści się w szerokim pojęciu 
„własności intelektualnej”. 
W procesie patentowym nasi rzecznicy pro- 
wadzą poszukiwania w bazach w celu okreś-
lenia czy rozwiązanie jest nowe, a potem 
przygotowują tekst zgłoszenia patentowego. 
Zatrudniamy inżynierów – nasi pracownicy 
oprócz znajomości zagadnień prawnych po-
siadają wiedzę techniczną z różnych dziedzin, 
np. biotechnologii czy elektroniki. Sama proce-
dura trwa dosyć długo, co często zniechęca 
potencjalnych wynalazców. Uzyskanie patentu 
jest jednak kluczowe by w efekcie móc zarabiać 
na swoim wynalazku i na jego wprowadzeniu 
na rynek. 

Czym wyróżnia się Patpol na tle innych podmiotów  
w branży?
O jakości naszych usług świadczy fakt, że 
mamy zaszczyt obsługiwać największe pol- 
skie firmy działające na całym świecie oraz 
reprezentować interesy globalnych przedsię-
biorstw w Polsce. Nasze portfolio jest najlepszą 
wizytówką i znakiem jakości. Ogromną satys-
fakcję daje nam również pomoc mniejszym 
przedsiębiorcom, tym dopiero się rozwijającym 
bądź wkraczającym na rynek. 
Muszę także zauważyć, że niepowtarzalną war- 

tością naszych usług są  ludzie, którzy je wy-
konują. To wybitni rzecznicy patentowi, praw-
nicy, radcowie prawni, adwokaci i specjaliści. 
Niejednokrotnie ludzie, którzy pracę łączą  
z obowiązkami naukowymi. Nasi praktycy wy- 
kładają prawo własności przemysłowej na 
najważniejszych uniwersytetach i politech-
nikach w kraju. 
Stale podkreślamy, że naszą unikalną wartością 
jest doświadczenie, zbierane od 1966 roku, 
kompleksowa wiedza oraz otwarte podejście 
do biznesu i polskich wynalazców. Dzięki 
temu pomagaliśmy wprowadzić na rynek wiele 
innowacyjnych rozwiązań, z których do dziś 
jesteśmy bardzo dumni. 

Czy jako pełnomocnicy potencjalnych innowatorów 
zauważają Państwo wzrost liczby zgłoszeń paten-
towych? 
Nie ulega wątpliwości, że polska gospodarka 
i innowacyjność rozwijają się, a nasze przed-
siębiorstwa gonią europejskich i globalnych 
liderów. Powszechnie mówi się, że obecne, 
nienajlepsze miejsce w europejskim rankingu 
Regional Innovation Scoreboard to wynik lat 
zaniedbań, które wynikają z historycznych  
i politycznych uwarunkowań. Aby mówić  
o rozwoju innowacyjności należy położyć du- 
ży nacisk na rozpowszechnienie wiedzy o włas- 
ności intelektualnej w otoczeniu biznesowym. 
Kluczowym punktem jest zacieśnienie współ-
pracy między naukowcami, uniwersytetami 
i biznesem. Z perspektywy rzecznika paten-
towego obserwuję rozdźwięk między potrze-
bami przedsiębiorstw a pracami realizowanymi 
przez naukowców. W tym roku mija sto lat, od 
czasu zbudowania systemu ochrony własności 
przemysłowej w naszym kraju i jest to świetna 
okazja do poszerzania świadomości o usługach 
kancelarii patentowych.  

Rozmawiała Paulina Jaworska




