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Pieni¹ dze

Wielkopolscy Liderzy Innowacji 

W tym tygodniu już po raz  trzeci 
kapituła konkursowa wyłoniła 
wielkopolskich Liderów Inno-
wacji i Rozwoju.  To jeden z 16 
wojewódzkich etapów kon-
kursu organizowanego przez 
Fundację Innowacji i Rozwoju. 
Wyłaniani są w niej ci, którzy 
najskuteczniej wcielają te idee 
w życie – gminy, firmy od małych 
po duże, organizacje pozarzą-
dowe. Można też znaleźć przed-
stawicieli różnych branż: 
od handlu po IT. 

Innowacje to nowe bądź 
znacznie ulepszone produkty 
i usługi. Ale nie tylko.  Coraz 
częściej przedsiębiorstwa wpro-
wadzają innowacyjne metody 
produkcji lub sposób świadcze-
nia usług dzięki wdrażaniu no-
wej technologii, inwestycji w li-
nie technologiczne, maszyny 
i urządzenia. 

– Mniej znanym, ale również 
bardzo istotnym przykładem są 
innowacje organizacyjne, które 
dotyczą nowych metod działa-
nia w organizacji – wyjaśnia 
Krzysztof Duchnowski, prezes 

zarządu Fundacji Innowacji 
i Rozwoju. 

Ten właśnie aspekt 
innowacyjności został doce-
niony w działaniu gmin i organi-
zacji pozarządowych.  W tym 
roku przyznano 15 tytułów Lider 
Innowacji i Rozwoju w następu-
jących kategoriach: innowacyjna 
firma, innowacyjny produkt, in-
nowacyjna usługa, innowacyjna 
gmina,innowacyjna organizacja, 
innowacyjny projekt unijny, dy-
namicznie rozwijająca się firma. 

Laureaci tytułu wezmą udział 
w ogólnopolskim finale, w któ-
rym zostaną wyłonieni  Liderzy 
Innowacji w skali kraju.  Z Wiel-
kopolski będą to: Inex System, 
Vercom,  Biosphera, BBI 
ZENERIS NFI,  Vet – Lab 
Brudzew, Dramers,  Zakad Poli-
graficzny „Paw – Druk ”, Chata 
Polska”, Przedsiębiorstwo Jotkel 

Krzywonos Jan, Grupa Kapita-
łowa Euro–Tax.pl, Sunrise Sy-
stem, gmina Grodzisk Wielko-
polski,  gmina Kórnik, Fundacja 
ProRegio i Fundacja Poznański 
Akademicki Inkubator Przedsię-
biorczości . 

Tytuły wręczano w czasie seminarium o innowacjach 

Monika Kaczyńska 

F
O

T.
M

A
Ł

G
O

R
Z

A
T

A
 G

E
N

C
A

 /
 P

O
L

S
K

A
P

R
E

S
S

E

Patroni i inni

a Organizator: Fundacja 
Innowacji i Rozwoju. 
a Mecenas: Bank Pekao SA. 
a Patroni: Ministerstwo 
Gospodarki, Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego, Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Narodowy Bank 
Polski, Polska Agencja Roz-
woju Przedsiębiorczości, 
Urząd Patentowy Rzeczypo-
spolitej Polskiej, marszałko-
wie województw. 
a Patronat medialny: „Pol-
ska”. 
www.liderzyinnowacji.pl

Orlen na zachód

Kolejnych 56 niemieckich stacji 
paliwowych pod skrzydłami 
Orła. Orlen Deutschland, spółka 
należąca do grupy kapitałowej 
PKN Orlen, kupiła od OMV 
Deutschland sieć stacji benzy-
nowych w Turyngii i Saksonii. 

W czwartek biuro prasowe 
płockiego giganta paliwowego 
poinformowało o transakcji.  
– Na pewno jest to marketin -
gowo dobry pomysł. Rozszerza-
nie zasięgu sprzedaży zwykle 
daje lepsze zyski – ocenia ją dla 
„Polski” Andrzej Szczęśniak, 
eks pert rynku paliw i gazu. 

Niemiecka spółka zależna 
Orlenu będzie nabyte stacje pro-
wadzić w ramach dynamicznie 
rozwijającej się sieci o nazwie 
Star. – Niemcy nie są przeko-
nani do polskich brandów. Po-
mysł z marką Star był więc tra-
fiony. To brand, który poszedł 
jak burza po pierwszym, trwają-
cym wiele lat okresie nieren-
towności – wyjaśnia Szczęśniak. 
Spółka Orlen Deutschland 
GmbH zarządza od 2003 r. sie-
cią sprzedaży detalicznej liczącą 
obecnie 518 stacji paliw, głównie 
właśnie pod naz wą Star. Zloka-
lizowane są w północnej części 
Niemiec. Z 56 nowych punktów 
aż 40 leży w Saksonii. Zmienią 
nazwę z OMV na Star w I kwar-
tale 2011 r., po uregulowaniu 
kwestii prawnych dotyczących 
każdej z nich. 

Co zagraniczna akwizycja 
oznacza dla Orlenu w Polsce?  
– Pozyskanie istotnego pakietu 
stacji w Niemczech, gdzie takie 
transakcje nie należą do co-
dzienności, to duży sukces. 
Choć rynek niemiecki jest wy-
magający i dobrze spenetro-
wany przez branżę paliwową, 
Orlen Deutschland  notuje szyb-
kie tempo wzrostu sprzedaży  
– wyjaśnia Jacek Krawiec, prezes 
Orlenu w Polsce. – Ta transakcja 
to kolejny dowód na to, że nasza 
długofalowa strategia rozwoju 
niemieckich aktywów sprawdza 
się w praktyce. Zakup nowych 

stacji wzmocni pozycję Orlen 
Deutschland i umożliwi dalszy 
wzrost wyników spółki – dodaje 
Krawiec. 

Andrzej Szczęśniak zgadza 
się z jego opinią. Otwarte pozo-
stawia jednak pytanie o stronę 
finansową transakcji. – Na ile 

jest to teraz w możliwościach fi-
nansowych Orlenu? Przecież 
firma ma wydatki związane 
z kredytami zaciągniętymi 
na Możejki, a zakup ponad 50 
stacji benzynowych w Niem-
czech musiał kosztować ok. 60 
mln euro – komentuje ekspert. 

Czy ruch niemieckiej spółki 
Orlenu wpłynie zasadniczo na  
– i tak stabilną – pozycję PKN 
Orlen na warszawskiej giełdzie? 
– Raczej nie. W końcu 56 stacji 
to nie jest aż tak dużo – dodaje. 

Grupa Kapitałowa Orlen 
osiągnęła w 2009 roku  przy-
chody 15,7 mld euro. 

b Koncern kupił 
56 stacji paliw 
w Niemczech 

b Polska marka to 
dla zachodnich 
sąsiadów za wiele

Polski koncern paliwowy nie będzie miał stacji pod własną marką 

Zakup niemieckich 
stacji benzynowych 

musiał Orlen 
kosztować minimum 

60 mln euro – 
oceniają eksperci

Karolina Wrońska 
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