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INNEKO Sp. z o.o. powstała w ramach kompleksowego planu zagospodarowania odpadów,
realizowanego przez miasto Gorzów Wlkp. Oficjalny wpis do rejestru sądowego spółek nastąpił w
dniu 10 marca 1992 r. Właścicielem spółki jest miasto Gorzów Wlkp., kapitał zakładowy wynosi
17.949.000,00 zł.

Siedziba Spółki usytuowana jest przy ul. Teatralnej 49.
Pozostałe lokalizacje spółki:
1.

Inneko Sp. z o.o. (Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych)
ul. Małyszyńska 180
66-400 Gorzów Wlkp.

2.

Dział Badawczo-Wdrożeniowy
Stanowice 29
66-450 Bogdaniec

3.

Pole Golfowe Zawarcie
ul. Śląska 52
66-400 Gorzów Wlkp.
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ROZDZIAŁ I

Diagnoza strategiczna otoczenia INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.
Rynek gospodarki odpadami jest ze wszystkich obszarów działalności komunalnej
najbardziej konkurencyjny. Jego charakterystyczną cechą są stosunkowo niskie bariery
wejścia, w szczególności w zakresie wywozu odpadów. Przedsiębiorstwa gospodarki
odpadami działają głównie na obszarze miast. Rozwój rynku gospodarki odpadami jest
związany przede z rozwojem infrastruktury mieszkalnej, usługowej i przemysłowej na terenie
obsługiwanych jednostek osadniczych. Odpady komunalne z jednej strony stanowią problem
dla miast, z drugiej postrzegane są jako źródło surowców, które po określonej przeróbce
mogą zostać wykorzystane gospodarczo.
Rynek gospodarki odpadami podlega wpływom licznych czynników zarówno o charakterze
prawnym, społeczno-gospodarczym, technologicznym jak i kulturowym. W otoczeniu Spółki
identyfikowane są liczne zmiany obejmujące 4 sfery:


prawno-regulacyjną, niezwykle istotną z punktu widzenia działalności Spółki,
obejmującą przede wszystkim
najnowsze regulacje prawne związane
z wprowadzeniem w 2012 r. Ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw;



technologiczną, o bardzo dużym znaczeniu dla działalności Spółki, obejmującą nowe
technologie i rozwiązania technologiczne, w obszarze zbierania odpadów
komunalnych, ich recyklingu, termicznego przekształcania i odzyskiwania energii;



ekonomiczną, związaną przede wszystkim z takimi czynnikami jak koniunktura
gospodarcza, poziom inflacji, aktywność gospodarcza;



społeczną, obejmującą m.in. czynniki o charakterze demograficznym, ale również
zmiany zachowań proekologicznych społeczeństwa.

Wszystkie wskazane sfery mają istotne znaczenie dla funkcjonowania i dalszego rozwoju
Spółki. Szczególnie istotne są obszary obejmujące regulacje prawne oraz powiązane z nimi
zmiany technologiczne. Jednocześnie, ze względu na silne powiązanie sfer: ekonomicznej
i społecznej z działalnością prowadzoną przez Spółkę, konieczne jest również monitorowanie
zmian zachodzących w tych obszarach oraz podejmowanie działań promujących postawy
proekologiczne wśród społeczeństwa.
W wielu dostępnych opracowaniach wskazuje się, że planowane przez UE regulacje prawne
w zakresie gospodarowania odpadami do roku 2030, w przypadku ich wprowadzenia, nałożą
na właściwe instytucje publiczne w Polsce konieczność przeprowadzenia znaczącej
modyfikacji funkcjonującego obecnie sposobu organizacji systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi. Osiągnięcie celów wskazywanych w perspektywie do roku 2030,
szczególnie w zakresie wdrożenia nowych, innych niż ustawowe technologii przetwarzania,
umożliwiających maksymalizację odzysku i recyklingu oraz ograniczenia składowania
odpadów) będzie wymagało od właściwych instytucji publicznych w Polsce przeprowadzenia
działań planistycznych, organizacyjnych i realizacyjnych już w okresie do roku 2020, co
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będzie wymuszać modyfikację wybranych zobowiązań - już przyjętych do realizacji
w „perspektywie 2020”. Szczególną uwagę należy w tym przypadku zwrócić na wskazywane
poziomy osiągania recyklingu oraz przygotowania do ponownego użycia odpadów
opakowaniowych. Planowane zmiany oprócz konieczności przeprowadzenia zmian
w zakresie organizacji działalności uczestników tego rynku będą również wymuszały zmiany
w zakresie technologii wykorzystywanych w procesie postępowania z odpadami. Oznaczać
będą również konieczność ponoszenia kolejnych nakładów na rozwój infrastruktury
gospodarki odpadami komunalnymi, zwłaszcza w zakresie selektywnego zbierania odpadów
oraz instalacji przetwarzania odpadów.
Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Planie gospodarki odpadami dla województwa
lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do roku 2020 do najważniejszych czynników
bezpośrednio lub pośrednio wpływających na ilość wytwarzanych odpadów i sposób
postępowania z nimi w województwie lubuskim można zaliczyć:
 wzrost ilości podmiotów gospodarczych ujętych w rejestrze REGON,


spadek stopy bezrobocia rejestrowanego, przy czym województwo jest pod tym
względem bardzo zróżnicowane – występują rejony o bardzo wysokiej stopie
bezrobocia przekraczającej 25% (np. powiaty: nowosolski i żagański),



dodatni przyrost naturalny oraz wahające się saldo migracji,



wzrost przeciętnych cen towarów i usług konsumpcyjnych, szczególnie wzrost cen
paliw grzewczych, duży wzrost cen za wywóz odpadów,



wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,



zmiany w przedsiębiorstwach produkcyjnych prowadzące do zmniejszenia
materiałochłonności, wodochłonności i energochłonności oraz stosowaniu
najlepszych dostępnych technik i dobrych praktyk gospodarczych,



rosnącą konsumpcję,



zmiany modelu konsumpcji, co w istotny sposób kształtuje skład morfologiczny
wytwarzanych odpadów,



wzrost cen za składowanie odpadów nieposegregowanych,



bardzo zróżnicowane rozmieszczenie ludności na terenie województwa – duża
gęstość zaludnienia w miastach (10 miast z gęstością zaludnienia > 1500 osób/km2),



zróżnicowanie poszczególnych regionów województwa pod względem zamożności
społeczeństwa.
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ROZDZIAŁ II
Otoczenie bliższe INNEKO Spółka z o.o. w Gorzowie Wlkp.
Głównym obszarem działalności firmy jest profesjonalne składowanie i utylizacja odpadów.
INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. zajmuje się odbiorem, zbieraniem, odzyskiem
i unieszkodliwianiem odpadów obojętnych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne i
obojętne. Głównym zadaniem Spółki jest segregacja odpadów komunalnych i ograniczanie
do minimum odpadów kierowanych na składowisko poprzez odzysk surowców wtórnych oraz
produkcję paliwa alternatywnego. Spółka w szerokim zakresie prowadzi działalność
zagospodarowania odpadów przemysłowych w tym niebezpiecznych wykorzystując własne
instalacje (składowisko odpadów niebezpiecznych, składowisko azbestu, instalację do
bioremediacji skażonych gruntów, magazyn odpadów niebezpiecznych). INNEKO Sp. z o.o.
prowadzi także działalność badawczo-rozwojową ukierunkowaną na rozwój technologii
związanych z zagospodarowaniem odpadów, zajmuje się doradztwem w zakresie
gospodarki odpadami, jak również aktywnie działa jako podmiot w sferze społecznej
odpowiedzialności biznesu poprzez działalność marketingową i PR. Podstawowe działy
Spółki to: gospodarka odpadami, badania i wdrożenia.
Obszarem działalności przedsiębiorstwa w zakresie zagospodarowywania odpadów jest
teren Związku Celowego Gmin MG-6 tj. miasto Gorzów Wlkp. i gminy: Bogdaniec,
Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok oraz Celowy Związek Gmin SO5 tj. gminy:
Dobiegniew, Strzelce Krajeńskie, Stare Kurowo, Zwierzyn, a także gmina Drezdenko .
Obszar ten określany jako region północny1 w 2013 zamieszkiwało blisko 213,9 tys.
mieszkańców (w tym ok. 148,1 tys. na w miastach oraz ok. 59,5 tys. na wsi).
Tabela 2.1. Zasięg terytorialny działalności INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.
Liczba mieszkańców

Gmina

Typ gminy

Bogdaniec

gmina wiejska

7120

Deszczno

gmina wiejska

8951

Dobiegniew

gmina miejsko - wiejska

6793

Drezdenko

gmina miejsko - wiejska

17579

Kłodawa

gmina wiejska

8046

Lubiszyn

gmina wiejska

6394

Santok

gmina wiejska

8072

Stare Kurowo

gmina wiejska

4173

Strzelce Krajeńskie

gmina miejsko - wiejska

17426

Zwierzyn

gmina wiejska

4447

m. Gorzów Wlkp.

gmina miejska

124344

Źródło: dane GUS

1

„Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do roku 2020”
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Rys. 2.1. Regiony gospodarki odpadami województwa lubuskiego
Źródło: Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku
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Zakres działalności Spółki można podzielić na pięć następujących domen:

INNEKO

Usługi związane z
gospodarką odpadami
Usługi laboratoryjne i
badawczo-wdrożeniowe

Pole golfowe

Grzebowisko dla zwierząt
" Polana Przyjaciół"
Usługi związane z
działanością Spółek
powiązanych z INNEKO

Rys. 2.2. Domeny INNEKO
Źródło: INNEKO.

Działalność INNEKO Sp. z o.o. prowadzona jest w następujących ośrodkach:





Gorzów Wlkp., ul Teatralna, siedziba Spółki,
Regionalna
Instalacja
Przetwarzania
Odpadów
Komunalnych
(RIPOK),
ul. Małyszyńska 180, Chróścik,
Centrum badawczo-wdrożeniowe, w tym laboratorium badawcze w Stanowicach,
gmina Bogdaniec,
Pole golfowe Zawarcie, Gorzów Wlkp.

Na potrzeby strategii zdefiniowano usługi podstawowe i usługi dodatkowe INNEKO Sp. z o.o.
w Gorzowie.
Przedmiotem głównej działalności INNEKO Sp. z o.o. są:
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w zakresie utylizacji odpadów:
- mechaniczno-biologicznie
przetwarzanie
zmieszanych
odpadów
komunalnych
(Regionalna
Instalacja
Przetwarzania
Odpadów
Komunalnych tzw. RIPOK), w tym sortownia zmieszanych odpadów
komunalnych i/lub odpadów z selektywnej zbiórki oraz biologiczna
stabilizacja frakcji organicznej wyselekcjonowanej ze zmieszanych
odpadów komunalnych,
- kompostowanie odpadów zielonych i innych bioodpadów selektywnie
zbieranych (instalacja RIPOK),





kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji,
produkcja paliwa alternatywnego RDF,
bioremediacja gruntów skażonych,
unieszkodliwianie poprzez składowanie odpadów niebezpiecznych i
innych niż niebezpieczne,
unieszkodliwianie poprzez składowanie odpadów zawierających azbest,

sprzedaż surowców wtórnych,
usługi laboratorium badawczego,
w zakresie produktów i usług gospodarki biokomponentami:
o zagospodarowywanie osadów ściekowych,
o produkcja i sprzedaż roślin energetycznych (biomasy). Spółka zmieniła
kierunek działalności biokomponentami decydując się na wydzierżawienie
posiadanych gruntów.

utylizacja odpadów komunalnych,
niebezpiecznych i innych niż
niebezpieczne

bioremediacja gruntów

Usługi podstawowe

unieszkodliwianie odpadów
azbestowych
w zakresie odpadów komunalnych
kompostowanie odpadów zielonych
i innych bioodpadów selektywnie
zbieranych (w ramach RIPOK)
sprzedaż surowców wtórnych
produkcja paliwa RDF
usługi laboratorium badawczego
kompostowanie odpadów
ulegających biodegradacji

w zakresie produktów i usług
gospodarki biokomponentami

zagospodarowywanie osadów
ściekowych

Rys. 2.3. Usługi podstawowe INNEKO
Źródło: INNEKO.
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Działalność dodatkowa firmy obejmuje usługi i produkty z obszaru głównej gałęzi
przedsiębiorstwa czyli gospodarowania odpadami oraz obszarów, które są podejmowane
dodatkowo przez firmę w celu podniesienia jakości obsługi i zwiększenia odzysku surowców.
Działalność dodatkowa firmy realizowana jest w następujących obszarach:
 w zakresie gospodarki odpadami:
- doradztwo oraz usługi związane z przygotowaniem opracowań z zakresu
ochrony środowiska,
- działania edukacyjne dotyczące ekologii,
- zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego, baterii i źródeł światła,
- rekultywację składowisk.
 pole golfowe „Zawarcie”,
 grzebowisko dla zwierząt domowych „Polana Przyjaciół”.

Usługi dodatkowe

doradztwo oraz usługi związane z
przygotowywaniem opracowań z
zakresu ochrony środowiska

działania edukacyjne dotyczące
ekologii
w zakresie gospodarki odpadami
zbiórka zużytego sprzętu
elektronicznego, baterii i źródeł
światła
Grzebowisko dla zwierząt
domowych "Zielona Polana"
rekultywacja składowisk
Pole golfowe "Zawarcie"

Rys. 2.4. Usługi dodatkowe INNEKO
Źródło: opracowanie WSB Gorzów Wlkp. na podstawie danych INNEKO Sp. z o.o. Gorzów Wlkp.
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Podmioty powiązane
INNEKO Sp. z o.o. posiada również udziały w innych spółkach funkcjonujących w obszarze
gospodarki odpadami, energii ze źródeł odnawialnych oraz technologii środowiskowych.
Wykaz spółek, w których INNEKO posiada, co najmniej 20 % udziałów w kapitale lub w
ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki na dzień sporządzenia sprawozdania
finansowego przedstawia się następująco:





ENERI Spółka z o.o. – 100% udziałów;
Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Spółka z o.o. –
99,19% udziałów;
WASTROL Spółka z o.o. – 96,25% udziałów;
Bioenergy Farm Stanowice Spółka z o.o. – 31,35% udziałów;

INNEKO Sp. z o.o.

ENERI
Sp. z o.o.
Gorzowski Ośrodek
Technologiczny Park NaukowoPrzemysłowy
Sp. z o.o

WASTROL Sp. z o.o.

Bioenergy Farm Stanowice
Sp. z o.o.

Rys. 2.6. Struktura grupy kapitałowej
Źródło: INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

ENERI Sp. z o.o.
Spółka ma na celu dynamiczny rozwój w zakresie wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych tzn. produkcję „czystej energii”. ENERI Sp. z o.o. jest jedynym zakładem w
województwie, który uruchomi farmę fotowoltaiczną o mocy 1 MW. Celem projektu jest
utrzymanie wysokich standardów ekologicznych przez dalszą poprawę funkcjonowania
infrastruktury ochrony środowiska przyrodniczego na poziomie regionalnym i lokalnym.
Jednym z elementów decydujących o zrównoważonym rozwoju regionu jest efektywne i
racjonalne wykorzystanie zasobów odnawialnych źródeł energii. Systemy fotowoltaiczne są
rozwiązaniem umożliwiającym pozyskiwanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł
energii (OZE).
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Gorzowski Ośrodek Technologiczny - Park Naukowo Przemysłowy Sp. z o.o.
Obszar działalności Spółki:




komercjalizacja innowacyjnych technologii pochodzących z instytucji badawczych
oraz od przedsiębiorców
budowa profesjonalnego zaplecza badawczo-pomiarowego dedykowanego dla
przedsiębiorstw przemysłu metalowego, wiodącego w naszym regionie,
przygotowanie zaplecza kadrowego dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców
poprzez promowanie nauk przyrodniczych i technicznych wśród dzieci i młodzieży.

Celem Spółki jest stworzenie dynamicznie funkcjonującego przedsiębiorstwa typu venture
capital, które będzie pozyskiwało innowacyjne technologie opracowywane przez uczelnie,
instytuty badawcze oraz przedsiębiorców, weryfikowało je i w przypadku pozytywnego
wyniku, wspólnie z przedsiębiorcami skupionymi wokół GOT PNP Sp. z o. o.
komercjalizowało nowatorskie rozwiązania poprzez powoływanie spółek celowych.
Wastrol Sp. z o.o.
Spółka zajmuje się odbiorem i zagospodarowaniem wszelkiego rodzaju odpadów
przemysłowych. Spółka swoją siedzibę posiada w Poznaniu i skupia się na tamtejszym rynku
odpadowym.
BioEnergy Farm Stanowice Sp. z o.o.
Zadaniem spółki jest budowa elektrociepłowni na biomasę o mocy elektrycznej 1 MW i mocy
cieplnej 4 MW oraz instalacji technologicznej do suszenia (komponentów paszowych,
wysłodzin browarnianych, biomasy itp.). Podstawowe rodzaje działalności nowej spółki to
produkcja paliw i biomasy ze źródeł energii odnawialnej, produkcja i sprzedaż energii
odnawialnej, suszenie pasz w technologii z zachowaniem warunków weterynaryjnych,
dystrybucja dodatków paszowych, dostawy biomasy do jednostek energetyki zawodowej
oraz handel paliwami energetycznymi oraz biomasą.
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Analiza SWOT

Siła wpływu czynnika
gdzie 1 - niewielki wpływ,
a 3 - bardzo duży wpływ

Silne strony/ Atuty/ Przewagi

1

2

3

1.

Silna pozycja na tle podmiotów konkurencyjnych w obszarze
zagosopodarowania odpadów komunlanych.

X

2.

Zbudowany, pozytywny wizerunek liczącej się firmy w dziedzinie
utylizacji odpadów w Polsce.

X

3.

Postrzeganie Spółki na rynku krajowym, jako doświadczonego i
pewnego partnera, potwierdzone licznymi nagrodami.

X

4.

Rozwinięta infrastruktura techniczna Spółki.

X

5.

Elastyczność w zakresie podstawowej działalności Spółki.
Modułowa technologia pozwalająca na rozbudowę w razie
pozyskania nowych klientów (gmin).

X

Wysoka świadomość kierownictwa firmy w zakresie możliwości i
korzyści wynikających z wdrażania ekologicznych innowacji
technologicznych.

X

7.

Dostęp do nowych technologii dzięki podjętej współpracy
zagranicznej.

X

8.

Doświadczenie we współpracy z partnerami krajowymi i
zagranicznymi.

X

9.

Szybkie dostosowywanie (a nawet przewidywanie konieczności
dostosowania) działalności Spółki do zmieniających się
przepisów prawa.

6.

X

10. Stabilna sytuacja finansowa firmy umożliwiająca realizowanie
nowych przedsięwzięć inwestycyjnych.

X

11. Wspieranie i inicjowanie działań o charakterze proekologicznym,
akcje edukacyjne dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym.
Szeroko prowadzone działania edukacyjne i prospołeczne.

X

12. Lider w zakresie składowania azbestu w regionie. Składowisko
w Chróściku, jako jedyne w województwie lubuskim posiada
kwatery do składowania azbestu.

X

13. Dywersyfikacja usług. Oferta usług dodatkowych świadczonych
na zasadach rynkowych.

X

14. Funkcjonowanie
porozumienia
gmin,
jako
zapewniającego organizację gospodarki odpadami.

X

systemu

15. Uwzględnienie ponadgminnego systemu gospodarki odpadami
w Planie Gospodarki Odpadami dla woj. lubuskiego.

X

16. Posiadanie systemu jakości ISO 9001 oraz ISO 14001

X

17. Wdrażanie systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS).

X

18. Współpraca z sektorem naukowo-badawczym. Inicjowanie
wspólnych przedsięwzięć o charakterze naukowo-badawczym z
wiodącymi ośrodkami akademickimi w kraju.

X

13

19. Struktura organizacyjna i zasoby sprzyjające wdrażaniu nowych
rozwiązań i podejmowaniu współpracy – ukierunkowanie
Zarządu oraz kluczowych pracowników na zmiany.

X

20. Stabilna kadra o odpowiednich kwalifikacjach merytorycznych i
bogatym doświadczeniu zawodowym.

X

Siła wpływu czynnika
Słabe strony

gdzie 1 - niewielki wpływ,
a 3 - bardzo duży wpływ
1

2

3

Brak możliwości rozwoju usług stanowiących rdzeń działalności
(utylizacja odpadów komunalnych) na zasadach rynkowych ze
względu na ograniczenie terytorialne w odniesieniu do
gospodarowania odpadami komunalnymi.

X

2.

Uzależnienie od importu technologii z zagranicy.

X

3.

Kosztochłonność inwestycji. Uzależnienie od zewnętrznych
źródeł finansowania i grantów.

X

4.

Silne uzależnienie sektora działalności Spółki od zmieniających
się przepisów prawnych. Konieczność realizacji celów
zawartych w dokumentach strategicznych.

X

1.

5.

Stosunkowo wąski zakres usług laboratorium badawczego.

6.

Ograniczony zakres penetracji rynku i działań sprzedażowych/
akwizycyjnych w terenie w obszarze pozyskania do utylizacji
odpadów
przemysłowych.
Ograniczone
instrumenty
oddziaływania na klientów.

X

Niedostateczny system odbioru selektywnie gromadzonych
odpadów komunalnych, zanieczyszczone poszczególne frakcje
odpadów.

X

Słaba jakość niektórych odzyskiwanych surowców wtórnych (np.
papier). – duże zanieczyszczenia ze względu na brak lub
niewystarczająca selekcję odpadów „u źródła”.

X

Brak kompleksowej oferty w odniesieniu do gospodarowania
całym cyklem życia odpadów (począwszy od sortowania w
miejscu powstawania odpadów, poprzez transport a kończąc na
utylizacji lub recyklingu)

X

7.

8.

9.
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X

Siła wpływu czynnika
gdzie 1 - niewielki wpływ,
a 3 - bardzo duży wpływ

Szanse

1

2

3

1.

Uwarunkowania prawne i fiskalne (głównie środowiskowe)
preferujące wykorzystanie surowców odpadowych.

X

2.

Ustawodawstwo sprzyjające wprowadzaniu zaawansowanych
technologicznie rozwiązań. Wyższe opłaty za składowanie
odpadów będą stymulowały zainteresowanie odzyskiwanie
energii z odpadów.

X

Możliwość wykorzystania funduszy strukturalnych. Utworzenie
instrumentów
finansowych
w
ramach
Funduszy
Strukturalnych, umożliwiających wsparcie przedsięwzięć
związanych z poprawieniem pozycji, innowacyjności i
konkurencyjności
firm
funkcjonujących
w
sektorze
odpadowym.

X

3.

4.

Rozwój rynku kapitałowego finansującego wdrożenia nowych
innowacyjnych technologii.

5.

Wyczerpywanie się naturalnych zasobów nośnika energii
(węgiel kamienny) jest szansą na zainteresowanie
wprowadzaniem nowych technologii pozyskiwania energii
(energia odpadowa).

X

Możliwość konsolidacji gospodarki odpadami z innymi
dziedzinami gospodarki komunalnej np. ciepłownictwo, zieleń
miejska, wytwarzanie energii elektrycznej.

X

6.

7.

Przychylność władz dla tworzenia ponadgminnych systemów
gospodarki odpadami.

8.

Poprawa relacji miedzy sektorem publicznym (rządowym
i samorządowym), prywatnym i pozarządowym - przełamanie
barier
współpracy
w osiąganiu
wspólnych
celów
zrównoważonego
rozwoju
rozwój
partnerstwa
międzysektorowego.

9.

X

X

X

Rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa (władz i
mieszkańców gmin).

10. Wzrost zapotrzebowania na wyroby z surowców odpadowych.
Moda na efektywne wykorzystanie odpadów.

X
X

11. Rosnące zainteresowanie dla tzw. „zielonych zamówień”, czyli
zakupów
dokonywanych
ze środków
publicznych
z
uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska np. ze
wskazaniem w zamówieniu minimalnego procentowego
udziału materiałów pochodzących z recyklingu.

X

12. Zwiększenie ilości przyjmowanych odpadów posortowanych „u
źródła”
–
wyższe
przychody
niezanieczyszczonych surowców wtórnych.

ze sprzedaży

13. Otwarcie granic dla przemieszczania odpadów.
14. Przepisy prawne dotyczące azbestu, zakładające likwidację
15 mln mg azbestu do 2032 roku

X
X
X
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15. Wzrost środków na finansowanie nauki – nowy system

X

grantów naukowych.

16. Tworzenie

Partnerstw Publiczno-Prywatnych
wprowadzania innowacyjnych technologii.

w

celu

X

17. Dobra współpraca z gminami w obszarze działalności
Zakładu. Jednomyślność gmin z obszaru działalności Zakładu
w kwestii prowadzenia wspólnej gospodarki odpadami
komunalnymi.

X

18. Przejęcie odpowiedzialności przez władze samorządowe za
sprawy związane z zagospodarowywaniem odpadów na ich
terenie.

X

Siła wpływu czynnika
gdzie 1 - niewielki wpływ,
a 3 - bardzo duży wpływ

Zagrożenia

1

2

1.

Niestabilność i brak spójności prawa w zakresie gospodarki
odpadami.

2.

Wysokie koszty inwestycyjne tworzenia struktury technicznej
gospodarki odpadami.

X

3.

Skomplikowane procedury pozyskania środków finansowych.

X

4.

Wysoka kapitałochłonność
nakładów inwestycyjnych.

X

5.

Brak systemów / lub ograniczone możliwości oddziaływania
istniejących
systemów
motywujących
na
wdrażanie
innowacyjnych technologii zagospodarowywania odpadów.

inwestycji.

Długi

czas

3
X

zwrotu

X

6.

Wysokie koszty przetwarzania surowców odpadowych
trudność w utrzymaniu stałości ich parametrów jakościowych.

7.

Rosnące znaczenie firm konkurencyjnych
działalność w ramach grup kapitałowych.

8.

Wzrastająca konkurencja w zakresie zagospodarowania
odpadów komunalnych, w tym surowców wtórnych (utrata
strumienia odpadów)

X

Konieczność osiągnięcia standardów ekologicznych zawartych
w krajowych i na poziomie UE, uregulowaniach prawnych.

X

10. Opanowanie gospodarki odpadami (szczególnie w obszarze
transportu) przez przedsiębiorców komercyjnych nastawionych
na zysk.

X

11. Nieefektywne systemy karania przedsiębiorstw i firm
realizujących zbiórkę odpadów za nieprzestrzeganie przepisów
prawa.

X

9.

i

X

prowadzących

X

12. Niedostatecznie
rozwinięta
infrastruktura
badawcza
regionalnych uczelni w zakresie prowadzonej przez Spółkę
działalności.
13. Brak lokalnych instytutów branżowych w obszarze działalności
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X
X

przedsiębiorstwa
14. Morfologia odpadów uzależniona od czynników zewnętrznych.
Podatność na zmiany w otoczeniu zewnętrznym (kryzys,
zmniejszenie konsumpcji).

X

15. Zagrożenie sytuacji finansowej firmy ze względu na wysokie
koszty utrzymania pola golfowego, laboratorium badawczego
i ograniczone przychody.

X

16. Nieudolne przepisy prawa niebędące w stanie przeciwdziałać
nielegalnym praktykom. Rozwój szarej strefy.

X

17. Niska świadomość ekologiczna przedsiębiorców, zależna od
kosztów działań, a nie bezpieczeństwa ekologicznego podjętych
działań.

X

18. Potencjalne zagrożenie wynikające z rozpoczęcia działalności
przez ITPOK-i (instalacje termicznego przetwarzania odpadów
komunalnych)

X
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ROZDZIAŁ 3
Projektowanie celów strategicznych i kierunków rozwoju INNEKO
Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

3.1.

Kluczowe czynniki sukcesu

Główne obszary konstytuujące realizację misji INNEKO Sp. z o.o. to:

Obszar działaności. Znajdujący wśród strategiczych celów
rozwojowych regionu, kraju oraz Unii Europejskiej

Doświadczenie i praktyka gospodarcza. Działania oparte o
realne, dające wymierne efekty projekty od lat realzioane z
powodzeniem na rynku o coraz szerszym zasięgu.

Aspekty konstytuujące
misję INNEKO Sp. z o.o.

Zróżnicowana oferta. Oferta uwzględniająca rózne obszary
działaności bezpośrednio lub pośrednio związane z
gospodarowaniem odpadami. Coraz szerszy wachlarz
oferowanych produktów i usług.
Komunikacja i wysoki poziom uczestnictwa w działaniach
podnoszących eko-świadomość mieszkańćów.
Ukierunkowanie na działania zmierzające do opracowania
polityki ekokomunikacji i podnoszenia świadomości
ekologicznych mieszkańców.
Społeczna odpowiedzialność biznesu. Świadomość
odpowiedzialności jaka spoczywa na działaniach Spółki
począwszy od edukacji młodzieży przez wsparcie naukowców i
przedsiębiorców aż do efektów w postaci regionu. Działalność
oparta o zasady etyczne na każdym z etapów i w każdym z
obszarów jego realizacji.

Źródło: opracowanie własne.
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3.2.

Wizja INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

Chcemy osiągnąć pozycję lidera ekologii w dziedzinie utylizacji
i unieszkodliwiania odpadów poprzez innowacyjne, zaawansowane
technologicznie przedsięwzięcia wspierane przez specjalistyczną, aktualną
wiedzę naszych pracowników.
Chcemy być wiodącym w kraju centrum badawczo-rozwojowym realizującym
innowacyjne projekty na rzecz ochrony środowiska.
Chcemy chronić środowisko naturalne oraz poprawiać jakość życia
mieszkańców.
Chcemy być firmą, która zaspakaja potrzeby nasz klientów, partnerów
i pracowników.

Chcemy być firmą odpowiedzialną społecznie prowadzącą działalność systemowo
w sześciu sferach działania:
 ekonomicznej zgodnie, z którą chcemy być przedsiębiorstwem wprowadzającym spójne
działania w obszarze ekonomicznego rozwoju organizacji i społeczności,
 prawnej zgodnie, z którą chcemy być przedsiębiorstwem działającym zgodnie z prawem
w zakresie prowadzenia działalności, ochrony środowiska, ochrony konsumenta, prawa
pracy oraz zobowiązań biznesowych,
 etycznej zgodnie, z którą chcemy być przedsiębiorstwem przestrzegającym przepisów
prawa i promującym normy etyczne we wszystkich obszarach działalności,
 wiedzy zgodnie, z którą chcemy uczyć się oraz edukować, inicjować i dzielić się wiedzą
w trosce o środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne,
 filantropijnej zgodnie, z którą chcemy poprawiać jakość życia lokalnego społeczeństwa,
poprzez angażowanie się w działalność edukacyjną, sportową, kulturalną i charytatywną,
 środowiskowej zgodnie, z którą chcemy minimalizować działania mające szkodliwy
wpływ na środowisko, promować inicjatywy sprzyjające ochronie środowiska oraz
zwiększające poczucie odpowiedzialności wobec środowiska, wdrażać technologie,
procesy i innowacje przyjazne środowisku.
Model odpowiedzialności społecznej ukierunkowuje nas na jednoczesną dbałość o każdą
sferę naszego działania. Centrum wszystkich naszych odpowiedzialnych społecznie inicjatyw
jest ŚRODOWISKO.
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Sfera
odpowiedzialności
ekonomicznej

Sfera
odpowiedzialności
prawnej

odpowiedzialność
w sferze etyki

Sfera
odpowiedzialności
środowiskowej

Odpowiedzialność
w sferze wiedzy

Sfera
odpowiedzialności
filantropijnej

Rysunek 3.1. Model odpowiedzialności społecznej INNEKO Sp. z o.o.
Źródło: opracowanie własne.
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3.3.

Misja INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

Misja INNEKO Sp. z o.o. jest efektem ukierunkowywania rozwoju Spółki, funkcjonującej w
specyficznych warunkach rynkowych, nie tylko na maksymalizację zysku, ale również na
działania społecznie użyteczne, szczególnie w obszarze ochrony środowiska i edukacji
ekologicznej. Dbałość o interes społeczny jest kluczowym wymiarem działalności firmy,
któremu podporządkowane są wszystkie realizowane cele.

„Elementem łączącym podejmowane przez nas działania jest dążenie do
realizacji takich projektów, które przyczynią się do tworzenia wspólnej wartości”.

Elementy kluczowe dla Spółki, stanowiące jednocześnie filary jej rozwoju obejmują:
 Przepisy prawa, szczególnie istotne z perspektywy podstawowej działalności Spółki
zajmującej się unieszkodliwianiem i utylizacją odpadów.
 Technologie z ukierunkowaniem na technologie środowiskowe, w rozumieniu
szerszym obejmujące wszystkie rodzaje technologii i usług dla środowiska.
 Społeczeństwo szeroko rozumiane: społeczność INNEKO (pracownicy), społeczność
lokalna, społeczność regionu/ kraju, ale również: Społeczeństwo w ujęciu
Gospodarki – firmy, biznes itp.
 Środowisko bezpośrednio związane z podstawową działalnością Spółki – będące
poprzez ukierunkowanie rozwoju Spółki na realizację działań dedykowanych
środowisku, takim samym interesariuszem Spółki, jak społeczeństwo.
Ze względu na wyjątkowy charakter i specjalizację Spółki można dokonać w tym przypadku
antropomorfizacji (nadać ludzkie cechy) pojęcia środowiska i traktować je jako
bezpośredniego interesariusza INNEKO.
Zidentyfikowane w ten sposób filary Spółki są tożsame z filarami zrównoważonego rozwoju:
EKONOMIA (TECHNOLOGIE I PRZEPISY PRAWA) – SPOŁECZEŃSTWO –
ŚRODOWISKO.

PRZEPISY PRAWA

TECHNOLOGIE

INNEKO Sp. z o.o.

ŚRODOWISKO

SPOŁECZEŃSTWO
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Misja INNEKO Spółka z o.o.:

„Zarządzamy wartością firmy poprzez świadomość środowiska”

Rozumienie misji INNEKO Sp. z o.o.
Zarządzanie wartością firmy to nowe spojrzenie na rolę i zadania Spółki w zmieniających
się warunkach funkcjonowania otoczenia. To działanie ukierunkowane na świadome
podejmowanie działań nie tylko w wymiarze zewnętrznym, ale również w oparciu o decyzje
dotyczące wewnętrznej organizacji przedsiębiorstwa.
Jest to ewolucja dotychczasowej koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w kierunku
tworzenia wspólnej wartości2 - Creating Shared Value (CSV), polegająca na prowadzeniu
„biznesu świadomego społecznie” (prowadzenie działalności gospodarczej ze świadomością
ważności społecznej wagi prowadzonych działań) oraz rozwiązywaniu problemów
społecznych z perspektywy biznesu.

Człowiek

Gospodarka

Środowisko

Podstawą tej koncepcji jest wskazanie tych obszarów, które mogą najefektywniej ulegać
przeobrażeniom w wyniku wdrażania projektów związanych z tworzeniem wspólnej
wartości. Tworzenie wspólnej wartości oznacza w tym przypadku poszukiwanie wspólnych
relacji pomiędzy obszarami „środowiskowej”, „społecznej” i „gospodarczej” wartości regionu,
miasta, przedsiębiorstwa itp.
Oznacza to podejmowanie działań wpisujących się w cele dotyczące poprawy warunków
życia lokalnej społeczności (mieszkańców) przy jednoczesnej poprawie własnej
konkurencyjności (wartości firmy). Koncepcja ta zakłada, że jedynie te działania, które
2

Koncepcja CSV – Creating Shared Value, zaproponowana przez Michaela Portera i Marka Kramera w 2006.
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pozwolą na budowę wzajemnych relacji pomiędzy celami środowiskowymi, społecznymi
i biznesowymi mają szansę na długofalową realizację i zainteresowanie wszystkich stron
uczestniczących w tym procesie.
Na wartość Spółki będącej w silnych relacjach z różnymi interesariuszami: mieszkańcami,
samorządem, jednostkami edukacyjnymi i biznesem składają się następujące obszary:

Wartość
finansowa

Wartość
miasta

Wartość
kapitału
ludzkiego

Wartość
INNEKO
Sp. z o.o.

Wartość
technologiczna

Wartość
inwestycyjna

Inne obszary
wartości

Wartość
miasta

Wartość
społeczna

Rysunek 3.2. Model wartości Spółki.
Źródło: opracowanie własne.

Wartość finansowa to m.in. wartość posiadanych zasobów stanowiących kapitał własny.
Wartość inwestycyjna rozumiana przede wszystkim jako zdolność do przyciągania
inwestorów zewnętrznych, uwzględnia również wartość inwestycji własnych.
Wartość społeczna to m.in. zdolność do budowania relacji i podejmowania współpracy.
Wartość kapitału ludzkiego to w dużym uproszczeniu, kompetencje i kwalifikacje
pracowników Spółki.
Wartość technologiczna to zdolność do tworzenia i pozyskiwania nowych technologii
decydujących również o poziomie innowacyjności Spółki.
Zidentyfikowane obszary wartości Spółki oraz wskazane filary jej rozwoju pozwalają na
zidentyfikowanie jej kierunków rozwoju w oparciu o następujące fundamenty:
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Koncentracja
działalności na rynku
odpadów.

Kompleksowy rozwój
w ramach łańcucha wartości
tworzonego wraz
z przedsiębiorstwami
powiązanymi ze Spółką.

Nadrzędną ideą działania INNEKO Sp. z o.o.
jest budowa wartości Spółki poprzez
świadome działanie w środowisku
człowieka.

Edukacja ekologiczna
oraz pobudzanie
świadomości
środowiska różnych
grup interesariuszy
Spółki.

Zapewnienie integracji
i właściwej komunikacji
pomiędzy Spółką a wszystkimi
jej interesariuszami, stałe
podejmowanie działań na rzecz
efektywności funkcjonowania.

Rysunek 3.3. Kierunki działania Spółki.
Źródło: opracowanie własne.

Submisja w obszarze edukacji ekologicznej i ochrony środowiska
Skutecznie i efektywnie podnosimy świadomość społeczeństwa w obszarze edukacji
ekologicznej i ochrony środowiska. Naszym celem jest zmiana zachowań i postaw
społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży.
Submisja w obszarze komunikacji i integracji działań Spółki z podmiotami
powiązanymi
Tworzymy wartość Spółki poprzez aktywną współpracę z przedsiębiorstwami
powiązanymi. Wspólna wartość firmy jest dla nas kluczem do dalszego rozwoju.
Submisja w obszarze budowania kapitału ludzkiego Spółki
Efektywnie zarządzamy wiedzą, umiejętnościami, doświadczeniem i zdolnościami
ludzi, którzy tworzą wartość Spółki.
Submisja w obszarze budowania relacji i komunikacji z interesariuszami Spółki
Jesteśmy zaufanym liderem dobrego sąsiedztwa, prowadzimy dialog i partnerską
współpracę z otoczeniem w oparciu o działalność prospołeczną.
Tworzymy i rozwijamy relacje oraz partnerstwa: biznesowe, naukowe, edukacyjne,
społeczne z interesariuszami INNEKO w przestrzeni rozwoju innowacyjnych technologii dla
środowiska, postaw proekologicznych, wspólnych wartości zapewniających w podejmowanych relacjach wewnętrznych i zewnętrznych realizację celów kierunkowych, w tym
wizerunkowych Spółki świadomej środowiska.
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3.4.

Cele kierunkowe i szczegółowe INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.
do 2026 roku

Zaproponowane cele kierunkowe i szczegółowe rozwoju uwzględniają dotychczas
realizowane cele strategiczne oraz cele wynikające z Polityki Jakości firmy i Deklaracji
Środowiskowej wg. Rozporządzenia EMAS.

Zajęcie pozycji lidera w dziedzinie utylizacji
Cel kierunkowy nr i unieszkodliwiania odpadów w Polsce północno –
1.
zachodniej
•Cele szczegółowe
•1.1. Minimalizacja strumienia odpadów kierowanych na składowiska.
•1.2.Wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku odpadów, w tym odpadów biodegradowalnych
•1.3. Zapewnianie kompleksowości usług w zakresie rozwiązywania problemów utylizacji odpadów
przemysłowych.
•1.4. Rozwijanie pozycji rynkowej i konkurencyjności oferty firmy w obszarze usług
unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.
•1.5. Monitorowanie cyklu życia odpadów (zbieranie, transport, odzysk, unieszkodliwianie
odpadów).

Cel kierunkowy nr 2. Tworzenie wartości firmy świadomej środowiska
•Cele szczegółowe
•2.1. Budowa wizerunku firmy przyjaznej środowisku: działającej dla środowiska, współpracującej
z otoczeniem (środowiskiem), ukierunkowanej na rozwój w obszarach zapewniających ochronę
środowiska.
•2.2. Popularyzacja wiedzy i edukacji ekologicznej. Działanie: Opracowanie założeń strategii
edukacji ekologicznej Spółki.
•2.3. Kształtowanie postaw ekologicznych na różnych poziomach i wymiarach świadomości
społeczeństwa: mieszkańców, przedstawicieli samorządów, biznesu i instytucji wspierających
rozwój (zarówno regionalny jak i ponad regionalny).
•2.4. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa poprzez wielowymiarowy rozwój jego działalności
realizowany poprzez współdziałanie z przedsiębiorstwami powiązanymi ze Spółką.
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Cel kierunkowy nr
3.

Zapewnienie dynamicznego rozwoju Spółki poprzez
współpracę z przedsiębiorstwami powiązanymi w ramach gurpy
INNEKO (holding)

•Cele szczegółowe
•3.1. Wielokierunkowa
środowiskowe.

specjalizacja

Spółki

obejmująca

nowoczesne

usługi

i

technologie

•3.2. Rozwój działalności w obszarach dedykowanych środowisku, kluczowych dla rozwoju wartości
regionu (kraju), obejmujących m.in. działaność badawczo-rozwojową, energetykę i odnawialne źródła
energii.
•3.3. Budowa pozycji lidera na rynku usług i technologii środowiskowych poprzez
branżową

współpracę

•3.4. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji prowadzonych przez Spółkę we
współpracy z przedsiębiorstwami powiązanymi.
•3.5. Rozwijanie systemów komunikacji wewnętrznej i kształtowanie kultury organizacyjnej Spółki podejmowanie działań wg. zasady odpowiedzialności wobec pracowników, mieszkańców
i pozostałych interesariuszy działań podejmowanych przez Spółkę.

Cel kierunkowy nr 4. Realizacja programów i projektów wspierających tworzenie
wartości firmy w obszarach dedykowanych społeczeństwu
regionu
•Cele szczegółowe
•4.1. Podejmowanie działań ukierunkowanych na podnoszenie wartości regionu (realnych zmian
pozwalających na ich obiektywny pomiar).
•4.2. Realizacja projektów mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców regionu.
• Prowadzenie pola golfowego „Zawarcie” w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
• Mecenat kultury we współpracy z innymi podmiotami powiązanymi i Urzędem Miasta
• Realizacja programu "INNEKO - dobry sąsiad"dedykowanego dla miszkańców Chróścika
• Świadczenie usług grzebowiska dla zwierząt "Polana Przyjaciół"
•Tworzenie platformy współpracy z innymi podmiotami działajacymi w obszrze działalności Spółki
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Cel kierunkowy nr 5.

Opracowanie i wdrożenie programu komunikacji
marketingowej na potrzeby realizacji celów kierunkowych

•Cele szczegółowe
•5.1. Realizacja działań komunikacji marketingowej ukierunkowanych na osiągnięcie pozycji lidera
w dziedzinie utylizacji i unieszkodliwiania odpadów w Polsce północno-zachodniej.
•5.2. Kształtowanie wizerunku marki przedsiębiorstwa zaangażowanego w tworzenie przyjaznego
środowiska życia, pracy, kooperacji opartego na wartości środowiskowo odpowiedzialnych
zachowań.
•5.3. Tworzenie i rozwój przyjaznych relacji ze społecznością regionu poprzez promocję
działalności w różnych obszarach dedykowanych społeczeństwu opartych na wartości troski o
środowisko i edukacji ekologicznej.
•5.4. Opracowanie celów uzupełniających i założeń programów komunikacji marketingowej
w relacjach z interesariuszami INNEKO, w tym obejmujących w szczególności: mieszkańców,
jednostki samorządu terytorialnego, jednostki edukacyjne oraz podmioty gospodarcze.
•5.5. Opracowanie założeń systemu monitorowania realizacji działań komunikacji marketingowej
i jej rezultatów.

27

Działanie: Rebranding marki (wprowadzenie nowej nazwy) w celu nowego
pozycjonowania oraz wzmocnienia pozycji konkurencyjnej

3.5.

Strategie rozwoju INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.
w perspektywie do 2026 roku

3.5.1. Analiza PEST
Poniżej wskazano najważniejsze czynniki otoczenia polityczno-prawnego, ekonomicznego,
społecznego i technologicznego, które będą wywierały wpływ na realizowane przez firmę
cele i kształtowały scenariusz jej działań w przyszłości. Czynniki te mogą oddziaływać
dwukierunkowo, z jednej strony sprzyjać firmie z drugiej strony ograniczać jej rozwój.
Tabela 3.4. Bariery rozwoju i wdrażania strategii – analiza PEST.

Grupa
czynników

Nazwa czynnika




Politycznoprawne










Ekonomiczne
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regulacje prawne (np. nowa przepisy prawne, zmiany w prawie
dotyczące zakupu i wdrażania nowych technologii ochrony
środowiska, zmiany w prawie odnośnie eksploatacji odnawialnych
źródeł energii itp.),
przepisy prawa ukierunkowane na zwiększanie udziału odpadów
innych niż komunalne podlegających odzyskowi i prawidłowemu
unieszkodliwianiu,
świadomość decydentów, co do konieczności wdrażania
innowacyjnych rozwiązań technologicznych,
instrumenty ekonomiczne i finansowe wsparcia innowacji
i stymulowania przedsiębiorczości ze strony władz regionalnych
i krajowych,
przepisy prawa kładące większy nacisk na oszczędne
gospodarowanie surowcami i odpadami w przedsiębiorstwach,
spójność/ integracja działań związanych z ochroną środowiska na
różnych szczeblach zarządzania w regionie od wojewódzkich po
gminne.
wzrost eko-świadomości i tzw. świadomości środowiska różnych
grup interesariuszy Spółki,
globalizacja (oddziaływanie firm, otwartość kapitału, przepływ
informacji, produktów, konkurencja),
zwiększenie roli powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w tym
także z jednostkami naukowymi,
popyt globalny i lokalny na produkty i usługi uwzględniające
aspekty ochrony środowiska,
popyt na produkty pochodzące z recyklingu,
poziom zamożności społeczeństw (region, Polska, Europa)
i związane z nim tendencje do wytwarzania większej ilości
odpadów,
fundusze unijne m.in. fundusze wspierające budowę, rozbudowę









Społeczne











Technologiczne









i modernizację instalacji do odzysku, w tym recyklingu lub
unieszkodliwiania odpadów poużytkowych lub niebezpiecznych,
rozwój rynków recyklingu,
zdolność absorpcji środków finansowych z programów
przeznaczonych na naukę,
współpraca z jednostkami badawczo-rozwojowymi – transfer
wyników prac B+R,
jakość usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu.
zmiany demograficzne,
odpowiedzialna konsumpcja –zainteresowanie tematyką etycznej
(odpowiedzialnej) konsumpcji i ekologii,
nacisk na zagadnienia związane z ochroną środowiska,
świadomość ekologiczna, ale o charakterze abstrakcyjnym
i uogólnionym – z jednej strony obojętność na wycinanie puszczy
w Amazonii, z drugiej histeryczne reakcje na wieść o budowie
Zakładu Zagospodarowywania Odpadów w pobliżu domu,
integracja środowisk i rozwój kapitału relacji, lokalni liderzy
ekologii, animatorzy,
zaangażowanie społeczne,
świadoma konsumpcja versus wytwarzane odpady,
segregacja odpadów „u źródła”.
tempo zmian organizacyjnych i techniczno-technologicznych
i jego uzależnienie od zmian w zakresie prawa gospodarki
odpadami komunalnymi (np. kwestia własności odpadów,
odpowiedzialność za uzyskiwanie efektów selektywnego
zbierania odpadów, redukcji składowania odpadów ulegających
biodegradacji oraz pobieranie opłat za gospodarowanie
odpadami),
kompleksowość oferowanych usług (trnasport/zagospodarowanie)
organizacja systemu gospodarowania odpadami (brak kontroli
bądź mała skuteczność kontroli podmiotów zbierających odpady
komunalne od mieszkańców),
dostęp do nowych, nowoczesnych rozwiązań technologicznych,
zastępowanie surowców pierwotnych surowcami wtórnymi
z odpadów,
stopień wykorzystania sumarycznych mocy przerobowych
istniejących sortowni odpadów komunalnych,
rozwój czystych technologii,
technologie wykorzystujące odnawialne źródła energii, do
produkcji energii elektrycznej i cieplnej,
inwestycje w produkcję skojarzoną energii elektrycznej i ciepła,
technologie służące zmniejszeniu zapotrzebowania na energię,
ze szczególnym uwzględnieniem wtórnego wykorzystania ciepła
odpadowego oraz eliminacji wytwarzania odpadów,
ekoprojektowanie – ekoinnowacje, uwzględnianie wpływu
produktów i usług na środowisko na etapie ich projektowania,
technologie pozwalające na ponowne wykorzystanie, odzysk
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i recykling wszelkiego rodzaju odpadów, przedłużające cykl życia
produktów w taki sposób, aby zmniejszyć ich szkodliwy wpływ na
środowisko,
stopień rozwoju systemu selektywnego zbierania odpadów
ulegających biodegradacji

Źródło: opracowanie własne.

3.5.2. Wybór strategii rozwojowych
Informacje zebrane w ramach przeprowadzonej diagnozy strategicznej, analizy
uwarunkowań rynkowych funkcjonowania Spółki pozwoliły na zidentyfikowanie czterech
strategicznych obszarów działalności, obejmujących:
 obszar technologiczny bezpośrednio związany z podstawowym obszarem
działalności Spółki dotyczący utylizacji odpadów,
 obszar zarządzania zasobami ludzkimi, szczególnie istotny w sytuacji tworzenia
wspólnej wartości Spółki we współpracy z przedsiębiorstwami powiązanymi,
 obszar edukacji ekologicznej i ochrony środowiska,
 obszar komunikacji wewnętrznej (w tym komunikacji z przedsiębiorstwami
powiązanymi) oraz komunikacji zewnętrznej skierowanej do zróżnicowanych grup
interesariuszy Spółki.

Strategia rozwoju
technologicznego

Strategia
komunikacji

Strategia
INNEKO
Sp. z o.o.

Strategia edukacji
ekologicznej
i ochrony
środowiska

Rys 3.1. Strategie rozwojowe Spółki.
Źródło: opracowanie własne.
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Strategia
zarządzania
zasobami
ludzkimi

Strategia rozwoju technologicznego

Strategia rozwoju
technologicznego

Strategia
komunikacji

Strategia
INNEKO
Sp. z o.o.

Strategia
zarządzania
zasobami
ludzkimi

Strategia edukacji
ekologicznej
i ochrony
środowiska

Rozwój technologiczny to ważny obszar rozwoju działalności Spółki. Szczególnie istotny
również w kontekście działalności podmiotów powiązanych ze Spółkę, jak np. Gorzowski
Ośrodek Technologiczny PNP Sp. z o.o. Spółka podejmuje szereg działań w tym zakresie
zwiększających jej potencjał technologiczny. Jednym z kierunków rozwoju zgodnie z
założeniami najlepszej dostępnej techniki (BAT) są rozważania podejmowane przez Spółkę
dotyczące wybudowania w tej części województwa instalacji termicznego przekształcania
odpadów, czyli spalarni.
Najlepsza dostępna technika (BAT) to najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom
rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności, wykorzystywany jako podstawa
ustalania granicznych wielkości emisyjnych, mających na celu eliminowanie emisji lub, jeżeli
nie jest to praktycznie możliwe, ograniczanie emisji i wpływu na środowisko jako całość
Obecnie w Europie funkcjonuje ponad 470 spalarń odpadów komunalnych. Najwięcej we
Francji – 129. Niemcy mają ich 72, znani z ekologicznego stylu życia Szwedzi – 283.
Zgodnie z założeniami przyjętymi w KPGO 2010 w regionach gospodarki odpadami
obejmujących powyżej 300 tys. mieszkańców, podstawą systemu zagospodarowania
odpadów komunalnych miały być spalarnie. Tymczasem w 2009 roku funkcjonowała tylko 1
spalarnia odpadów komunalnych, obsługująca Warszawę, zdolna unieszkodliwić termicznie
zaledwie 40 tys. Mg odpadów na rok. Na koniec 2013 r. w trakcie procesu inwestycyjnego
było 6 instalacji termicznego przekształcania odpadów (spalarni), w: Białymstoku,
Bydgoszczy, Koninie, Krakowie, Szczecinie, Poznaniu. W kwietniu 2014 r. pozwolenie na
budowę otrzymała również spalarnia w Rzeszowie.
3

Dane za 2013 r.
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Ze względu na wysoką ilość zbieranych odpadów i ich skład morfologiczny, wybudowanie
spalarni odpadów komunalnych jest rozwiązaniem efektywnym i ekonomicznym.
Wymieszane odpady z gospodarstw domowych i duża ilość odrzutów z linii sortowniczych
przynosi dobrze palny wsad do instalacji spalania na ruszcie. Spalarnie fluidalne są
odpowiednią opcją, dla odpadów przemysłowych, ale również dla odpowiednio
przygotowanych odpadów z gospodarstw domowych.
Wytworzona w te sposób energia i para jest doprowadzana do miejskiej sieci zasilającej.
Tam, gdzie trzeba dopasować się do szczególnych okoliczności (np. silny sprzeciw
mieszkańców przeciw spalarni odpadów) i gdzie istnieją odpowiednie sposoby dla dalszej
obróbki (to znaczy: instalacje do energetycznego wykorzystania lub współspalania paliw
alternatywnych o wysokiej wartości energetycznej), w celu stabilizacji frakcji wymieszanej
można rozważyć użycie systemu mechanicznobiologicznego przerobu odpadów (MBP lub
MBS). Obie powyższe opcje gwarantują zredukowanie zarówno ilości, jak również potencjału
reakcyjnego składowanych odpadów, przy czym metody termiczne skuteczniej redukują ilość
odpadów do końcowego składowania. Selektywne zbieranie różnych przetwarzalnych
odpadów tworzy w połączeniu z dalszą odpowiednią obróbką znakomity potencjał do
przemysłu recyklingu w dla gęstej zabudowy miejskiej. Wysoka konsumpcja towarów, jak
i intensywność handlu, zapowiada duży zbyt na produkty z recyklingu. W stosunku do
pozostałych resztek, można użyć spalarni odpadów.
Budowane przy unijnym wsparciu zakłady termicznego unieszkodliwiania odpadów muszą
spełniać zasadę BAT – Best Available Technology, co oznacza, że wykorzystana w nich
technologia gwarantuje bezpieczeństwo ekologiczne. Barierą dla budowy spalarń są przede
wszystkim koszty. Instalacje te są drogie ze względu na zaawansowane technologie, reżimy
ekologiczne, jakość materiałów. Dlatego liderami w tej dziedzinie są najbardziej rozwinięte
gospodarczo kraje na świecie takie jak Szwajcaria, Szwecja, Stany Zjednoczone czy
Japonia. Polska dzięki wsparciu Unii Europejskiej po latach zaniedbań zaczyna nadrabiać
zaległości. To, że spalarnie są kosztowne, nie oznacza, że są nieopłacalne. Ich społeczny
i ekonomiczny sens jest oczywisty; ograniczając rozrost wysypisk śmieci chronimy
środowisko naturalne. W dodatku zamiast śmieci otrzymujemy czystą energię (cieplną
i elektryczną).
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Tabela 3.5. Analiza SWOT w obszarze rozwoju technologicznego Spółki
Słabe strony

Mocne strony
1. Ważne miejsce w Strategii rozwoju
Spółki.
2. Bogata baza wiedzy i doświadczeń,
dobrych praktyk i projektów
realizowanych w obszarze nowych
technologii.
3. Zespół zaangażowany w działania
rozwojowe w obszarze nowych
technologii.
4. Dostępność surowca przeznaczonego do
zagospodarowania (odpady).

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

Szanse
Ważne miejsce w strategiach rozwoju
kraju, Unii Europejskiej – możliwość
realizacji projektów finansowanych ze
źródeł zewnętrznych.
Moda na efektywne wykorzystanie
odpadów.
Prowadzenie polityki wspierającej
zagospodarowanie odpadów.
Wzrost zapotrzebowanie na produkty
uzyskiwane nowymi, bezpiecznymi dla
środowiska technologiami.
Większy dostęp do funduszy
finansujących zaawansowane
rozwiązania technologiczne.
Polityka ukierunkowana na wspieranie
rozwoju innowacji w gospodarowaniu
odpadami.
Rozbudowa oferty Spółki o usługi
związane z transportem m.in. odpadów
komunalnych, budowlanych

1. Niechęć do stosowania w gospodarce
produktów z odpadów.
2. Brak akceptacji społecznej dla lokalizacji
np. spalarni oraz innych działań
podejmowanych przez Spółkę.
3. Nieprawidłowe postępowanie z
odpadami, które podlegają odrębnym
przepisom prawnym w małych i średnich
przedsiębiorstwach
4. Brak selektywnej zbiórki niektórych
frakcji odpadów np. bioodpadów.
5. Brak kompleksowej usługi w zakresie
zagospodarowania odpadów
komunalnych z uwzględnieniem
transportu

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Zagrożenia
Zmiany uwarunkowań prawnych
i środowiskowych.
Wahania koniunktury i popytu na
produkty uzyskiwane z odpadów.
Skomplikowane procedury finansowania
projektów technologicznych.
Brak wystarczających środków
finansowych na nowe inwestycje.
Stosunkowo małe zainteresowanie JST
wdrażaniem innowacyjnych technologii
zagospodarowywania odpadów.
Wysokie koszty nowoczesnych i
innowacyjnych technologii pozwalających
na zmniejszenie ilości powstających
odpadów

Źródło: opracowanie własne.

Kluczowe elementy tej strategii obejmują:
1. Kontynuowanie
realizacji
projektów
w
obszarze
nowych
technologii
zagospodarowania odpadów.
2. Podejmowanie nowych działań i projektów, w tym rozszerzeniem oferty Spółki o
usługi związane z transportem odpadów
3. Dostosowanie działań podejmowanych przez Spółkę do rygorystycznych wymogów
ochrony środowiska (stosowanie technologii BAT< system EMAS).
Rekomendacje wynikające z analizy SWOT:
1.

Konsekwentna realizacja wskazywanych planów rozwojowych Spółki, w tym, m.in.:
rozbudowa i modernizacja linii technologicznych do odpadów komunalnych,
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2.
3.
4.

rozbudowa i modernizacja kompostowani, rozbudowa instalacji odgazowania
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, budowa instalacji
termicznego przekształcania paliwa formowanego RDF4.
Budowa bazy transportowej wraz z infrastrukturą towarzysząca do obsługi w zakresie
obioru odpadów komunalnych, budowlanych.
Konieczność dostosowania działań podejmowanych przez Spółkę do zmieniających
się, coraz bardziej rygorystycznych wymogów UE i przepisów prawa krajowego.
Mimo, że w opracowanym w 2007 r. Programie budowy spalarni odpadów
komunalnych, objętych listą indykatywną Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” nie zakładano
budowy spalarni w województwie lubuskim przyjęcie w ubiegłym roku nowelizacji
ustawy o otrzymaniu porządku w gminach i przekazanie od 1 stycznia 2012 roku
władztwa nad odpadami gminom, spowodowało gwałtowne zainteresowanie
metodami termicznego przekształcania odpadów wśród bardzo wielu samorządów.

Pojawiły się liczne inicjatywy budowy regionalnych spalarni odpadów komunalnych np.
w Tarnowie, Chrzanowie, Jastrzębiu Zdroju, Rzeszowie, Gorlicach, Włocławku, Gdyni,
a także w Hrubieszowie czy Chodzieży. Pojawił się więc sprzyjający klimat do rozwoju
i budowy kolejnych instalacji w kraju z planowanym przekazaniem do eksploatacji w latach
2015-2020. Jest to bardzo istotne, gdyż rok 2020 jest rokiem, w którym powinniśmy osiągnąć
kolejny szczebel redukcji ilości odpadów biodegradowalnych trafiających na składowiska 65%. Jeżeli dodamy do tego informację, że Komisja Europejska planuje na 2025 rok
wprowadzenie całkowitego zakazu składowania odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji, sprawa budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów staje się
bardzo istotna.
5. Termiczne przekształcanie to jak dotąd jedna z najlepszych udowodniona
ekonomicznie i ekologicznie uzasadniona, metod zagospodarowania odpadów
i produkcji energii ekologicznej.
6. Oddziaływanie instalacji termicznych na środowisko przy obecnym zaawansowaniu
technologicznym jest znacznie zminimalizowane dzięki zastosowaniu nowoczesnych
urządzeń oczyszczających, odpylających i neutralizujących powstające produkty
uboczne procesu termicznego przekształcania.
7. Instalacje termicznego przetwarzania odpadów stanowią ważny element
nowoczesnych systemów zagospodarowania odpadów komunalnych. Szacuje się, że
ciepło pochodzące ze spalarni jest tańsze niż z tradycyjnej ciepłowni.
Najważniejsze kraje Unii, takie jak Niemcy, Holandia, Francja, Austria, Belgia, Dania czy
Szwecja składują zaledwie kilka procent (1 - 5%) odpadów komunalnych, znaczną część
poddają recyklingowi (ok. 60%), niewielką część wykorzystują do produkcji kompostu (110%) i blisko 30-40% spalają w nowoczesnych, bezpiecznych spalarniach odpadów.
W Polsce udział recyklingu sięga ok. 13% , kompostowania ok. 4%, spalania ok. 0,5% zaś
reszta (ok. 83%) jest składowana. Oczywistym jest, że te proporcje muszą się w Polsce
zmienić.

4

Szczegółowy wykaz wszystkich planowanych przez Spółkę inwestycji zawiera Rozdział 5.
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Strategia zarządzania zasobami ludzkimi – Strategia wewnętrznego rozwoju –
„odpowiedzialności wobec pracowników”

Strategia rozwoju
technologicznego

Strategia
komunikacji

Strategia
INNEKO
Sp. z o.o.

Strategia
zarządzania
zasobami ludzkimi

Strategia edukacji
ekologicznej
i ochrony
środowiska

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi jest podejściem do podejmowania decyzji
związanych z celami i planami organizacji dotyczącymi stosunków pracy, rekrutacji,
zarządzania talentami, uczenia i rozwoju, sprawności zarządzania, wynagradzania oraz
polityki i praktyki relacji pracowniczych. Jest to zasadniczy komponent biznesowej strategii
organizacji. Kapitał ludzki jest głównym źródłem przewagi konkurencyjnej, a ostatnie badania
pokazują, że to właśnie ludzie wprowadzają w życie plan strategiczny, wyższa kadra
zarządzająca musi wziąć pod uwagę te kluczowe aspekty opracowując i rozwijając strategie
dla przedsiębiorstwa. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi odnosi się do szerokich
zagadnień organizacyjnych związanych ze zmianami struktury i kultury, sprawnością
i efektywnością organizacyjną, łączeniem zasobów dla przyszłych potrzeb, rozwojem
charakterystycznych zdolności oraz zarządzaniem zmianą. Dotyczy to zarówno oczekiwań
wobec kapitału ludzkiego, aby dzięki niemu osiągać przewagę, jak i rozwoju zdolności
procesowych, na przykład umiejętności efektywnego wykonywania zadań.
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Tabela 3.6. Analiza SWOT w obszarze strategii zarządzania zasobami ludzkimi

1.
2.
3.

4.
5.
6.
1.

2.
3.

Mocne strony
Ważne miejsce w Strategii rozwoju Spółki.
Zaangażowany zespół gotowy na realizację
nowych pomysłów i przedsięwzięć.
Otwartość na wprowadzanie innowacji
w organizacji – „społeczna odpowiedzialność
biznesu”, liczne nagrody również za
działania realizowane w obszarze edukacji
ekologicznej.
Czytelny i jasny podział zadań i kompetencji.
Dobry system adaptacyjny dla nowo
przyjmowanych pracowników.
Przyjazna atmosfera w pracy.
Szanse
Integracja indywidualnych potrzeb
rozwojowych pracowników z potrzebami
biznesowymi organizacji.
Stworzenie programu odpowiadającego
potrzebom organizacji.
Budowa kultury organizacyjnej zgodnej z
wytyczonymi kierunkami rozwoju Spółki.

Słabe strony
1. Wydłużanie drogi komunikacyjnej,
szczególnie w przypadku współpracy z
podmiotami powiązanymi.

Zagrożenia
1. Brak odpowiednich zasobów do realizacji
zakładanych celów.

Źródło: opracowanie własne

Kluczowe elementy tej strategii obejmują:
1.
2.
3.
4.

Doskonalenie systemów kształcenia i programów rozwoju pracowników.
Identyfikację i zarządzanie kluczowymi kompetencjami pracowników.
Rozwijanie systemów komunikacji wewnętrznej i kształtowanie kultury organizacyjnej.
Kontynuowanie projektów porządkujących normy i systemy zarządzania w
organizacji.

Rekomendacje:
Według Spółki umiejętne zarządzanie i inwestowanie w kapitał ludzki to najlepsza droga do
stałego doskonalenia kultury organizacyjnej, podnoszenia wartości firmy w obszarze
związanym z wartością kapitału ludzkiego. Efektem działań podejmowanych w tym obszarze
jest możliwość budowania przewagi konkurencyjnej firmy w kluczowych obszarach
działalności. Oznacza to dążenie do nazwania wartości, na których Spółka chce budować
kulturę INNEKO. Oprócz dorobku i tradycji Spółki kluczowe znaczenie ma tu również
budowanie odpowiednich relacji z pozostałymi Spółkami, w których INNEKO posiada swoje
udziały.
Zidentyfikowane wartości będące wyróżnikiem Spółki, jej kultury organizacyjnej to:
współdziałanie, zorientowanie na wyniki, odpowiedzialność, efektywna komunikacja,
edukacja ekologiczna i ochrona środowiska.
Do kluczowych kompetencji Spółka zalicza: wiedzę, doświadczenie oraz kompetencje
branżowe, następnie postawy i zachowania określające kulturę firmy, czyli ustalenie
wspólnego kodu postępowania i komunikowania się zgodnego z wartościami Spółki.
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Jednym ze strategicznych celów Spółki w ramach tworzenia wspólnej wartości jest
zbudowanie kultury organizacyjnej opartej na wartościach zintegrowanych wokół misji Spółki
dotyczącej budowania i zarządzania wartością firmy poprzez świadomość środowiska.
Istotne znaczenie w tym zakresie mają również zadania związane z wypracowaniem
wspólnego modelu kompetencji – rozwijanego również w ramach przedsiębiorstw
powiązanych ze Spółką oraz wypracowanie opartego o niego modelu zarządzania relacjami
z przedsiębiorstwami powiązanymi – rozumianego jako model przewodzenia pozostałym
powiązanym firmom przez INNEKO Sp. z o.o.

Strategia edukacji ekologicznej i ochrony środowiska

Strategia rozwoju
technologicznego

Strategia
komunikacji

Strategia
INNEKO
Sp. z o.o.

Strategia zarządzania
zasobami ludzkimi

Strategia edukacji
ekologicznej i ochrony
środowiska

Wzrost poziomu świadomości ekologicznej to jeden z kluczowych obszarów działalności
Spółki. Ze względu na szeroką skalę prowadzonych działań w obszarze ochrony środowiska
jest to jeden z ważniejszych strategicznych celów rozwojowych Spółki.
Jak pokazują „Badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski”5,
realizowanych przez Ministerstwo Środowiska (pomiar został przeprowadzony w listopadzie
2014 r.), wśród powodów zanieczyszczenia środowiska oprócz problemów infrastrukturealnych wymienia się także niewystarczającą świadomość ekologiczną oraz nieekologiczne
zachowania mieszkańców Polski. Z badań tych wynika, że większość (56%) mieszkańców
Polski w codziennym życiu nie zastanawia się nad tym, czy ich działalność ma wpływ na
5

http://www.mos.gov.pl/artykul/4770_badania_swiadomosci/18296_badanie_swiadomosci_ekologicznej.htm l
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środowisko, a 88% badanych nie bierze udziału w kampaniach proekologicznych. Z badań
tych wynika również, że Polacy za największy problem środowiskowy uważają kwestię
odpadów, wskazując przy tym na brak informacji i infrastruktury jako podstawową przyczynę
niewłaściwego postępowania z odpadami (np. braku segregowania). Informacje te
jednoznacznie wskazują, że nadal wiele jest do zrobienia w zakresie uświadamiania
społeczeństwu powiązania pomiędzy stanem środowiska a życiem człowieka. Pobudzanie
czy nawet kreowanie ekologicznych zachowań Polaków skutkuje obniżeniem negatywnego
wpływu człowieka na środowisko, a w konsekwencji wiąże się ze zmniejszaniem nakładów
na usuwanie zagrożeń i zanieczyszczeń dla środowiska.
Edukacja ekologiczna i ochrona środowiska to kluczowe obszary działalności INNEKO Sp. z
o.o. Spółka od początku swojej działalności jest inicjatorem szeroko zakrojonych akcji
edukacyjno-informacyjnych w tym zakresie. Promowanie zachowań ekologicznych związane
jest z tzw. działaniem u źródła polegającym na zapobieganiu negatywnym wpływom na
środowisko, a nie tylko likwidowaniem istniejących już problemów. Jest znacznie
efektywniejszy sposób postępowania bazujący na informowaniu i edukowaniu społeczeństwa
o wpływie codziennych zachowań na stan środowiska niż system zakazów i kar.
Tabela 3.7. Analiza SWOT w obszarze edukacji ekologicznej Spółki
Mocne strony
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Ważne miejsce w Strategii rozwoju
Spółki.
Bogata baza wiedzy i doświadczeń,
dobrych praktyk i projektów realizowanych
dla lokalnej społeczności.
Zespół zaangażowany w realizację działań
edukacyjnych w obszarze ochrony
środowiska.
Otwartość na wprowadzanie innowacji
w organizacji – „społeczna
odpowiedzialność biznesu”, liczne nagrody
również za działania realizowane w
obszarze edukacji ekologicznej.
„Proklienckie” podejście do potrzeb
w obszarze edukacji ekologicznej –
możliwość realizacji projektów i działań
będących odpowiedzią na bieżące
zapotrzebowanie mieszkańców.
Zaangażowany, doświadczony zespół o
wysokich kompetencjach i dużym
doświadczeniu.
Wypracowane zasady współpracy z
jednostkami edukacyjnymi, instytucjami
otoczenia biznesu w obszarze edukacji
ekologicznej.
Znajomość zapotrzebowania na działania
edukacyjne w nowych obszarach
związanych z działaniami inwestycyjnymi,
elastyczność, możliwość szybkiego
reagowania na pojawiające się
zapotrzebowanie interesariuszy.
Szanse

Słabe strony

1. Brak jednoznacznie określonej
i opracowanej strategii działania
w obszarze edukacji ekologicznej.
2. Rozproszenie realizowanych działań
edukacyjnych – realizacja projektów
przez Spółki powiązane bez wyraźnej
identyfikacji ze „Spółką-macierzystą”.
3. Niższy priorytet realizacji projektów
edukacyjnych w porównaniu do
projektów inwestycyjnych znacznie
bardziej kosztochłonnych.

Zagrożenia

1. Ważne miejsce w strategiach rozwoju
kraju, Unii Europejskiej – możliwość
realizacji projektów finansowanych ze
źródeł zewnętrznych.
2. Bogactwo i różnorodność oferty
dofinansowanych działań, dostosowanych
do potrzeb beneficjentów.
3. Wykorzystanie nowoczesnych dostępnych
narzędzi komunikacyjnych (Internet).
4. Nowa podstawa programowa w edukacji
szkolnej (samodzielne dochodzenie do
wiedzy) sprzyja projektom ekologicznym, w
tym organizacji zajęć terenowych, wsparciu
ośrodków edukacyjnych.
5. Wzrastająca aktywność społeczeństwa
obywatelskiego (zaangażowanie w
organizacje społeczne, wolontariat).
6. „Moda” na zachowania proekologiczne i
zaangażowanie w kampanie społeczne.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Niewystarczające powiązanie działań
inwestycyjnych z działaniami
edukacyjnymi.
Zbyt wąskie tematyki ogłaszanych
konkursów – fragmentacja realizowanych
projektów.
Brak bezpośredniego przełożenia (oceny
skuteczności realizowanych projektów)
i ich wpływu na wzrost świadomości
ekologicznej, zmianę postaw i zachowań
– efekty realizowane w długim okresie
czasu.
Niska świadomość ekologiczna wśród
społeczeństwa, decydentów i podmiotów
gospodarczych.
Szum informacyjny – przesycenie
społeczeństwa tematyką „ekologiczną”.
Słabe zainteresowanie mediów tematami
związanymi z ochroną środowiska.

Źródło: opracowanie własne.

Kluczowe elementy tej strategii obejmują:
1.
2.
3.
4.

Kontynuowanie realizacji projektów w obszarze edukacji ekologicznej i ochrony
środowiska.
Podejmowanie nowych działań i projektów.
Opracowanie kompleksowej strategii edukacji również we współpracy
z przedsiębiorstwami powiązanymi ze Spółką.
Integracja działań podejmowanych przez Spółkę w obszarach rozwoju
technologicznego i innowacji z działaniami edukacyjnymi dotyczącymi ekologii
i ochrony środowiska.

Rekomendacje wynikające z analizy SWOT:
1. Edukacja ekologiczna powinna oprócz realizacji działań dedykowanych jej
bezpośrednio, stanowić element informacyjny i promocyjny w ramach innych
projektów realizowanych przez Spółkę, a tym także projektów inwestycyjnych.
2. Zaleca się opracowanie wspólnej „polityki” realizacji działań edukacyjnych
podejmowanej we współudziale z przedsiębiorstwami powiązanymi ze Spółką.
3. Można rozważyć w tym zakresie wspólne zasady wizualizacji, promocji
i przekazywania informacji o podejmowanych działaniach.
4. Formy i narzędzia prowadzonych działań powinny być dostosowane do precyzyjnie
określonych grup docelowych np. uczniów, podmiotów gospodarczych, czy ogólnie
mieszkańców oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego.
5. Projekty powinny być realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych form przekazu
z uwzględnieniem współczesnych sposobów pozyskiwania wiedzy (np. Internet).
Konieczne jest podejmowanie innowacyjnych, interaktywnych i niestandardowych
działań w tym zakresie silniej oddziałujących na świadomość i postawy społeczne niż
tradycyjne formy przekazu informacji.
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6. Zaleca się podejmowanie współpracy w zakresie podejmowanych działań
edukacyjnych i informacyjnych z lokalnymi mediami, które mogą znacznie
podwyższać skuteczność realizowanych działań.
7. Zaleca się podejmowanie działań edukacyjnych z wykorzystaniem efektów synergii
np. poprzez współpracę na różnych szczeblach (np. wspólne projekty Spółki
i podmiotów gospodarczych, instytucji otoczenia biznesu).
8. Projekty edukacyjne powinny stanowić istotny element i uzupełnienie działań
o charakterze infrastrukturalnym, bardzo często ich celem będzie osiągnięcie
społecznej akceptacji dla prowadzonych inwestycji.
Strategia komunikacji

Strategia rozwoju
technologicznego

Strategia
komunikacji

Strategia
INNEKO
Sp. z o.o.

Strategia
zarządzania
zasobami
ludzkimi

Strategia edukacji
ekologicznej
i ochrony
środowiska

INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. z racji swego znaczenia i oddziaływania w marketingu
terytorialnym jednostki samorządowej – Gorzowa Wielkopolskiego jako jej właściciela stanowi produkt marketingu terytorialnego6 zorientowanego tu na zaspokajanie potrzeb
wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy, jak np.: mieszkańcy i ich grupy, podmioty
gospodarcze, instytucje publiczne. Z drugiej zaś strony prowadząc działalność gospodarczą
zorientowaną na realizację misji i wizji Spółki, w tym maksymalizację jej zysku, stosuje
6

„Marketing terytorialny oznacza rynkową koncepcję zarządzania jednostką osadniczą - jako zarządzanie zmierzające do
6
zaspokojenia potrzeb i pragnień mieszkańców” . Działanie to powinno być wsparte przewidywaniem kierunków zmian, a
także bazować na racjonalnym wykorzystaniu wszystkich dostępnych zasobów jednostki osadniczej. Wg Sztucki A.,
Marketing terytorialny, Oficyna Wydawnicza Wolter Kluwers, Warszawa 2007, s. 17
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marketing komercyjny z jego instrumentami i sposobami osiągania celów zmierzających do
zapewnienia pożądanej przez Spółkę wartości i pozycji rynkowej. Kompilacja tych obu sfer
oddziaływania w jednym „organizmie” generuje potrzebę wytyczenia założeń komunikacji
marketingowej prowadzonej wobec kluczowych społeczności interesariuszy Spółki.
Celem opracowania założeń dotyczących komunikacji jest wyposażenie Spółki w wytyczne
i koncepcje działań podporządkowanych realizacji misji i wizji, celów strategicznych/
kierunkowych, zogniskowanych na wzmacnianie jej pozycji rynkowej, komunikowanie tej
pozycji, dostarczanych wartości, wsparcie sprzedaży usług, kreowanie i utrzymywanie
długotrwałych więzi z otoczeniem, umacnianie zaufania wobec marki Spółki, informowanie
i wyjaśnianie podejmowanych działań w obecnych i przyszłych relacjach z interesariuszami.
Potrzeba opracowania, a potem wdrożenia programu komunikacji marketingowej INNEKO
wymaga wskazania założeń marki jako przedmiotu planowanych działań.
Spółka INNEKO w swojej tożsamości posiada znakomity dorobek biznesowy, intelektualny,
technologiczny, ekonomiczny, historię rozwoju, która znaczona jest prestiżowymi nagrodami
i wyróżnieniami o znaczeniu lokalnym, regionalnym, branżowym i krajowym. Spółka
stworzyła rozwiązania, oferty biznesowe o wysokim stopniu unikalności i specjalizacji w kraju
np. (laboratorium) i Europie (przetwarzanie baterii). Dysponuje zasobami materialnymi
i niematerialnymi o bardzo wysokim poziomie innowacyjności, posiada skuteczne know-how
prowadzenia działalności gospodarczej, jest bardzo zaangażowana w edukację ekologiczną,
działania na rzecz środowiska człowieka. W wielu aspektach może być wzorem dla innych
podmiotów tego typu w kraju.
Z zebranego materiału można jednak wysnuć wniosek, że Spółka w swojej komunikacji nie
eksponuje w spójny sposób swojej tożsamości, a nawet jej nie określiła, nie posiada stylu
narracji prowadzonego dialogu z otoczeniem, a i sam dialog jest niewystarczający, czego
wyrazem jest np.: brak wiedzy na temat i rozumienia działalności Spółki i jej znaczenia w
mieście i dla mieszkańców regionu, mylne przypisywanie jej działań i ich skutków
(negatywnych), za które INNEKO nie odpowiada, a nawet zbyt małe lokalne docenianie
Spółki, z której Gorzów Wlkp. może być bardzo dumny.
Spółka nie dysponuje długofalowym programem komunikacji, a ze względu na prowadzoną
działalność bardzo często postrzegana jest w kontekście problemów, a nie osiąganych
efektów. Dlatego należy opracować i wdrożyć działania prowadzące do zmiany tej
niekorzystnej wizerunkowo sytuacji. Z drugiej strony postrzeganie INNEKO jest bardzo
korzystne w relacjach profesjonalnych, branżowych, gdzie mamy do czynienia z innym
statusem partnerów, wartości i sposobu komunikowania się – dowodem czego są liczne
nagrody i wyróżnienia otrzymywane przez Spółkę.
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Tabela 3.8. Analiza SWOT w obszarze komunikacji marketingowej Spółki
Słabe strony

Mocne strony
1. Ważne miejsce w Strategii rozwoju
Spółki, szczególnie w sytuacji
konieczności zarządzania komunikacją
zarówno wewnątrz Spółki (wiele
podmiotów tworzących Spółkę), jak i na
zewnątrz.
2. Konsekwentnie realizowana strategia
dywersyfikacji działalności Spółki.
Realizacja nowych działań w nowych
obszarach działalności Spółki.
3. Innowacyjność w podejściu do
działalności Spółki – umiejętne łączenie
różnych obszarów podejmowanych
działań.
4. Realizacja spójnej wizji rozwoju Spółki,
jako ekoodpowiedzialnego partnera
zainteresowanego wielowymiarowym
rozwojem firmy.
5. Zaangażowany, doświadczony zespół
o wysokich kompetencjach i dużym
doświadczeniu.
6. Szerokie kontakty i relacje z
interesariuszami Spółki, odwaga w
podejmowaniu nowych często bardzo
trudnych wyzwań wspólnie z partnerami
Spółki
Szanse
1. Możliwość wykorzystania w komunikacji
rzeczywistego, bardzo różnorodnego
potencjału Spółki i podmiotów z nią
powiązanych.
2. Bogactwo i różnorodność oferty Spółki.
Możliwość zmiany stereotypowego
postrzegania Spółki jako firmy jedynie
odbierającej odpady.
3. Wykorzystanie nowoczesnych
dostępnych narzędzi komunikacyjnych
(Internet) zarówno wewnątrz Spółki
(Grupy), jak i w ramach komunikacji z jej
interesariuszami zewnętrznymi.
4. Wzrastająca aktywność społeczeństwa
obywatelskiego (zaangażowanie w
organizacje społeczne, wolontariat) –
zgoda na poszukiwanie nowych
obszarów eko-działalności.
5. „Moda” na zachowania proekologiczne i
zaangażowanie w kampanie społeczne.
Zmiana postrzegania wizerunku Spółki
jako firmy zajmującej się tylko śmieciami.
Źródło: opracowanie własne.
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1. Brak jednolitej strategii komunikacji
wewnętrznej i zewnętrznej Spółki.
2. Rozproszenie realizowanych działań –
realizacja projektów przez Spółki
powiązane bez wyraźnej identyfikacji ze
„Spółką-macierzystą”.
3. Niższy priorytet realizacji działań w
obszarze poprawy komunikacji w
porównaniu do projektów inwestycyjnych
znacznie bardziej kosztochłonnych.
4. Duże rozproszenie podejmowanych
przez Spółkę działań, obejmujących
często różne obszary, nie bezpośrednio
związane z podstawową działalnością.
5. Znaczący rozdźwięk pomiędzy
postrzeganiem Spółki a jej rzeczywistymi
dokonaniami i osiągnięciami.

1.

2.

3.

4.

Zagrożenia
Trudna do opracowania i wdrożenia
strategia zarządzania bardzo
zróżnicowaną działalnością Spółki i
podmiotów z nią powiązanych.
Bardzo silne podmioty współpracujące z
firmą, posiadające własną tożsamość i
realizujące własną strategię komunikacji,
często w oderwaniu od Spółki – matki.
Stereotypowe postrzeganie działalności
Spółki – brak wiedzy i zrozumienia dla
dodatkowych działań podejmowanych
przez firmę.
Niewystarczająca ekspozycja znaczenia
Spółki dla rozwoju miasta i
współtworzenia jego wartości.

Kluczowe elementy tej strategii obejmują:
1. Konieczność przygotowania spójnego programu komunikacji wewnętrznej i
zewnętrznej Spółki i podmiotów z nią powiązanych.
2. Przygotowanie wytycznych i koncepcji ukierunkowanych na kreowanie i utrzymanie
długotrwałych więzi z otoczeniem.
3. Umacnianie zaufania wobec marki Spółki.
4. Realizacja polityki informacyjnej obejmującej przekazywanie w sposób kompleksowy
wiedzy na temat działań podejmowanych przez Spółkę i podmioty z nią powiązane.
5. Przygotowanie programów komunikacji marketingowej uwzględniających potrzeby
zidentyfikowanych grup docelowych (interesariuszy Spółki).
Rekomendacje wynikające z analizy SWOT:
1. Konieczność eksponowania w ramach prowadzonej komunikacji w sposób spójny
z wytyczonymi celami rozwojowymi, misją i wizją rozwoju Spółki, tożsamości Spółki,
czyli zespołu cech, odróżniających w istotny sposób firmę od innych, a zwłaszcza
bliskich jej konkurentów.
2. Wprowadzenie w ramach rebrandingu nowej nazwy dla Spółki w celu nowego
pozycjonowania oraz wzmocnienia pozycji konkurencyjnej.
3. Konieczność określenia tożsamości Spółki, poprzez identyfikację atrybutów i wartości
umożliwiających firmie w szczególnie wyrazisty sposób specyfiki Spółki
i dostosowanie do niej stylu komunikacji z otoczeniem.
4. Połączenie unikalnych cech określających charakter Spółki w ramach jej działalności
wewnętrznej (współpraca z podmiotami powiązanymi) jak i zewnętrznej (współpraca z
różnymi grupami interesariuszy - mieszkańcy, przedsiębiorcy, interesariusze
zinstytucjonalizowani -w ramach jednej spójnej formy wizualizacji stosowanej
wszędzie tam, gdzie istnieje jakikolwiek kontakt Spółki z otoczeniem.
5. Opracowanie długofalowego programu komunikacji marketingowej Spółki.
6. Podejmowanie działań mających na celu „uspójnienie” wizerunku firmy, dążenie do
zmiany wizerunku Spółki postrzeganej jedynie jako firmy zajmującej się odpadami.
7. Profesjonalizacja systemu komunikowania się Spółki z otoczeniem, optymalizacja
działań i budżetów, zwiększenie stopnia skuteczności zarządzania marką
i wizerunkiem, zwiększenie poziomu kontroli nad komunikacją.
8. Wprowadzenie do komunikacji marki obszaru relacji z pracownikami i partnerami jako
elementu wzmacniania wartości Spółki i przyciągania atrakcyjnych pracowników,
talentów, wynalazców.
9. Zaleca się opracowanie wspólnej „polityki” komunikacji obejmującej działania
podejmowane we współudziale z przedsiębiorstwami powiązanymi ze Spółką,
obejmujące również wspólne zasady wizualizacji, promocji i przekazywania informacji
o podejmowanych działaniach.
10. Formy i narzędzia prowadzonych działań powinny być dostosowane do precyzyjnie
określonych grup docelowych np. uczniów, podmiotów gospodarczych, czy ogólnie
mieszkańców oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego.
11. Projekty powinny być realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych form przekazu
z uwzględnieniem współczesnych sposobów pozyskiwania wiedzy (np. Internet).
Konieczne jest podejmowanie innowacyjnych, interaktywnych i niestandardowych
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działań w tym zakresie silniej oddziałujących na świadomość i postawy społeczne niż
tradycyjne formy przekazu informacji.
12. Zaleca się podejmowanie szerszej współpracy z lokalnymi mediami, które mogą
znacznie podwyższać skuteczność realizowanych działań.
3.5.3. Grupy docelowe, dla których projektowane są kierunki rozwoju Spółki
Na potrzeby skutecznego oddziaływania na otoczenie Spółki zidentyfikowane zostały
następujące grupy docelowe odbiorców, do których w sposób selektywny kierowane będą
dedykowane programy uwzględniające zakładane cele prorozwojowe, w tym programy
komunikacji marketingowej.

Jednostki
samorządu
terytorialnego

Mieszkańcy,
w tym
partnerzy
edukacyni

INNEKO
Sp. z o.o.

Partnerzy
naukowi

Rys. 3.2. Grupy docelowe Spółki.
Źródło: opracowanie własne.

44

Podmioty
gospodarcze
i ich
organizacje

Tabela 3.9. Grupy docelowe Spółki.
Grupa docelowa
Jednostki
samorządu
terytorialnego

Podmioty
gospodarcze i ich
organizacje

Struktura grupy docelowej
1. Związek Celowy Gmin MG-6,
obejmujący gminy: Santok,
Kłodawa, Deszczno, Bogdaniec,
Lubiszyn, Gorzów Wlkp.
oraz Celowy Związek Gmin
SO5, obejmujący gminy:
Zwierzyn, Stare Kurowo,
Drezdenko, Strzelce Krajeńskie,
Dobiegniew.
2. Inne województwa.
Przedsiębiorcy – generalnie:
 lokalni,
 krajowi,
 zagraniczni.

Firmy produkcyjne, przedsiębiorstwa
budowlane, firmy zbierające odpady.
itp.
Punkty gastronomiczne, sklepy
spożywcze ( na terenie placówek
edukacyjnych).
Zamknięte stacje paliw, tereny
poprzemysłowe.

Klastry, organizacje branżowe,
ośrodki technologiczne.
Instytucje
naukowe, partnerzy
naukowi

Mieszkańcy
Związku Celowego
MG-6 oraz SGO5
oraz placówki
edukacyjne

Władze jednostek naukowych/
uczelni.
2. Pracownicy naukowi,
wykładowcy, eksperci,
wynalazcy.
3. Studenci i absolwenci.
Santok, Kłodawa, Deszczno,
Bogdaniec, Lubiszyn, Gorzów Wlkp.,
Zwierzyn, Stare Kurowo, Drezdenko,
Strzelce Krajeńskie, Dobiegniew
1.

Wyodrębniona grupa – mieszkańcy
Chrościka
Szkoły średnie, podstawowe,
przedszkola

Obszar dostarczanych korzyści

Odbiór odpadów, monitoringi
składowisk, badania, promocja
zachowań proekologicznych.

Odbiór odpadów, badania, pomiary
środowiska pracy, wspólne projekty;
propagowanie ruchu, rekreacji,
zdrowego stylu, życia, aktywności
fizycznej, wspomaganie realizacji
celów podmiotów o charakterze
integrującym ich pracowników,
promocji własnego biznesu itp.
Zagospodarowanie odpadów
przemysłowych, w tym
niebezpiecznych, poddawanie ich
odzyskowi.
Odbiór odpadów gastronomicznych prawidłowe zagospodarowanie
odpadów.
Rekultywacja terenów
zanieczyszczonych substancjami
ropopochodnymi - przywrócenie
stanu środowiska gruntowego do
poziomu spełniającego odpowiednie
normy środowiskowe.
oferta badań, pomiary środowiska
pracy, edukacja ekologiczna,
rekreacja i integracja, promocja
własnego podmiotu.
Wspólne projekty badawcze,
podzlecanie prac badawczych,
transfer wiedzy, B+R, innowacyjne
rozwiązania dla środowiska,
potencjalne miejsca pracy/ obszary
współpracy
Bezpłatny odbiór zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
bezpośrednio z gospodarstw
domowych.
Bezpieczne zagospodarowanie
odpadów problemowych.
Edukacja techniczna, rozwijanie
zainteresowań i pasji.
Doświadczanie, odkrywanie talentów,
rekreacja, rozwój psycho- ruchowy,
pobudzanie i kształtowanie
świadomości ekologicznej i postaw
przyjaznych środowisku.

Źródło: opracowanie własne.
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3.6.

Rekomendacje dotyczące realizacji strategii Spółki na najbliższe 3
lata

3.6.1. Rekomendowane cele pro-rozwojowe7
Zadania rekomendowane do realizacji przez INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.,
wynikające z aktualizacji strategii rozwoju dla Spółki na okres najbliższych 3 lat:
Cel kierunkowy nr 1:
Zajęcie pozycji lidera w dziedzinie
zachodniej
•
•
•
•
•

unieszkodliwiania odpadów w Polsce północno-

Rekomendacje:
rozbudowa i modernizacja linii technologicznej ( m.in. separatory optyczne)
linia do recyklingu ZSEiE oraz odpadów surowcowych
rozszerzenie świadczonych usług - transport odpadów komunalnych, budowlanych
budowanie portfela klientów w oparciu o pion sprzedaży
kompleksowość usług związanych z zagospodarowaniem odpadów
niebezpiecznych i przemysłowych (transport i unieszkodliwianie)

Cel kierunkowy nr 2:
Tworzenie wartości firmy świadomej środowiska
•
•
•
•

Rekomendacje:
utrzymanie systemu eko-zarządzania i audytu EMAS
popularyzacja wiedzy i edukacji ekologicznej poprzez organizację konkursów
ekologicznych oraz programów edukacyjnych "Zielona Szkoła-Zielone Przedszkole",
"Długie życie Pana Bateryjki"
organizacja seminariów i konferencji branżowych
tworzenie wspólnej polityki informacyjnej o działalności Spółki (Internet, media
społecznościowe) dla interesariuszy Spółki i podmiotów powiązanych

Cel kierunkowy nr 3:
Zapewnienie dynamicznego rozwoju Spółki poprzez współpracę z przedsiębiorstwami
powiązanymi w ramach grupy kapitałowej
•
•
•
•

7

Rekomendacje:
rozwijanie systemów komunikacji wewnętrznej i kształtowanie kultury organizacyjnej
Spółki w ramach grupy kapitałowej
oferta obsługi finansowo- księgowej oraz kadrowej w ramach grupy kapitałowej
pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji prowadzonych przez
Spółkę we współpracy z przedsiębiorstwami powiązanymi
współpraca z klastrami, izbami przemysłowymi, parkami przemysłowotechnologicznymi oraz ośrodkami akademickimi

Opracowano na podstawie informacji zawartych w Planie gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego
na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku informacji udostępnionych przez INNEKO Sp. z o.o.
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Cel kierunkowy nr 4:
Realizacja programów i projektów wspierających tworzenie wartości firmy w obszarach
dedykowanych społeczeństwu regionu
•
•
•
•
•

Rekomendacje:
prowadzenie pola golfowego „Zawarcie” w formie zorganizowanej części
przedsiębiorstwa oraz zróżnicowanie oferty dla klienta o dodatkowe usługi
mecenat kultury we współpracy z innymi podmiotami powiązanymi i Urzędem Miasta
realizacja programu "INNEKO - dobry sąsiad„ dedykowanego dla mieszkańców
Chróścika
świadczenie usług grzebowiska dla zwierząt "Polana Przyjaciół
tworzenie platformy współpracy z innymi podmiotami działającymi w obszarze
działalności Spółki

Cel kierunkowy nr : 5
Opracowanie i wdrożenie programu komunikacji marketingowej na potrzeby realizacji celów
kierunkowych dla całej grupy kapitałowej
•
•

•
•

Rekomendacje:
rebranding marki (wprowadzenie nowej nazwy) w celu nowego pozycjonowania oraz
wzmocnienia pozycji konkurencyjnej
kształtowanie i wzmacnianie więzi kooperacyjnych poprzez tworzenie wartości
wspólnej dla różnych interesariuszy, promocja oferty przedsiębiorstwa,
komunikowanie przewag strategicznych i innowacyjnych rozwiązań wdrażanych
przez Spółkę dla umocnienia jej wyróżniającej pozycji na rynku
tworzenie i rozwój przyjaznych relacji ze społecznością regionu poprzez promocję
działalności w różnych obszarach dedykowanych społeczeństwu opartych na
wartości troski o środowisko i edukacji ekologicznej
opracowanie celów uzupełniających i założeń programów komunikacji marketingowej
w relacjach z interesariuszami INNEKO, w tym obejmujących w szczególności:
mieszkańców, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki edukacyjne oraz
podmioty gospodarcze
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