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Inneko nominowane
Z przyjemnością informujemy, iż In-
neko sp. z o. o.  otrzymała nominację 
do tytułu „EKOSTRATEG 2017” w pro-
gramie prowadzonym przez Polską 
Agencję Przedsiębiorczości oraz re-
dakcje Forum Przedsiębiorczości 
w  Dzienniku Gazecie Prawnej oraz 
Biznes Plus w Gazecie Wyborczej. To 
prestiżowe wyróżnienie otrzymali-
śmy „za realizację na najwyższym 
poziomie kompleksowej gospodarki 
odpadami, jak i za wykonywanie za-
mówień z wolnej ręki w trybie In Ho-
use – jako pierwsza spółka w Polsce”!

Inneko RCS
W związku z podjęciem przez Inneko 
zlecenia od Miasta w  tzw. trybie In 
House (więcej w artykule obok), do 
realizacji tego zadania powołana zo-
stała spółka Inneko RCS. Większość 
udziałów ma w  niej Inneko, jeden 
udział druga spółka-córka – Eneri. 
Prezes Inneko RCS została Monika 
Cimochowska, w Inneko pracuje od 
ponad roku. Początkowo zlecenie 
miało realizować Inneko, ale ze 
względów prawnych, koniecznym 
było powołanie przez Miasto nowej 
spółki celowej. Inwestycje prowadzi 
w jej imieniu Inneko i  jej pracownicy. 
Inneko RCS w trakcie realizacji kon-
traktu będzie posiłkować się własną 
kadrą, będzie też współpracować 
z Inneko i mamy nadzieję, że ten pro-
jekt da także pracownikom spółki-
-matki możliwość rozwoju zawodo-
wego. Trwa właśnie rekrutacja, m.in.  
kierowców. Zapraszamy wszystkich 
chętnych do współpracy.

GOT PNP 
SP. Z O. O.

INNEKO RCS
SP. Z O.O.

ENERI 
SP. Z O.O.

BIOENERGY FARM
STANOWICE SP. Z O.O.

Firma Eneris Surowce S.A., która obecnie 
wykonuje usługę, oprotestowała to zlecenie 
w  Krajowej Izbie Odwoławczej. Rozstrzy-
gniecie oddaliło to jednak w  całości. Dzię-
ki temu Miasto będzie mogło powierzyć 
usługi związane z  utrzymaniem czystości 
i przejezdności dróg w Gorzowie spółce In-
neko RCS, będącej spółką córką Inneko. Da 
też możliwość procedowania zamówienia 
z wolnej ręki w trybie In House. Trzeba pod-
kreślić, że spółka Inneko 
RCS, jako pierwsza w  Pol-
sce, postanowiła skorzystać 
z  tego trybu udzielenia za-
mówienia właśnie dla spół-
ki specjalnie utworzonej 
w celu realizacji zadania. 
– Z  tego co wiem, pomysł 
na powierzenie sprząta-
nia ulic własnej spółce ma 
już kilka lat. Kiedy usły-
szałem o  nim od dyrektor 
Wydziału Gospodarki Ko-
munalnej i  Transportu Pu-
blicznego Agnieszki Kuźby 
uznałem,  że nie można go 
zmarnować. Wraz z moim zespołem znaleź-
liśmy dla niego odpowiednią formułę praw-
ną, która to umożliwiła. Potem trzeba już 
było „tylko” wybronić ją przed Krajową Izbą 
Odwoławczą – mówi przezes Inneko, Artur 
Czyżewski.
Cała sprawa okazała się na tyle preceden-
sowa, także dla orzecznictwa KIO, że za-
angażowały się w  nią jedne z  najbardziej 
liczących się w Polsce kancelarii prawnych. 
– Na ten duży sukces Miasta oraz Inneko pra-
cowało wiele osób, którym należą się podzię-
kowania – dodaje prezes Artur Czyżewski 
i  wylicza – obok prezes spółki Inneko RCS 
Moniki Cimochowskiej, szczególne uznanie 
należy się też wspomnianej już Agnieszce 
Kuźbie, r.pr. Marcinowi Boczkowi z  Kance-

O trybie In House i związanym z tym projektem „Lato-zima” pisaliśmy już w poprzed-
nim numerze biuletynu. Przypomnijmy, że dzięki wejściu w życie z początkiem roku, 
nowelizacji prawa o zamówieniach publicznych, Miasto może zlecać usługi komu-
nalne swoim firmom z  wolnej ręki, bez przetargu. Gorzów postanowił skorzystać 
z  tej szansy i  zlecić usługę utrzymania czystości i  przejezdności dróg publicznych 
Inneko.

larii Prawnej Jerzykowski i  Wspólnicy sp.k. 
w Szczecinie oraz r.pr. Sebastianowi Lesiowi. 
Proces wspierała również Krajowa Izba Go-
spodarki Odpadami oraz r.pr. Sławomir Pod-
górski z Krakowa.
Prezes nowopowstałej spółki–córki Inne-
ko RCS Monika Cimochowska, na pytanie, 
dlaczego ta wygrana i  to zlecenie jest tak 
ważne, i  jakie czekają ją najbliższe zadania, 
odpowiada: 

– Wiele miast chce zlecać własnym spółkom 
zadania realizowane na rzecz mieszkańców 
z  wolnej ręki, a  dotąd nie miało ku temu 
możliwości. Gorzów, kwietniowym wyrokiem 
KIO, otworzył tę możliwość dla wszystkich 
i wskazał jak to zrobić od strony formalno–
prawnej. To wielki przełom. Z kolei dla nas, 
zlecenie usługi w ramach In House daje moż-
liwości rozwoju pracownikom całej grupy 
Inneko, a  ekonomiczny sukces Inneko RCS 
oznacza stabilizację w grupie. Ponadto, zlece-
nie zadania własnej spółce jest tańsze i ozna-
cza dla mieszkańców pełną kontrolę nad 
kontraktem. Teraz zależy nam na podpisaniu 
umowy z miastem. Jesteśmy na etapie nego-
cjacji. Celem strategicznym jest rozpoczęcie 
świadczenia usług od 1 sierpnia.

Na Teatralnej 49 będzie serce projektu „Lato-zima”
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Recupyl i Inneko nadal bedą współpracować
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INNEKODECYZJE WAŻNE NA PLUS

„Przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycz-
nego i  elektronicznego” to nowy projekt 
w firmie, do uruchomienia którego przygo-
towania ruszyły dwa lata temu. Pomysł był 
rozważany wcześniej, ale ostatecznie nie 
trafił do realizacji. Gdy wrócono do niego 
zadanie jego wdrożenia Zarząd powierzył 
Mariuszowi Sztubie. 
Cały ubiegły rok trwały prace przygoto-
wawcze, m.in. kompletowanie sprzętu oraz 
dokumentacji. W listopadzie ub. r., złożono 
wniosek do Urzędu Miasta o wydanie t.zw. 
„Decyzji środowiskowej” dla tego projektu, 
która poświadcza, że projekt nie oddziałuje 
negatywnie na środowisko i że można przy-
stąpić do kolejnych etapów jego realizacji. 
Następnym jest złożenie Wniosku do Urzę-
du Miasta na przetwarzanie sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego (wniosek został 
złożony 10 kwietnia). Jego zatwierdzenie po-
zwoli nam przystąpić już do przetwarzania.
Będziemy demontować na czynniki pierw-
sze produkty z  Grupy III, czyli komputery 
stacjonarne. Frakcje cenne to układy elek-
troniczne, tj. płyty główne, procesory, twarde 
dyski, karty rozszerzeń, zawierające metale 
szlachetne oraz metale ziem rzadkich.
– Mamy też w planach uruchomienie zakła-
du przetwarzania w  Stanowicach. Jest już 
decyzja. Ale tam trafią produkty tylko nie-
niebezpieczne z  Grup I, II, III, IV, V i  VI, 
takie jak pralki, lodówki, radia, grzejniki 

I ZNIKA ELEKTRONIKA
itp. Tu na miejscu w Gorzowie, ze względu 
na brak wystarczającej powierzchni ma-
gazynowej, nie możemy przyjąć i  przetwa-
rzać wszystkich wymienionych produktów  
– mówi Mariusz Sztuba.
W tej chwili trwają prace remontowe i ada-
ptacyjne w naszym magazynie, m.in. wymia-
na instalacji elektrycznej, okna, zbudowanie 
odpowiednich boksów oraz przygotowanie 
kabiny, gdzie będzie odbywać się demontaż. 
Za nami wizytacja z Wojewódzkiego Inspek-
toratu Ochrony Środowiska, która badała 
czy mamy odpowiednie środki do przepro-
wadzenia tego projektu. Wizytacja wypadła 
pomyślnie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z  planem wkrótce powinniśmy rozpocząć 
przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycz-
nego.

WPGO zatwierdzony
Pomyślnie dla Inneko, 12 kwietnia, 
przebiegła sesja Sejmiku Woje-
wództwa Lubuskiego. Głosami 27 
radnych uchwalono Aktualizację 
Wojewódzkiego Planu Gospodarki 
Odpadami. Dokument uwolni  
inwestycje związane z  gos- 
podarką odpadami w  naszym re-
gionie, ale da też Inneko stabilność 
i gwarancję dalszego rozwoju. 
– O  taki Plan chodziło nam od po-
czątku. O  to walczyliśmy, i  to był 
nasz atut w negocjacjach z SGO 5. To 
bardzo ważny dokument dla Inne-
ko, Gorzowa, gorzowian i  całego 
wojewodztwa – mówi Artur Czy-
żewski, prezes Inneko. Co ważne dla 
mieszkańców cena odbioru odpa-
dów na składowisku w Gorzowie nie 
zmieni się do końca 2018 roku. Koszt 
przyjęcia 1 tony zmieszanych odpa-
dów komunalnych do zakładu 
w  Chróściku to 232 zł netto. Tyle 
samo kosztuje przyjęcie segregowa-
nych odpadów komunalnych (su-
chych).

Podziękowania
dla Rafała Pawlaka
W  kwietniu współpracę w  Inneko 
zakończył Rafał Pawlak, kierownik 
zakładu w  Chróściku. Podczas ofi-
cjalnego pożegnania, które odbyło 
się w  siedzibie Zarządu, były po-
dziękowania i  kwiaty. W  Inneko 
pracował ponad rok. Teraz zastąpi 
go pan Jacek Jasiewicz. Wolny wa-
kat pozostaje na stanowisku kie-
rownika produkcji w Chróściku.

Inneko sprzedało 25% udziałów spółki Recu-
pyl. Głównym powodem tej decyzji, była ko-
niecznośc pozyskania dodatkowych środków 
finansowych, które pozwolą na dalszy rozwój 
oraz kolejne inwestycje. Na sprzedaż udzia-
łów zgodę wyraziła Rada Nadzorcza firmy 
oraz jej właściciel – czyli Miasto. Transakcja 
nie należała do najłatwiejszych. Zakładając 
Spółkę w 2009 r. ZUO wyraziło zgodę na za-
pis w umowie, mówiący że: „Zbycie udziału 
wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników 
wyrażonej jednomyślnie”. W praktyce ozna-
czało to brak możliwości sprzedaży udziałów 
bez zgody strony francuskiej, która życzyła 
sobie, by nabyła je ich grupa kapitałowa. To 
znacząco zawężało pole manewru i postawi-
ło Inneko w  trudnej sytuacji negocjacyjnej. 
To, że część udziałow udało się sprzedać za 
ponad 1 600 000 złotych, to efekt dobrze pro-
wadzonych negocjacji. Co istotne. W konse-

kwencji, podjęte działania pozwolą na dalszy 
rozwój współpracy Inneko z Recupyl.

Rośnie ilość zużytych komputerów w naszym 
magazynie
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INNEKOMAMY REKORD
Gorzowianie coraz więcej uwagi poświęcają 
ekologii, a gdy jeszcze połączyć to z kulturą, 
sportem i mile spędzonym czasem – wycho-
dzi prawdziwy sukces. Nasza akcja Wymień 
Odpady na Kulturalne Wypady rośnie w siłę. 
Z okazji Dnia Ziemi zebraliśmy więcej odpa-
dów niż przed rokiem. Dziękujemy!

Już od pierwszych godzin zbiórki, która odby-
ła się 22 kwietnia, największą ilość odpadów 
stanowił zużyty sprzęt elektryczny i  elektro-
niczny (ZSEiE). 
Rozdaliśmy w  sumie 2500 biletów zbierając  
6412 kg odpadów, w  tym: 1540 kg makula-
tury, 60 kg puszek aluminiowych, 4652  kg 
sprzętu RTV-AGD oraz 160 kg butelek PET 
i innych tworzyw sztucznych.

W porównaniu z rokiem poprzednim zebra-
liśmy o  62 kg odpadów więcej. Prawdziwy 
rekord padł jednak przy zbiórce ZSEiE, urzą-
dzeń było 1,5 tony więcej!
Dziękujemy firmie Ragn-Sells z  Gorzowa 
Wlkp. za współpracę i pomoc w logistycznej 
obsłudze przedsięwzięcia. 
Dziękujemy także mieszkańcom, którzy włą-
czyli się razem z nami w obchody Dnia Ziemi 
oraz naszym partnerom, dzięki którym pula 
biletów/zaproszeń była niezwykle różno-
rodna, a byli nimi: Centrum Edukacji Arty-
stycznej Filharmonia Gorzowska, Centrum 
Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka, Cen-
trum Tańca „Fan Dance”, Fabryka Formy, Fun 
Jump, Gorzowska Szkoła Wing Tsun Kung 
Fu, Gorzowskie Centrum Tenisowe, Jazz Club 
Pod Filarami, Kino Cinema 3D, Kino Helios, 
Klub Sportowy Stal Gorzów, Lodołamacz 
KUNA, Miejski Ośrodek Sztuki, Międzyrzec-
ki Rejon Umocniony, Muzeum Lubuskie im. 
Jana Dekerta, Open the door Gorzów, Ośro-
dek „Azyl” Mironice, Ósemka Bilard Bar, 
Park Dinozaurów Nowiny Wielkie, Pizzeria 
„Ciao Italia”, Pole Golfowe „Zawarcie”, Restau-
racja „Pasja”, Restauracja i kawiarnia Słodko 
& Słono, Restauracja Sphinx, Smaczna Die-
ta, Teatr im. Juliusza Osterwy, Terapeutyczna 
Szkoła Jogi Gorzów, Wakepark Gorzów.

INNEKOCHROŃ SWOJE PLIKI

25 lat – rozpoczynamy 
świętowanie
Wielkie wydarzenia czekają nas 
w  tym roku. Inneko, dawne ZUO, 
przygotowuje się do uczczenia 25 lat 
spółki. Z tej okazji już 24 czerwca od-
będzie się piknik rodzinny dla pra-
cowników Grupy Kapitałowej Inne-
ko w  Azylu Mironice, przepięknym 
gospodarstwie agroturystycznym. 
W  programie nie zabraknie dobrej 
strawy dla ciała i ducha. Zapraszamy 
wszystkich bardzo serdecznie, z  ro-
dzinami, już od godziny 15:00 do 
Mironic.

Drzwi Otwarte 
w Zawarciu

Pod koniec maja zapraszamy do Za-
warcia na Dni Otwarte w  ramach 
Ogólnopolskiego Dnia Golfa. To naj-
większa impreza w kraju promująca 
ten sport. W  niedzielę, 28 maja, 
wszystkie golfowe obiekty w Polsce 
otwierają swoje drzwi, aby zachęcić 
amatorów sportu na świeżym po-
wietrzu do wspólnej zabawy na tra-
wie. Nie inaczej będzie na naszym 
Polu Golfowym Zawarcie. Zaprasza-
my wszystkich do spędzenia tego 
dnia z  gorzowskimi golfiarzami. 
Przypominamy też, że w  każdy po-
niedziałek w godzinach 12:30-14:00 
odbywają się darmowe zajęcia dla 
seniorów, a  w  każdy czwartek od 
16:30 do 19:30 trenują juniorzy wg 
grup wiekowych.

Eko-Reaktywator stale 
zaprasza
Przypominamy, że stale działa nasz 
Eko-Reaktywator. To miejsce przy ul. 
Teatralnej 49, do którego każdy 
może dostarczyć niepotrzebne, ale 
nadal nadające się do użycia przed-
mioty. Przez profil Inneko na Facebo-
oku informujemy o  każdej rzeczy, 
która czeka na nowego właściciela. 
Zapraszamy.

Dziś o  Cryptolockerze – programie typu 
Ransomware, szyfrującym pliki.
Schemat działania Cryptolockera jest bardzo 
prosty. Hackerzy najpierw włamują się do 
komputera – najczęściej poprzez zainfeko-
wane pliki (np. załączniki wiadomości e-ma-
il) lub luki w usługach sieciowych. Następnie 
szyfrują dane i wysyłają komunikat z  żąda-
niem okupu za ich odszyfrowanie. Zazwyczaj 
domagają się opłaty w bitcoinach o wartości 
od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. 
Oczywiście spełnienie żądań nie gwarantuje 
odzyskania danych.
Nawet najlepsze zabezpieczenia (zapory 
sieciowe i  oprogramowanie antywirusowe) 
nie ochronią nas przed takim atakiem. Za-

Internet stanowi obecnie najpopularniejsze medium przekazu informacji. Ułatwia komu-
nikację oraz usprawnia naszą pracę. Jest źródłem wiedzy i rozrywki. Trudno jest sobie wy-
obrazić współczesną rzeczywistość bez technologii informatycznych. Dlatego, na łamach 
niniejszego Biuletynu, postaram się przybliżyć Państwu kilka - moim zdaniem interesują-
cych – zagadnień, związanych z tą tematyką.

wsze najważniejszy jest zdrowy rozsądek 
oraz ostrożność. Nie powinniśmy otwierać 
załączników podejrzanych maili, cudow-
nych promocji, dokumentów, których nie 
zamawialiśmy, faktur od firm, z którymi nie 
współpracujemy, a już na pewno nie należy 
instalować niezweryfikowanego oprogramo-
wania.
W  przypadku wątpliwości warto skontak-
tować się ze specjalistą, który pomoże oce-
nić realne zagrożenie. Kolejnym ważnym 
aspektem, który pomoże się nam uchronić 
przed utratą istotnych danych, jest systema-
tyczne wykonywanie ich kopii zapasowych. 
W przypadku awarii dysku lub ataku hacker-
skiego, będziemy mogli je odtworzyć.

Kolejka pod Nova Park szybko rosła
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ALARM W CHRÓŚCIKU CHRÓŚCIK

Na terenie zakładu w Chróściku, 12  kwiet-
nia, odbyły się ćwiczenia przeciwpożarowe, 
które przeprowadziliśmy we współpracy 
z gorzowską strażą pożarną. Największe za-
grożenie pożarowe stwarza tu produkcja 
paliwa RDF. Dlatego, o  ile w ub.  r. pozoro-

waliśmy pożar magazynu RDF, to w  tym 
„podłożono ogień” pod jednym z  trans-
porterów przy urządzeniu produkującym 
paliwo – Weimie. Odzywa się  alarm p.poż. 
– zdarzenia od tego momentu toczą się bar-
dzo szybko…

Aby poprawić bezpieczeń-
stwo naszych pracowników 
i całego zakładu, prócz syste-
matycznych ćwiczeń, w bieżą-
cym roku mamy zaplanowany 
zakup: dodatkowych węży 
strażackich, działek wodnych, 
rezerwowych zbiorników wo- 
dy oraz motopomp, jak rów- 
nież wykorzystanie już istnie-
jącego zbiornika ewaporacyj-
nego odcieków.

Nadzór zgłasza pożar Straży Pożar-
nej, a ta pojawia się po 15 minutach

Do akcji ruszyła nasza Grupa Szybkiego Reagowania

Cała akcja trwała 20 minut

Tym razem strażacy zabezpieczali 
tylko pogorzelisko

Załoga wraca do pracy

Strażacy, prócz pochwał, mieli dla nas też kilka uwag

Pracowników ewakuowano  
na plac zbiórki

Pojazdy zabezpieczono zdala od 
źródła ognia

Laboratorium 
po audycie
W piątek, 12 maja, zakończył się au-
dyt w naszym Laboratorium w Sta-
nowicach. Od 2006 r corocznie od-
nawiamy, utrzymujemy i  rozsze- 
rzamy Certyfikat Akredytacji Labo-
ratorium Badawczego nr AB 769, 
wydawanego przez Polskie Cen-
trum Akredytacji. W ramach audytu 
załoga naszego Labu przechodzi 
egzamin praktyczny i  teoretyczny, 
przeprowadzany przez przynaj-
mniej dwóch niezależnych eksper-
tów. W  tym roku ponownie otrzy-
maliśmy przedłużenie akredytacji. 
Audytorzy przekazali też swoje uwa-
gi i zadania do nadrobienia.

Eneri na plusie 
dzięki Inneko 
Spółka Eneri, jako część grupy kapi-
tałowej Inneko, pod koniec 2015 r. 
ukończyła inwestycję związaną 
z  budową farmy fotowoltaicznej 
o  mocy 1 MWp, która zajmuje ob-
szar 2 ha i  jest pierwszą, tego typu 
instalacją w północnej części woje-
wództwa lubuskiego. Zlokalizowa-
na w Stanowicach, pozyskuje ener-
gię elektryczną ze słońca. Całkowita 
wartość projektu netto wyniosła 
4,96 mln zł, z czego 50% tej kwoty 
stanowiła bezzwrotna dotacja ze 
środków Lubuskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 
2007-2013. W pierwszym roku swo-
jej działalności spółka wyproduko-
wała 976,92 MWh energii elektrycz-
nej. Dzięki współpracy z  Inneko 
Eneri zakończyła rok 2016 z zyskiem 
netto w wysokości 14332,57 zł.

Charytatywnie 
u Sobieskiego
Zapraszamy na bieg charytatywny 
„Zadyszka u Sobieskiego”, który od-
będzie się  27 maja, start o  11:00. 
Podczas imprezy zbierane będą 
środki na leczenie ciężko chorego 
Mikołaja, ucznia Zespołu Szkół nr 12 
im. Jana III Sobieskiego w Gorzowie 
Wlkp. Na ten cel przeznaczone zo-
stanie 5 zł z każdego wpisowego (20 
zł). Dystans 10 km przebiegać bę-
dzie m.in. przez teren Pola Golfowe-
go Zawarcie. Zapraszamy wszyst-
kich serdecznie. 


