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Ćwierć wieku działalności to długi okres. Co
prawda są takie firmy na świecie, które działają już w biznesie od setek lat, ale biorąc pod
uwagę historię naszego kraju, być na rynku od
dwudziestu pięciu, to także niemałe osiągnięcie, zwłaszcza, że dawne ZUO od początku
starało się być prekursorem i liderem w swojej branży. Świadczą o tym liczne nagrody.
Cieszę się, że także INNEKO podąża tym śladem, że szukamy rozwiązań tam, gdzie inni
się nie odważyli, że nadal jesteśmy nagradzani
i wskazywani jako wzór do naśladowania.
Firmę można porównać do statku, a jej działalność do długiego rejsu. By w tak długim
rejsie móc omijać rafy, mielizny, wytrzymać
najgorsze sztormy załoga musi mieć jasno
określony cel i drogę, jaką należy pokonać,
by ten cel osiągnąć. Każde zbaczanie z kursu może być i owszem przyjemne, dawać
jednorazowe profity, ale zawsze oddala od
celu. Zmiany, korekty planu w trakcie rejsu
oczywiście są nieodzowne, bo zmieniają się
wokół warunki. W napotkanych portach
czasem zmienia się załoga, czasem nawet
kapitan. Jedni świetnie działają w dniach
bezwietrznych, inni w burzowych. Tak to
już jest. Nawet sam statek może się zmienić,
jego wygląd, wyposażenie, czasem nawet
nazwa. Ważne jest by płynął i by ci, którzy
w danym momencie odpowiadają za niego

www.inneko.pl

Jest umowa z miastem
Jak już pisaliśmy, po pozytywnym
wyroku Krajowej Izby Odwoławczej, Miasto Gorzów mogło zlecić
bez przetargu, a nasza spółka-córka Inneko RCS, może już bez przeszkód podjąć się realizacji usług
związanych z utrzymaniem czystości i przejezdności dróg w Gorzowie. Ostateczną umowę między
UM, a Inneko RCS podpisano pod
koniec maja. Ruszamy w sierpniu!

zdj. Daniel Adamski | Urząd Miasta Gorzów Wlkp.

i załogę, mieli świadomość po co to robią.
Cóż, nie wszystkim jest dane płynąć od początku, nie każdy dopłynie do końca - jednak wszyscy dokładają się do końcowego
sukcesu. Wspólne działania, w trakcie flauty
czy sztormu, tych przed nami i tych po nas,
przyczyniają się do tego, czy nasz statek dotrze do portu przenaczenia.
Za kilka dni będziemy świętować srebrny
jubileusz naszego żaglowca – kiedyś ZUO,
teraz INNEKO. Z tej okazji życzę Państwu
udanego świętowania tego dnia, a na następne lata nieustającego poczucia, że jesteście we właściwym miejscu, we właściwym
czasie i że nie ma takiej burzy, której byście
– jako załoga – nie przetrzymali. Udanego
dalszego rejsu!
Artur Czyżewski, Prezes Zarządu

Transparentna firma
Na naszej stronie www powstał
nowy dział – „Inneko – transparentna firma”, w którym będziemy
publikować wszelkie, ważne dla
naszej działalności informacje i dokumenty, raporty, wyniki audytów,
sprawozdania z prowadzonych
projektów, plany rozwojowe, inwestycyjne. Wszystko po to, by osoby
zainteresowane mogły na bieżąco
śledzić naszą działalność. Znajdziecie tam też Państwo elektroniczną wersję naszego Biuletynu.

Audyt zakończony
Zakończył się audyt w Inneko,
zlecony przez Radę Nadzorczą.
Celem badania była weryfikacja
funkcjonującego systemu komunikacji w firmie w obszarze szczebla kierowniczego i zarządczego
w celu znalezienia potencjału rozwojowego dla organizacji. Raport
audytorów dostępny jest już na
naszej stronie, w zakładce „Inneko –
transparentna firma”. Mamy sporo
do zrobienia, ale wiele udało się już
zdziałać.

GOT PNP
SP. Z O. O.

BIOENERGY FARM
STANOWICE SP. Z O.O.

ENERI
SP. Z O.O.

INNEKO RCS
SP. Z O.O.
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Pole golfowe
pracownikom
Specjalną ofertę ma dla naszych
pracowników pole golfowe Zawarcie. Wszyscy pracownicy Inneko,
którzy pojawią się na naszym polu
by zakosztować przygody z golfem będą mogli liczyć na szereg
rabatów i specjalnych propozycji.
Szczegóły dostępne na miejscu.

Poleć pracownika,
zgarnij premię
Nie jest łatwo pozyskać wykwalifikowanego i lojalnego pracownika, zachęcamy więc Państwa do
przedstawiania Waszych propozycji kandydatur do procesów rekrutacyjnych. Jeśli polecana przez
pracownika osoba zostanie zatrudniona, oceniona pozytywnie po
okresie próbnym oraz nawiążemy
z nią kolejną umowę o pracę, pracownik rekomendujący takiego
kandydata otrzyma premię w wysokości 500 zł brutto.

Półkolonie
Naukowe Lato
Jeszcze można zapisywać dzieci
na półkolonie z Klubem Młodego Wynalazcy. Turnusy potrwają
od 26 czerwca aż do 20 sierpnia.
W półkoloniach mogą wziąć udział
dzieci w wieku 6-10 lat, a w programie sporo atrakcji, m.in. prowadzenie eksperymentów w laboratoriach, zajęcia sportowe, warsztaty
wypiekania chleba i pszczelarskie.
Pracownicy Inneko płacą 100 zł
mniej – 350 zł za 5 dniowy turnus,
a dodatkowo otrzymają jeszcze
100 zł zwrotu wypłaconego wraz
z wynagrodzeniem za jeden z letnich miesięcy. Szczegóły pod nr
telefonu 95 781 70 84 lub mailem:
klub@gotechnology.pl

RAPORT BIEGŁEGO
POZYTYWNY, ALE
Jak co roku nasze roczne sprawozdanie finansowe było badane przez Biegłego Rewidenta, tym razem z Biura Usług Biegłych
Rewidentów. Badanie potwierdziło, że nasze
„sprawozdanie finansowe:
a) przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej (…), jak
też jej wynik finansowy za rok obrotowy
1.01-31.12.2016 r., zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości
b) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych
c) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa
i postanowieniami umowy jednostki”.
Po raz kolejny nasze działy – księgowości
prowadzony przez główną księgową Elżbietę Derę i controlingu, zarządzany przez dyrektor Monikę Cimochowską – otrzymały
potwierdzenie rzetelności swojej pracy. Dodajmy, że pani Dera w tym roku obchodzi
swój jubileusz, gdyż księgowością kieruje od
10 lat. Objęła to stanowisko w marcu 2007 r.
Raport, choć pozytywny, wskazał jednak na
kilka zagrożeń, głównie co do zachowania
płynności finansowej. „Sytuacja finansowa
Spółki nie jest w pełni stabilna i może ulec
zmianie…” – czytamy. Jak podkreślają biegli
nasza spółka jest w dobrej kondycji finanso-

FUNDUSZ DLA
PRACOWNIKÓW
Zbliża się sezon urlopowy i wiele osób będzie
chciało skorzystać z dofinansowania wyjazdów wakacyjnych, swoich lub dzieci. Przypominamy, iż nie tylko w okresie urlopowym,
ale w ciągu całego roku pracownicy Inneko
mogą korzystać z różnych form wsparcia finansowego oferowanego głównie poprzez
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Świadczenia socjalne w Inneko przyznawane
są pracownikom w zależności od ich sytuacji
życiowej, rodzinnej i materialnej, w oparciu
o kryterium dochodowe, na podstawie złożonych dokumentów oraz oświadczeniu o dochodach.
Środki z ZFŚS przeznaczane są nie tylko na
dofinansowanie do wypoczynku pracowników, w tym t.zw. „wczasy pod gruszą”, kolonie,
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wej, zagrożenie istnieje od strony spółek zależnych. Sanacja w BEF oraz niskie wyniki
Eneri i GOT PNP stanowią problem i wymagają monitorowania.
O podsumowanie i pokazanie najistotniejszych zmian w sytuacji finansowej Inneko
w latach 2015 i 2016 poprosiliśmy Piotra
Nowaka z działu controlingu. I tak…
Zysk netto wyniósł 1 093 400 zł, i jest niższy od tego z 2015 r. o 18%. Wpłynęły na
to głównie koszty generowane przez Bioenergy Farm: z tyt. odpisów i rezerw – 2 mln
165 tys. zł, zgazowywarki – 749 tys. zł
i wzrostu opłat środowiskowych – 550 tys. zł.
Przychody wzrastały nam jednak szybciej
niż koszty, co zwiększyło wynik ze sprzedaży o 277 tys. zł, tj. o 22,4%.
Rośnie nam też rentowność oraz płynność,
głównie z kilku wdrożonych działań:
– szybciej i skuteczniej ściągamy płatności
od naszych klientów
– nasz dział sprzedaży generuje coraz większe przychody, m.in.:
• z tyt. zagospodarowania odpadów przemysłowych o 614 tys. zł
• z tyt. zagospodarowania odpadów niebezpiecznych o 516 tys. zł.
Zmniejszyliśmy też wielkość zadłużenia
o 2 mln. 741 tys. zł. Zadłużenie Inneko
z tytułu kredytów i pożyczek za miniony rok wyniosło niecałe 10,5 mln. zł i jest
mniejsze o 20%.
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obozy, zimowiska, zielone szkoły dzieci pracowników ale i na paczki i bony świąteczne,
zabawę choinkową z udziałem dzieci z Chróścika i Stanowic w ramach akcji „Inneko
Dobrym Sąsiadem”, pożyczki mieszkaniowe,
działalność kulturalno-sportową, zapomogi dla pracowników, ich rodzin i emerytów
znajdujących się w trudnej sytuacji. Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać
u przewodniczącej komisji ZFŚS, Elżbiety
Dery, na Teatralnej 49, pok. 112.
Dodajmy, iż po kontroli naszego rocznego
sprawozdania finansowego w Raporcie Biegłego Rewidenta (więcej o raporcie powyżej),
gospodarka środkami na ZFŚS została oceniona pozytywnie, jako zgodna z regulaminem wynikającym z wspomnianej ustawy.
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NOWE ZADANIA,
NOWE OSOBY
Wiosna to dobry czas na zmiany. Przyroda
budzi się do życia, wokół jest więcej słońca
i energii. Wiosna w naszej firmie też była
energetyczna – wiele się działo. Obok nowych projektów, które weszły do realizacji,
bądź za chwilę wejdą, w Inneko pojawiło się kilka nowych osób. O tym, że Rafała
Pawlaka na stanowisku dyrektora zakładu
w Chróściku zastąpił Jacek Jasiewicz już
informowaliśmy. Nowy dyrektor ma bogate
doświadczenie i wykształcenie. Z zawodu
jest technikiem-mechanikiem, ukończył
ekonomię na Uniwersytecie Szczecińskim,
studia podyplomowe w zakresie zarządzania procesami logistycznymi oraz studia
o specjalności BHP. Posiada także uprawnienia do prowadzenia pojazdów ciężarowych. W Inneko pracuje od marca ubiegłego
roku i zajmował się dotąd logistyką. Wcześniej pracował w jednej z firm zajmujących
się utrzymaniem czystości w mieście jako
kierownik działu logistyki, stąd obok zadań związanych z zarządzaniem zakładem
w Chróściku, Jacek Jasiewicz będzie też
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środki, chciałby unowocześnić nieco zakład,
byśmy nie wypadli z grupy technologicznych liderów w branży. Absolwent studiów
MBA, podyplomowo prawa i administracji UAM w Poznaniu i Akademii Rolniczej
w Szczecinie.
W czerwcu dołączyła też do nas kolejna
Monika. Jako kierownik ds. zarządzania
zasobami ludzkimi Monika Rybok zajmie
się kwestiami pracowniczymi. Absolwentka
uczelni poznańskich, Akademii Ekonomicznej (ekonomia) i Wyższej Szkoły Bankowej
(podyplomowo zarządzanie kadrami). Poprzednio pracowała w dużej firmie produkcyjnej w dziale personalnym jako specjalista
ds. kadr i płac oraz koordynator ds. zasobów
ludzkich, łącząc szereg obowiązków z zakresu administracji kadrowej oraz tzw. miękkiego HR. Mamy nadzieję, że wypracowane
tam standardy i procedury w zarządzaniu
kadrami, pani Monika szybko wdroży u nas.
Jako najpilniejsze zadania widzi uaktualnienie naszej struktury zarządzania, bo zmian
u nas ostatnio sporo, oraz dostosowanie

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 przedmioty, działające sprzęty. Eko-reaktywator działa też w drugą stronę.
Można bezpłatnie coś „przygarnąć”.
Przez profil Inneko na Facebooku
informujemy o każdej rzeczy, która
czeka na nowego właściciela. Zapraszamy.

Biuro w terenie

K. Dołganow i J. Jasiewicz, nowi menedżerowie na Chróściku

nadzorował projekt „Lato-Zima” (pisaliśmy
o tym projekcie w Biuletynie Nr 1/2017),
który na zlecenie Miasta w ramach in-house
w sierpniu przejmiemy do realizacji.
By pomóc nowemu dyrektorowi w wykonywaniu tak wielu zadań, w maju dołączył do
niego nowy kierownik ds. produkcji zakładu w Chróściku – Krzysztof Dołganow. To
menedżer o ogromnym, 25-letnim doświadczeniu w zarządzaniu różnymi przedsiębiorstwami i projektami. Do Inneko przyciągnęła
go informacja, że firma chce się rozwijać
i szykuje zmiany, a – jak mówi – zarządzanie zmianą bardzo go interesuje. W pierwszej kolejności chce nawiązać dobre relacje
z załogą, bo dobra współpraca to klucz do
sukcesu. Jako kierownik będzie odpowiedzialny za wiele zadań, w tym budowę nowej
kompostowni. W przyszłości, jeśli znajdą się

Monika Rybok – zbuduje dział HR

istniejących i stworzenie nowych regulaminów i procedur tak, by odpowiadały wprowadzanym usprawnieniom. W sprawach
kadrowych wspomagać będzie ją Katarzyna
Budzan, która jest wieloletnim pracownikiem GTBS-u. Będzie przyjmować wnioski
urlopowe i wystawiać zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach i to do niej w tych
sprawach należy się kierować.
Podjęliśmy też współpracę z kilkoma firmami zewnętrznymi. Infrastrukturę informatyczną będzie nam pomagać rozwijać firma
Rad-Kom. Rady i pomysły na usprawnienie
procedur BHP będzie nam podrzucał Sławomir Ostałowski – nasz nowy konsultant
ds. BHP. W sprawach komunikacyjnych,
internetowych i w produkcji Biuletynu, od
marca wspiera nas Kamil Piotrowski i jego
Agencja Invini.
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W zakładzie w Chróściku, w ciągu
najbliższych dwóch miesięcy, powstanie „terenowe” biuro dla administracji firmy. W tym celu zostaną zakupione kontenery, z których
powstanie odpowiednio wyposażone pomieszczenie. Będą w nim
regularnie, w określone dni w miesiącu, „dyżurować” menedżerowie
i pracownicy różnych pionów administracji oraz Zarządu Inneko. Dzięki
temu pracownicy Chróścika będą
mogli łatwiej i szybciej załatwiać
swoje sprawy czy zgłaszać uwagi,
a Zarząd i administracja z kolei, będzie mieć bliższy kontakt z pracownikami.
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Narady na Chróściku
Od końca maja, w Chróściku, ruszyły coponiedziałkowe narady produkcyjne Zarządu z brygadzistami,
mające na celu usprawnienie organizacji pracy i lepszą koordynację
działań. Biorą w nich udział prezes
Artur Czyżewski, dyrektor zakładu
Jacek Jasiński oraz nowy kierownik
produkcji Krzysztof Dołganow. Na
spotkaniu, po wysłuchaniu opinii
i sugestii brygadzistów sporządzana jest lista najpilniejszych zmian,
zakupów, zadań do realizacji. Jak
zapowiedział Zarząd, takie spotkania będą odbywać się regularnie.
Lista „potrzeb” cały czas jest otwarta, swoje uwagi pomysły można
zgłaszać kierownikom lub Zarządowi.

LEAN TOURS W INNEKO
Pod koniec grudnia ub.r., z inicjatywy Prezydenta Jacka Wójcickiego, Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej
i naszej spółki-córki, Gorzowskiego Ośrodka
Technologicznego Parku Naukowo-Przemysłowego (GOT PNP sp. z o. o.) odbyło się spotkanie przedstawicieli kilku firm i instytucji,
mające na celu powołanie do życia projektu,
który opierałby się na współpracy pomiędzy
dużymi firmami regionu oraz instytucjami
zaangażowanymi w rozwijanie biznesu, edukacji, w tym szkolnictwa zawodowego i szkolnictwa wyższego. Jego celem jest dzielenie się
doświadczeniem biznesowym, zdobywanie
nowej wiedzy, doskonalenie procesów zarządzania, wyszukiwanie nowych i poszerzanie
obecnych obszarów współpracy i prezentowanie własnych osiągnięć, które pozwo-

GOT PNP

lą innym się rozwijać. Grupę podmiotów
uczestniczących w projekcie nazwano Grupą
Lean, a spotkania biznesowe odbywają się
pod szyldem Lean Tours.
Pierwsze spotkanie Grupy miało miejsce
w styczniu w Kostrzynie n/Odrą, a jej gospodarzem była firma ICT Poland Sp. z o.o..
Kolejne Lean Tours odbyły się w firmach:
Borne Furniture, Molex, Victaulic, TPV
Displays, I.M.C. Engineering Poland.
Już 26 lipca Lean Tours dotrze do Inneko.
Jak zapowiada koordynator tego spotkania z ramienia Grupy Kapitałowej Inneko
– Krzysztof Dołganow (od maja nasz nowy
kierownik produkcji w zakładzie w Chróściku), jako, że przypada ono na środek wakacji,
będzie trochę inne, zaskakujące, wyłamujące
się z dotychczasowej konwencji.
Źrodło: gotechnology.pl i gorzow.pl

IMPONUJĄCA POPRAWA
WYNIKÓW
Przetwarzanie tuż, tuż
Jak donosi Mariusz Sztuba, zbliżamy się szybkimi krokami do uruchomienia na Teatralnej kolejnego
projektu związanego z przetwarzaniem odpadów elektrycznych
i elektronicznych (o tym projekcie
pisaliśmy w poprzednim Biuletynie
„I znika elektronika”). Magazyn już
uprzątnięty, odświeżony i przygotowany. Gotowe jest także pomieszczenie do demontażu. Mamy
już też podpisany protokół pokontrolny WIOŚ. Czekamy tylko na
wydanie decyzji na przetwarzanie,
która pozwoli wystąpić nam do
GIOŚ o nadanie numeru rejestrowego. Powinno to nastąpić jeszcze
w czerwcu.

Znamy już wyniki finansowe pola golfowego
za cztery miesiące działalności (I-IV), w tym
dwa ostatnie z nowym menedżerem, Witoldem Siwko. To, że na samym polu zrobiło się
gwarniej, że o polu głośniej także w mieście,
to nie tylko efekt rozpoczęcia sezonu, ale m.in.
połączenia sił dwóch klubów, do którego doszło w marcu b.r., (pisaliśmy o tym w Biuletynie nr 1), ale przede wszystkim skutecznych
działań menedżera, o czym świadczą niewątpliwie imponujące wyniki sprzedaży.
W produktach
Najbardziej spektakularne są przychody
ze sprzedaży samego sprzętu sportowego:
2 117 zł (I-IV 2016) i 39 549 zł (I-IV 2017),
to wzrost o ponad 37 tys. (1761%). Gdy pzestawimy tylko III i IV z obu lat, to od zmiany gospodarza wzrosły one z niemal 2 tys. zł
do prawie 35 tys. zł (1925%). Z kolei łączne
przychody ze sprzedaży towarów (sprzęt +
art. spoż.) to wzrost o ponad 38 tys. zł (812%).
A w usługach
Mniej spektakularnie wzrósł przychód ze
sprzedaży usług – „tylko” o 23 tys. zł (38%),
34 814 zł

ale gdy spojrzy się np. na środki pozyskane
od sponsorów – porównując III i IV b.r. do
ub. r., z 200 zł wzrosły do 6 tys. zł. (2900%).
Tegoroczne wiosenne miesiące, to znaczące
ożywienie w tym temacie, gdyż porównując dwa pierwsze miesiące roku, sponsorzy przekazali wtedy tylko o 700 zł więcej
środków. Wrosły też wpływy z eventów,
z 1000 zł do niemal 5 tys. (355%). Wpłynęło
o 1,5 tys. zł więcej środków z lekcji indywidualnych. Więcej wynajęto kijów, wózków. Niemal wszystkie pozycje zanotowały
wzrost spektakularny lub co najmniej ponadprzeciętny.
Oby tak dalej
W sumie przychód ze sprzedaży towarów i usług za I-IV 2017 r. wyniósł prawie
130 tys., to o ponad 60 tys. więcej (93%),
niż w ub. r. Dzięki działaniom nowego menedżera strata finansowa pola golfowego
zmalała o 50 tys. zł. Cieszą nas te wyniki
i tendencja, bo to pokazuje, że dobra praca
przynosi efekty. Brawo Panie Witku! Brawo
załogo!

III-IV 2017
III-IV 2017

6000 zł

1 718 zł

POLE GOLFOWE

1036 zł

III-IV 2016

200 zł

Przychody ze sprzedaży
sprzętu sportowego

III-IV 2016

III-IV 2016
Wpływy ze sponsoringu
i reklamy
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III-IV 2017

4711 zł

Eventy firmowe

