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Zbliżamy się powoli do pozytywnego zakończenia procedury sanacji w spółce Bioenergy
Farm w Stanowicach, która została wdrożona w lipcu 2016 r., ze względu na bardzo
trudną sytuację ekonomiczną spółki.
Postępowanie sanacyjne jest jedynym z nowych postępowań restrukturyzacyjnych, rzadko jeszcze stosowanych, które obok uniknięcia upadłości dłużnika w drodze zawarcia
układu z wierzycielami ma także doprowa-

biegały od rzeczywistości rynkowej. Na problemy z pozyskiwaniem klientów, nałożyły
się też trudności techniczne i technologiczne z uruchomieniem instalacji i osiągnięciem odpowiedniej wydajności produkcji
(niepełna dokumentacja, brak pozwoleń,
protesty mieszkańców, ukryte wady technologiczne pieca).
Z uwagi na wcześniej już utraconą wiarygodność bankową oraz postępowania win-

dzić do uzdrowienia sytuacji gospodarczej
dłużnika przez przeprowadzenie działań
sanacyjnych na podstawie planu restrukturyzacyjnego. Ustawa definiuje, że działaniami sanacyjnymi są czynności prawne
i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu
przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej
ochronie przed egzekucją.
Z względu na bardzo trudną ówczesną sytuację BEF, która tuż po uruchomieniu
w 2016 r, popadła w kłopoty finansowe, gdy
okazało się, że założenia ekonomiczne od-

dykacyjne, prowadzone przez wierzycieli
wobec spółki, w kwietniu 2016 r. zaistniało
realne ryzyko niekontrolowanej upadłości
BEF-u. Szansą była właśnie sanacja, którą
w imieniu sądu prowadzi Leszek Kozłowski. To nowe rozwiązanie prawne, zaproponowane przez Sebastiana Lesia, z kancelarii
prawej obsługującej INNEKO, zastosowaliśmy w województwie lubuskim jako jedni
z pierwszych.
Sanacja pozwoliła na wstrzymanie sądowych roszczeń wobec Bioenergy Farm,
sięgających ponad 5 mln zł i dała jej czas
na zawarcie układu wierzycielskiego oraz
dalsze prace nad rozwiązaniem problemów
technicznych i prawnych.
Zakończenie sanacji, którym będzie podpisanie układu z wierzycielami, nastąpi
z końcem listopada. Choć nie zwalnia to INNEKO z konieczności płacenia poręczonych
na rzecz BEF kredytów (z ponad 15 mln. zł
do spłaty pozostało 11 mln zł) to daje szansę
na odzyskanie przynajmniej części, z 34 mln
zł zaangażowanych w spółkę kapitałów bądź
to poprzez uruchomienie działalności lub
znalezienie inwestora.
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Dziennikarze u nas
W sierpniu na naszym polu golfowym w Zawarciu odbyła się
– pierwsza od ponad roku – konferencja prasowa, w której udział
wzięli prezydent Jacek Wójcicki,
Agnieszka Kuźba (UM Gorzów),
prezes Monika Cimochowska (INNEKO RCS), prezes Artur Czyżewski (INNEKO), dyr. Jacek Jasiewicz
oraz menedżer pola Witold Siwko.
Wśród gości znaleźli się dziennikarze m.in. Gazety Wyborczej, Gazety
Lubuskiej, Radia Gorzów, telewizji
Teletop. Całość przygotowali bardzo profesjonalnie: Ewa Sadowska-Cieślak Rzecznik Prasowy UM, dział
marketingu Inneko pod wodzą Moniki Piaskowskiej oraz załoga pola
golfowego. Gratulujemy!

Biuletyn czasopismem
Miło nam poinformować, iż Sąd
Okręgowy, Wydział I Cywilny w Gorzowie Wlkp. po rozpoznaniu w dn.
27 lipca 2017 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku
Inneko sp. z o. o. dokonał wpisu
naszego Biuletynu do rejestru
dzienników i czasopism pod nazwą
„Zielony Gorzów. Biuletyn Informacyjny Grupy Kapitałowej Inneko”.
Redaktorem naczelnym został Kamil Piotrowski.

Wnioski
o dofinansowanie
Jeszcze do końca września mogą
składać zaświadczenia o zarobkach
za 2016 r. ci, którzy chcą uzyskać różnego rodzaju pomoc i dofinansowanie - wczasów pod gruszą, letniego
wypoczynku dzieci i młodzieży, paczek świątecznych, bonów, itp.

INNEKO RCS
SP. Z O.O.
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Strefa czysta i brudna
Na Chróściku kolejne zmiany.
Wprowadzono podział na strefy
czystą i brudną. Od tej pory pojazdy po rozładowaniu odpadów
„mokrych” przejeżdżają przez myjkę. Dzięki temu nieczystości nie
będą rozprowadzane po całym zakładzie. Na Chróściku przygotowano także plac parkingowy dla
samochodów ciężarowych. A to
dopiero początek zmian.

ZUK z Oświęcimia
W połowie sierpnia gościliśmy delegację Zakładu Usług Komunalnych
z Oświęcimia (małopolska). Nasz
sukces z „in-house” odbił się szerokim echem w Polsce samorządowej.
To oraz nasze innowacyjne działania
dostrzeżono także w Oświęcimiu,
stąd propozycja odwiedzin i wymiany wiedzy oraz doświadczeń
w zakresie realizacji usług komunalnych. Gości przyjmowała dyrektor
Inneko RCS Monika Cimochowska
oraz prezes Inneko Artur Czyżewski,
Urząd Miasta Gorzowa reprezentowała Agnieszka Kuźba. Naszym
gościom opowiedzieliśmy o spółce,
zaprezentowaliśmy nasze działania,
oprowadziliśmy po RIPOK-u. O rewizycie, która nastąpiła we wrześniu,
opowiemy w następnym Biuletynie

Wspieraliśmy Scenę
Letnią
Za nami kolejna, 15 edycja Gorzowskiego Festiwalu Teatrów Ogródkowych „Scena Letnia”. Impreza trwała
od 24.06 do 30.07. Była to doskonała
okazja, by na żywo zobaczyć znanych i popularnych artystów. Podczas 6 wakacyjnych weekendów odbyło się 17 wydarzeń artystycznych,

CZAS SUKCESÓW I WYZWAŃ
Czas wakacyjny był dla nas bardzo pracowity. Wydarzyło się wiele pozytywnych rzeczy, ale pojawiły się też i nowe wyzwania.
Otrzymaliśmy pozytywną decyzję środowiskową w sprawie budowy kompostowni
w Chróściku, a przetarg wyłonił już wykonawcę. Ruszyliśmy z projektem „Lato-zima”
– o czym pisaliśmy. Mieliśmy też wizytę delegacji samorządu z Oświęcimia, którą interesowało bardzo to, co i jak robimy - nasz
sukces z in-house odbił się szerokim echem
w Polsce. Zaproszono nas też do Janowa
Podlaskiego na 21. Konferencję „Kompleksowa gospodarka odpadami” gdzie też
mieliśmy okazję opowiedzieć o in-house.
Podsumowaliśmy nasze wyniki finansowe

za pierwsze siedem miesięcy (najlepsze od
lat!) i zorganizowaliśmy, po długiej przerwie, konferencję prasową. Cieszył udział
prezydenta Gorzowa. Mamy także nową
strukturę organizacyjną Grupy, nowe biuro
terenowe, nową macierz kompetencji zawodowych oraz od września nowe zasady
naliczania płac dla pracowników RIPOK-u.
Powołaliśmy też fundusz stypendialny dla
uzdolnionych dzieci naszych pracowników,
i wreszcie kończymy trwające ponad rok,
postępowanie sanacyjne w BEF.
Słowem znów sporo się działo, szczegóły
znajdziecie Państwo w tym wydaniu Biuletynu. Zapraszam do lektury.
prezes Artur Czyżewski

CO PO WASTROLU
Pięć lat temu, 13 kwietnia 2012 r., za
750 tys. zł. ZUO zakupiło 365 udziałów w poznańskiej firmie Wastrol. Zajmowała się ona
wówczas odbiorem odpadów od firm przemysłowych. Poprzez zakup udziałów poprzedni Zarząd ZUO chciał poszerzyć rynki
działalności. Wastrol otrzymał w zamian
opiekę prawno-merytoryczną oraz wsparcie
działu finansowego, by poprawić działalność
na rynku poznańskim. Firma była wówczas
w dobrej kondycji finansowej, przychody za
2012 r. wyniosły ponad 370 tys. zł. Przyszłość
wyglądała obiecująco.
W kolejnych latach, 2012-2015 w firmie zaczęło dziać się nie najlepiej. Następowały
częste zmiany Zarządu (w ciągu trzech lat powołano 6 prezesów), Wastrol zaczął przynosić
straty, ZUO musiało przeznaczać na działalność poznańskiego oddziału coraz więcej
środków.
Kontrola Wastrolu, przeprowadzona w 2016 r.,
wykazała braki w dokumentacji m.in. w po-
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zwoleniach środowiskowych dotyczących
magazynowania odpadów. Nie podjęto wcześniej starań o przedłużenie tych decyzji. Inneko chciało pomóc przejść te procedury
od nowa, ale okazało się, że m.in. miejsce
magazynowania nie spełniało nowych wymagań WIOŚ i P.POŻ. Biorąc pod uwagę
powyższe, oraz fakt, iż od kilku lat Wastrol
przynosił poważne straty (159 tys. – 2014 r.,
79 tys. – 2015 r., 97 tys. – 2016 r.) we wrześniu
ub.r. podjęto decyzję o likwidacji spółki, nie
likwidując jednak rynku działalności. Inneko
przejęło obsługę dawnych klientów Wastrolu,
a Andrzej Pokorniecki rozpoczął budowę oddziału i nowej siatki zamówień.
Dziś, bez ponoszenia kosztów utrzymania
biura, magazynów, personelu, jednoosobowy oddział poznański generuje przychody na
poziomie 50-60 tys. zł miesięcznie, co w skali
roku, daje niemal dwukrotnie większą kwotę,
niż w najlepszym roku działalności Wastrolu
w strukturach ZUO.

BĘDZIE KOMPOSTOWNIA
W lipcu uzyskaliśmy pozytywną decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji budowy kompostowni selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych
bioodpadów oraz kompostowni odpadów
ulegających biodegradacji. Inwestycja będzie realizowana na działce nr 154, obręb
07-Chróścik, przy ul. Małyszyńskiej, na
wprost RIPOKU. Obecnie teren ten (4,4 ha)
użytkowany był rolniczo, pod wieloletnie na-
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sadzenia wierzbą energetyczną, teraz plantacja będzie zlikwidowana.
Uzyskanie decyzji środowiskowej umożliwiło ogłoszenie przetargu na projekt i budowę
kompostowni. Przetarg został zakończony,
a wygrała go firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego BUDOMEX S.A.
Zakończenie inwestycji planowane jest na
pierwszy kwartał roku 2018.
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ŚWIETNE WYNIKI
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Inneko może pochwalić się wyjątkowo dobrymi wynikami finansowymi za pierwsze
6 i 7 miesięcy. To najlepsze wyniki w historii
– dowiedzieliśmy się w naszym dziale finansowym. W porównaniu do ub. roku, wynik na
sprzedaży wzrósł o 1,22 mln. zł (za 6 miesięcy),
i odpowiednio o 1,18 mln zł (za 7 miesięcy).

Równie spektakularnie prezentuje się wynik
netto - rok temu, po 6 miesiącach zarobiliśmy 86 tysięcy, a w tym półroczu 2,17 mln zł!
(w tym jest 1,2 mln. zł ze sprzedaży udziałów
w Recupyl). Podobnie rzecz się ma z wynikiem netto za ostatnie 7 miesięcy: odpowiednio 519 tys. zł w 2016 r. i 2,54 mln. zł (2017 r.).
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NOWA MACIERZ
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Od września w RIPOK-u w Chróściku obowiązuje nowa macierz kompetencji pracowników, wiążą się z tym nowe kategorie
zaszeregowania i nowe możliwości podnoszenia płacy.
Zgodnie z tym sortowacz, mechanik czy
operator może podnosząc swoje kwalifikacje, zyskiwać dodatki do płacy, średnio ok.
50 zł. Co ważne, sortowacz może nabywać
umiejętności przydatne np. operatorowi.
Wtedy zyskuje podwójnie – dodatek do płacy oraz zmianę grupy kompetencji, co także
może wiązać się z podwyżką. Nowy system
wprowadził bowiem także nową macierz
kompetencji, która dzieli się na cztery grupy:
A – pracownik POCZĄTKUJĄCY, B – pra-

cownik PRZECIĘTNY, C – pracownik DOBRY, D – pracownik KLUCZOWY, a każdej
z nich odpowiada pewien zakres umiejętności, a dwóm ostatnim kwota podwyższająca
wynagrodzenie.
Od początku września pracownicy RIPOK-u
odbywali rozmowy z kadrą kierowniczą
w ramach oceny kwartalnej, podczas której otrzymywali także informację, do której
grupy kompetencji należą. Jeśli pracownik
trafił do grupy C lub D, otrzymał podwyżkę
płacy. Jeśli natomiast okazało się, iż dotychczasowa pensja jest wyższa, niż ta wynikająca z nowego zaszeregowania, nie będzie ona
obniżana, aż do kolejnej oceny kwartalnej.
W tym czasie pracownik ma możliwość doszkolenia się lub nabycia brakujących kompetencji, by móc
zachować dotychczasową wysokość pensji. Jeśli jednak nie
nadrobi braków, przy kolejnej
ocenie kwartalnej zostanie
zakwalifikowany do niższej
grupy, a pensja zostanie mu
obniżona.
Od września zmieniły się także zasady naliczania premii,
ale o tym szerzej napiszemy
w kolejnym wydaniu Biuletynu.
W przypadku wątpliwości pytania można zostawiać w naszych „Skrzynkach kontaktoW sierpniu pracownicy RIPOK-u zapoznali się z nowymi zasadami oceny
wych” lub u kierowników.
i wynagrodzeń
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które łącznie zgromadziły niemal
14.800 widzów. Na „Scenie Letniej”
pojawili się w tym roku m.in. Krzysztof Daukszewicz, Jacek Kawalec, Ewa
Błaszczyk, Magda Umer oraz Piotr
Machalica. INNEKO wspierało to wydarzenie.

Byliśmy na Konferencji
Na początku września nasza silna
delegacja wzięła udział w 21. Konferencji „Kompleksowa gospodarka
odpadami” w Janowie Podlaskim.
Konferencja w Janowie to jedno
z ważniejszych spotkań branży
w Polsce. Podczas tegorocznej edycji mieliśmy także swoją prezentację, którą poprowadzili prezes Artur
Czyżewski oraz radca prawny Sebastian Leś. Prezes opowiadał o naszych doświadczeniach związanych
z wdrażaniem procedury „in-house”,
a Sebastian Leś zaprezentował w jaki sposób pracowaliśmy nad rozwiązaniami prawnymi. Prezentacja,
mimo iż miała miejsce na końcu
konferencji, cieszyła się dużym zainteresowaniem i wzbudziła spory
odzew wśród uczestników.

Dyżury Zarządu
i Działu HR
Rozpoczęły się już, zgodnie z zapowiedziami dyżury Zarządu i Działu
HR (Kadr) w biurze „polowym” na
Chróściku. W każdy drugi wtorek
miesiąca, w godzinach 13:00-14:00
swój dyżur będzie miał prezes INNEKO, Artur Czyżewski. Z kolei pracownicy działu kard dyżurować będą
każdego 11-go dnia miesiąca, w godzinach 13:00-15:00.
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Konsolidacja
u konkurencji
Znana dobrze w INNEKO, firma Eneris Surowce znów znalazła się na czołówkach mediów lokalnych i branżowych. Tym razem za sprawą planowanej konsolidacji z firmą Sirius Finance, która kontroluje trzy
instalacje odzyskiwania i utylizacji odpadów: ZUO International
w Kunowicach (lubuskie), Eko-Myśl
w Myśliborzu (zachodniopomorskie)
i ZUO Clean City w Międzychodzie
(wielkopolskie). Jeśli Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów wyda
pozytywną decyzję, to „za płotem”
urośnie INNEKO znaczący konkurent. Biorąc pod uwagę wcześniejsze przejęcie przez Eneris Surowce,
francuskiej firmy Recupyl, decyzja
o sprzedaży udziałów INNEKO w tej
ostatniej wydaje się być podjęta
w najlepszym momencie.

FESTYN CHARYTATYWNY

INNEKO

Na terenie Parku Słowiańskiego, 10 września, odbył się charytatywny Festyn Sportowo-Rodzinny. INNEKO wspierała go jako współorganizator. Dzięki zaangażowaniu naszych pracowników,
którzy jako wolontariusze pomagali w przygotowaniu i prowadzeniu naszego stoiska udało nam
się zafundować mieszkańcom Gorzowa wiele atrakcji. Laboratorium Inneko prezentowało „dymiące chrupki” i wspaniałe doświadczenia. Dużym zainteresowaniem dzieciaków cieszyła się
Balbina, nasza mała zamiatarka oraz firmowe zwierzaki. Nie mogło zabraknąć Pana Bateryjki
i minigolfa. Wiele radości dała też akcja „Weź pluszaka za piątaka”. Dla rodziców wspierających
akcję też mieliśmy niespodzianki. W sumie, na szczytny cel, zebraliśmy ponad 1000 zł.

Integracja wędkarzy
Aż dwunastu wędkarzy pojawiło się
w sobotę, 19 sierpnia, na łowisku
w Strzelcach Krajeńskich, by połowić wspólnie karpie, okonie, płotki.
Inicjatorem wędkarskiego wyjazdu
Inneko był Piotr Derymacki.

GOSPODARKA OBIEGOWA
Fundusz stypendialny
Wraz z nowym rokiem szkolnym w Inneko powstał Fundusz stypendialny
Prezesa Zarządu Spółki INNEKO. Stypendystami programu mogą zostać
uzdolnieni młodzi ludzie, których rodzice lub prawni opiekunowie sprawujący pieczę nad kandydatem do
stypendium w okresie przed osiągnięciem przez niego pełnoletności,
są aktualnie zatrudnieni na podstawie
umowy o pracę na czas nieokreślony
w Spółce.
Warunkiem ubiegania się o uczestnictwo w programie stypendialnym
jest udział w postępowaniu kwalifikacyjnym, do końca września. Wnioski
składa się w formie pisemnej.
Program będzie trwać do 10 lipca
2018 r.

Coraz głośniej w świecie o tzw. „gospodarce
obiegowej”. Czym różni się ona od obecnej,
linearnej? Ta ostatnia opiera się na pozyskiwaniu surowców, głównie z otoczenia, które
następnie przetwarza się w gotowy produkt,
który szybko z kolei staje się odpadem. Odpad albo trafia na wysypisko śmieci, albo jest
spalany. Taki model funkcjonuje mniej więcej
od połowy XIX w.
W gospodarce obiegowej chodzi o to, by wydłużyć życie produktu, by odpady zamienić
w surowce i z powrotem wprowadzić je do
obiegu. Jak to uczynić? Przez odpowiednie
projektowanie i wykonanie (dziś dąży się raczej do skracania ich żywotności), przez wielokrotne naprawianie zużytych przedmiotów
i ponowne udostępnianie ich do użytkowania
(dziś bardziej opłaca się kupić nowy), a dopiero, gdy naprawa nie jest możliwa, produkt
poddaje się recyklingowi. Celem gospodarki
obiegowej jest zamknięcie produkcji w jednym, powtarzającym się cyklu. W ten sposób
ograniczy się emisję odpadów.
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Jak przekonać wielkich producentów, np.
sprzętu RTV, AGD, telefonów, by zmienili
podejście do biznesu i zaczęli produkować
takie produkty, które nie tylko będą dłużej
funkcjonować, które można będzie szybko
i tanio naprawiać, ale przede wszystkim, by
ich komponenty dało się wielokrotnie wykorzystywać także przy ulepszaniu?
Potrzebna jest tu zmiana modelu biznesu –
nie masowa sprzedaż, ale długookresowy
wynajem – podsuwają twórcy idei. Pytanie
czy będziemy woleli mieć w domu na stałe
„cudzą” pralkę, zamiast własnej?
Zmiana na gospodarkę obiegową przyniesie
podobno więcej miejsc pracy – apelują zwolennicy. Przytacza się badania, wg których
spalenie 10 tys. ton odpadów daje jeden etat,
wyrzucenie ich na wysypisko – już 6, poddanie 10 tys. ton odpadów recyklingowi to
praca dla 36 osób, natomiast ich ponowne
użycie równa się prawie 300 nowym miejscom pracy. Brzmi zachęcająco?

