
Przed spółką Inneko kolejne wyzwania, 
projekty i plany. Nie są to łatwe zadania,  
bo nadal weryfikuje je trwająca pande-
mia koronawirusa. O tym co udało się 
osiągnąć firmie w minionym roku i ja-
kie wyzwania stawia przed sobą w 2022 
r., opowiedział Łukasz Marcinkiewicz, 
prezes zarządu Inneko.
Mija rok, odkąd wprowadzono w ca-
łym kraju zmiany w odbiorze odpadów  
tzw.  nieruchomości niezamieszkałych. 
Jak z tym zadaniem poradziło sobie In-
neko?
Łukasz Marcinkiewicz: To nie był ła-
twy proces. Zmiany były kompleksowe, 
a to zawsze niesie ze sobą wiele pytań 
i wątpliwości. Nowe rozwiązania do-
tyczyły m.in. firm, instytucji, urzędów, 
szkół, przedszkoli, sklepów, galerii han-
dlowych, które składały niezależne de-
klaracje odpadowe. W porę ruszyliśmy 
z akcją informacyjną, nasi pracownicy 
starali się dotrzeć do możliwie naj-
większej liczby podmiotów z uczciwą 
ofertą. To przyniosło pozytywny skutek  
i dlatego z powodzeniem zyskaliśmy ich 
zaufanie. 
Inneko jest jedną z nielicznych 
firm, która pomimo wprowadzo-
nego lockdownu, nadal prowadzi-
ła swoja działalność. Linia sortow-
nicza nie stanęła, opady cały czas  
są odbierane systematycznie. Inne 
przedsiębiorstwa wstrzymywa-
ły pracę, jednak Inneko nie mo-
gło pozwolić sobie nawet na dzień 
przestoju. Jak udało się do tego  
nie dopuścić?   
Łukasz Marcinkiewicz: Oczywiście 
wprowadziliśmy dodatkowe procedury 
zwiększające reżim sanitarny. Pracow-
nicy, którzy mieli objawy infekcji na-
tychmiast byli odsyłani do domu. Wy-
konywaliśmy własne „szybkie testy”  
i otwarcie podeszliśmy do tematu szcze-
pień. Najważniejsza w tym wszystkim 
jest jednak odpowiedzialność nasze-
go zespołu. Na instalacji mechanicz-
no-biologicznego przetwarzania odpa-
dów komunalnych w Chróściku pracuje 
niemal 90 osób, zaś ich odbiorem zaj-
muje się prawie 40-stu pracowników.  
To ludzie, którzy mając świadomość 

tego jak ważne zadanie wykonujemy, 
pozostali w gotowości do pracy… i za 
to im dziękuję. Cieszę się, że do nasze-
go zespołu w tym roku dołączył również 
Maciej Symeryak, który pełni funkcję 
wiceprezesa Grupy Kapitałowej Inne-
ko. To on wspiera koordynację naszych 
spółek zależnych: Inneko SPZ, Inneko 
RCS, Inneko Energia Słoneczna, Go-
rzowski Ośrodek Technologiczny, Pole 
Golfowe i Laboratorium. Dobry zespół, 
to klucz do sukcesu.  
W minionym roku Zachodnia Izba 
Przemysłowo-Handlowa wskazała 
Inneko jako „Firmę Przyjazną Mło-
dym” oraz wyróżniła dotychczasowe 
osiągnięcia certyfikatem Lubuskiego 
Lidera Biznesu. Dlaczego Inneko sta-
wia na młodą kadrę?
Łukasz Marcinkiewicz: W ostatnich 
dwóch latach Inneko zatrudniało aż 
41 osób do 30 roku życia. Swoje kwa-
lifikacje zawodowe podczas praktyk 
zdobywają u nas również studenci  

i uczniowie szkół średnich. Na prze-
strzeni tego czasu, to imponująca 
liczba ponad 30 osób nie tylko z Go-
rzowa, ale również m.in. z Poznania 
i Szczecina. Duży nacisk kładziemy  
na rekrutację pracowników. Przebiega 
ona dwutorowo – standardowo ogłasza-
my informację o wolnych stanowiskach, 
ale również czerpiemy ze współpracy ze 
studentami, którzy mogą poznać firmę  
i w przyszłości znaleźć u nas zatrudnie-
nie. Dla nas to wartość dodana, bowiem 
kształcimy przyszłą kadrę zgodnie z na-
szymi potrzebami oraz misją firmy.  
Dla „młodych” są też trwające przy ul. 
Targowej prace związane z uruchomie-
niem inkubatora przedsiębiorczości 
i przeniesieniem Gorzowskiego Ośrod-
ka Technologicznego. Czy planowane 
na wiosnę otwarcie jest aktualne?
Łukasz Marcinkiewicz: Obec-
nie trwają prace wykończenio-
we i wszystko wskazuje na to,  
że zakończą się pod koniec wiosny. Już 
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teraz mogę powiedzieć, że zaintereso-
wanie Inkubatorem Przedsiębiorczo-
ści jest bardzo duże. Chcemy wspierać 
nowe pomysły firm, które startują na 
rynku. W tym remontowanym budyn-
ku znajdą oni wyposażone i kompletne 
biura, ponadto będą mogli liczyć na 
wsparcie dla projektów badawczo-roz-
wojowych oraz pomoc w szukaniu 
źródeł finansowania dla ich projektów. 
W pierwszym kwartale roku liczymy na 
pierwszych lokatorów. 
Działalność Inneko w dużej mierze mo-
tywuje edukacja ekologiczna. Jak z tym 
zadaniem radzi sobie spółka?
Łukasz Marcinkiewicz: Nasi pra-
cownicy są dobrze znani w gorzow-
skich szkołach i przedszkolach. Ich 
pogadanki i zabawy myślę, że po-
mogły wprowadzić zdrowe nawyki  
do wielu domów. W dobie koronawirusa 
spotkania dotyczące ekologii oraz pra-
widłowej kultury segregacji odpadów 
komunalnych, przybrały nową formu-
łę. W miarę możliwości organizujemy 
konkursy dedykowane konkretnym 
placówkom. Współpracujemy również  
z lokalnymi mediami, zapraszając 
mieszkańców do udziału w konkursach 
ekologicznych. Wspieramy inicjaty-
wy, podczas których odbywa się np. 

sprzątanie Gorzowskich Muraw, obrze-
ży Wału Okrężnego, czy terenów le-
śnych ościennych gmin. 
A jak z pandemią radzi sobie pole gol-
fowe?  
Łukasz Marcinkiewicz: Liczę, że  
w nowym roku pole golfowe będzie w 
większym zakresie mogło prowadzić 
swoją działalność. To wyjątkowe miej-
sce, które poznawane jest przez coraz 
więcej osób. Czas spędzony na świe-
żym powietrzu połączony z aktywnością 
fizyczną ma dla zdrowia i samopoczucia 
szczególne znaczenie. Pomimo obo-
strzeń w minionym roku odbyło się kil-
kanaście turniejów. Przybyło nam golfi-
stów juniorów, ale i seniorów... i oby tak 
dalej.     
Jakie najważniejsze wyzwania stawia 
przed sobą Inneko w 2022 roku?    
Łukasz Marcinkiewicz: Jesteśmy 
spółką komunalną. Cała grupa ka-
pitałowa, to naprawdę ogrom zadań 
i obowiązków. Dlatego chciałbym, 
aby ten rok był czasem doskonalenia  
się i jeszcze większej stabilizacji. Oczy-
wiście będą nowe wyzwania jak cho-
ciażby w przypadku Inneko RCS - do 
utrzymania czystości i przejezdności 
miejskich dróg dojdzie dbałość o dep-
tak przy ul. Sikorskiego, a w przyszłości 

ul. Chrobrego i Hawelańskiej. Nasze 
laboratorium chce usprawnić kontakt 
z klientem, rozszerzyć ilość badań nie 
tylko dla naszych lokalnych przedsię-
biorców, ale być może stać się liderem 
w badaniu odpadów w kraju. Oczy-
wiście do tego zadania niezbędny jest 
nasz dział marketingu. Do powiększe-
nia terenu cmentarza przy ul. Żwirowej 
przygotowuje się Miasto, natomiast 
Inneko SPZ jest jego administratorem 
i dlatego nasze kolejne siły zostaną za-
angażowane, by miejsce to było godne 
i utrzymane we właściwy sposób. Na 
pewno będziemy inwestować w rozwój 
naszych pracowników, doskonalić swo-
je umiejętności, dbać o bezpieczeństwo 
organizując kolejne ćwiczenia prze-
ciwpożarowe na składowisku odpa-
dów i w miarę możliwości inwestować  
w nowy sprzęt. 
A co z działalnością społeczną?
Musimy wspierać naszych mieszkań-
ców organizując kolejne społeczne i 
charytatywne inicjatywy. Pomagamy 
zarówno seniorom jak i maluchom. Jest 
tego trochę, a ostanie pospolite ruszenie 
miało miejsce przy okazji akcji „Szla-
chetna paczka”. Lubimy pomagać!
Dziękuję za rozmowę. 
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NOWY ŁAD STAŁ SIĘ FAKTEM HR

Wszystkich nas czekają zmiany w 
rozliczani się z fiskusem. Oprócz no-
wych rozwiązań podatkowych od 
stycznia pracowników Inneko obo-
wiązuje również nowy regulamin 
płac. Po szczegóły zapraszamy do 
Działu Personalnego Spółki.
Najważniejsze kwestie dotyczące zmian 
podatkowych w Polskim Ładzie pole-
gają na podwyższeniu kwoty wolnej od 
podatku dochodowego od osób fizycz-
nych z 8 tys. do 30 tys. złotych rocznie. 
W związku z czym zmianie uległa także 
wysokość miesięcznej ulgi podatkowej, 
która w 2022 r. wynosi 425 zł miesięcz-
nie (dotychczas 43,76 zł). Po zmianach 
składka zdrowotna nadal wynosi 9%, 
ale nie ma możliwości odliczenia od 
podatku dochodowego 7,75%. Wyso-
kość progu podatkowego od 1 stycznia 
2022 została podniesiona z 85 525 zł 
do 120 000 zł. Dochody objęte stawką 
32% podatku dotyczą tylko tych uzy-
skanych powyżej 120 000 zł. Nowe 
przepisy wprowadzają również zmiany 
dotyczące rozliczania się małżonków. 
Jest ono możliwe już w zeznaniu za rok,  

w którym zawarto małżeń-
stwo. Natomiast nie ma możli-
wości wspólnego rozliczenia sa-
motnego rodzica z dzieckiem. W 
miejsce preferencyjnego opodatkowania  
z dzieckiem, wprowadzono nową ulgę 

dla samotnych rodziców w kwocie  
1 500 zł rocznie, odliczanej od podatku 
w zeznaniu rocznym. Zmiany wprowa-
dziły też nowe zwolnienia podatkowe. 

ZR
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MARKETING PRZEDŚWIĄTECZNIE W AKCJI MARKETING

Zbliżający się grudzień oznaczał dla 
Działu Marketingu ogrom pracy i sporo 
emocji. Kolejny rok z rzędu przygoto-
waliśmy się do obdarowania i udzielenia 
doraźnej pomocy najmłodszym oraz se-
niorom.
Wyprawę rozpoczął Zielony Mikołaj 
wraz ze swoimi pomocnikami, udając 
się do pobliskiego Domu Dziennego 
Pobytu. Odwiedził seniorów, którzy za-
pewniali Mikołaja, że w tym roku byli 
wyjątkowo grzeczni, otrzymując przy 
tym paczkę ze słodyczami.
W kolejną podróż niosły go już elek-
tryczne konie mechaniczne. Dzięki 
uprzejmości Grupy Gezet, autoryzowa-
nego dealera marki Opel w Gorzowie, 
mógł w ekologiczny sposób przemiesz-
czać się ulicami naszego miasta. Odwie-
dził on najmłodszych podopiecznych 
Placówki Wsparcia Dziennego, a tam 
ponownie radości nie było końca. Dzie-
ci oprócz słodkości dostali pluszowego 
misia z naszym logo.
W okresie przedświątecznym, w imieniu 
Zarządu, własnoręcznie skompletowane 

i przygotowane paczki wręczano na-
szym pracownikom oraz ich dzieciom. 
Zaskoczenie i radość to najlepszy do-
wód na to, że warto było dźwigać, pa-
kować, dekorować i wkładać w tą pracę 
tyle energii.
Mikołajki to czas, kiedy zwykle Dział 
Marketingu odwiedza również Pogoto-
wie Opiekuńcze I i II w Gorzowie oraz 
Dom dla dziecka. Podarunki przyniesio-
ne do tych miejsc spotkały się z dużym 
zainteresowaniem i wdzięcznością, a to 
dodaje skrzydeł.
Lekko już zmęczeni, ale nadal z zaanga-
żowaniem, pracownicy marketingu zała-
dowali bagażniki paczkami, by udać się 
do podopiecznych Gorzowskiego Cen-
trum Pomocy Rodzinie. Wskazani przez 
Ośrodek Seniorzy, przyjmowali paczki 
z niezbędnymi artykułami spożywczy-
mi i przemysłowymi. Ze łzą w oku i 
wdzięcznością składając podziękowania 
i życzenia świąteczne.
Na uwagę zasługuje też udział i zaan-
gażowanie się naszych Pracowników 
w zbiórkę, o znanej wszystkim nazwie 

„Szlachetna Paczka”. Wraz z hasłem 
„wszystkie ręce na pokład”, w 24 godzi-
ny uzbierane zostały wszystkie niezbęd-
ne artykuły, wymarzone przez wybraną 
rodzinę, spakowane w 43 kartony i prze-
wiezione we wskazane miejsce. 
Na potwierdzenie tezy, że w grudniu In-
neko nie dało o sobie zapomnieć i cięż-
ko nad tym pracowało, wspomnieć nale-
ży o udziale w akcjach, które odbywały 
się na terenie Gorzowa. Biegli w VIII 
Gorzowskim Biegu Gwiazdkowym, 
mieli swój udział w Jarmarku Bożo-
narodzeniowym, wystąpili w Kolędzie 
Miejskiej i zaprosili na kolędowanie 
podczas koncertu oratoryjnego w Filhar-
monii Gorzowskiej, wprowadzając tym 
wszystkim w przedświąteczny klimat 
zbliżających się świąt.
Z radością dzielimy się z Wami foto ga-
lerią z wszystkich, wyżej wymienionych 
działań. Pełni nadziei, że za roku uda się 
to powtórzyć.

ZR
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KATARZYNA BARCZYK - NOWY CZŁONEK ZESPOŁU 
LABORATORIUM

LABORATORIUM

15 listopada 2021r rozpoczęła Pani 
pracę na stanowisku Kierownik La-
boratorium w Stanowicach. Od tego 
czasu zaczęła się nowa przygoda? 
Nowe wyzwania…?
Zdecydowanie tak! Mam 28-letnie do-
świadczenie w branży farmaceutycz-
nej, pracując na różnych stanowiskach 
w Kontroli Jakości (Kierownik La-
boratorium Chemicznego, Kierownik 
Kontroli Jakości, Kierownik ds. Kon-
troli Mikrobiologicznej, Technicznej  
i Dokumentacji, Kierownik Labora-
torium Mikrobiologicznego). Podję-
cie pracy w Spółce Inneko wiązało się  
z całkowitym przebranżowieniem. Pra-
cując w farmacji miałam do czynienie 
z zupełnie odmiennym materiałem ana-
litycznym, w porównaniu z tym z czym 
zetknęłam się tutaj. Tam były to leki, su-
plementy i dodatki żywieniowe, a tu są 
to odpady i ścieki. Tam w Laboratorium 
Mikrobiologicznym pracowałam w kla-
sach A - D (czystych - zgodnie z GMP), 
gdzie obowiązywały sterylne kombi-
nezony podobne do covidowych, a tu 
pracujemy w odzieży własnej. Pierwsza 
moja wizyta w Laboratorium w Stano-
wicach, którą odbyłam razem z Panem 
Wiceprezesem Maciejem Symeryakiem, 
nie przestraszyła mnie, wręcz przeciw-
nie zaintrygowała. Od razu zaczęłam 
analizować, co dobrze byłoby zmienić, 
aby pierwszy kontakt osoby z zewnątrz 
z Laboratorium był korzystniejszy. Te-
raz sukcesywnie staram się te zmiany 
wprowadzać.
Po półtora miesięcznej pracy w Spółce 
kilka moich spostrzeżeń:
• Pierwsze – bardzo młody, sympa-

tyczny i zgrany Zespół Laborato-
rium, chętny do współpracy- Super!

• Drugie – odległość do pracy. Za-
wsze pracowałam w Gorzowie bli-
sko miejsca zamieszkania. Teraz, 
jadąc do pracy mam czas na prze-
myślenia i podziwianie przyrody - 
Super! Tragedia jest tylko zimą, gdy 
są oblodzone drogi …, na szczęście 
takich dni w roku jest niewiele.

• Trzecie - o czym się przekonałam 
już na pierwszym Spotkaniu Za-
rządu Spółki, to przesympatyczne 
grono Kolegów i Koleżanek, któ-
rzy zaproponowali mi pomoc w 
przypadku problemów, a z których 
fachowej pomocy i cierpliwości już 

miałam okazję skorzystać – wielkie 
dzięki.

Początki w każdej Pracy są trudnie. 
Moje również nie są łatwe. Muszę po-
znać specyfikę Spółki, nauczyć się 
jak ona funkcjonuje, poznać przepisy  
i akta prawne. Rozeznać się w mocnych  
i słabych stronach Laboratorium. Oczy-
wiście na to wszystko potrzeba czasu, 
ale to na czym chciałabym się skupić  
w pierwszej kolejności, to:
• Klient - on jest najważniejszy.
• Zdobyć nowych Klientów,
• Utrzymać starych Klientów,
• Poprawić terminowość wykonywa-

nych badań i płynności przekazy-
wanych dokumentów Klientom,

• Poprawić reaktywność na zgłosze-
nia od Klientów,

• Wzmocnić zespół osób do kontaktu 
z Klientem.

Organizacja pracy w Laboratorium
• Zaproponować niewielką zmianę 

organigramu laboratorium i od-
powiedzialności poszczególnych 
osób.

• Poprawić wentylację w laborato-
rium

• Koszt jest bardzo duży, ale jest to 
niezbędna inwestycja na 2022 r.

• Wdrożyć program informatyczny 
do obsługi Laboratorium.

Praca w Innego jest dla mnie dużym 
wyzwaniem. Nowy Zespół, nowa te-
matyka. Jestem wdzięczna Panom Pre-
zesom, że powierzyli mi tak ważne sta-
nowisko. Dołożę wszelkich starań, aby 
sprostać zadaniu, które mi powierzono  
i gorąco wierzę, że dzięki otwartości 
Pracownikom Laboratorium i wsparciu 
Kolegów i Koleżanek osiągnę sukces.

ZR
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Gorzowski Ośrodek Technologiczny 
niebawem uruchomi w Gorzowie no-
woczesny inkubator przedsiębiorczo-
ści wspierający świeżo upieczonych 
biznesmenów. 
Pani Justyno - Justyna Kmietowicz 
Prezes GOT - na jakim etapie jest bu-
dowa inkubatora przedsiębiorczości 
na ul. Targowej 9?
Prace budowlane zaawansowane są  
w 80%, przed nami przygotowania do 
uruchomienia naboru dla lokatorów 
Inkubatora Przedsiębiorczości. Już  
w IQ2022 rozpoczynamy pierwszą re-
krutację do nowej siedziby Gorzow-
skiego Ośrodka Technologicznego na  
ul. Targowej 9. Termin przyjmowa-
nia zgłoszeń do Inkubatora, zaplano-
wano od lutego do końca marca 2022 
roku. Nabór konkursowy będzie miał 
charakter zamknięty tzn. wyznaczony 
zostanie termin jego rozpoczęcia i za-
kończenia, a jego podstawą będzie re-
gulamin uwzględniający różne kryteria 
punktowe. Planujemy, że pierwszy na-
bór zakończy się w terminie 2 miesięcy 
od zamknięcia konkursu.
Jakie jest są główne założenie progra-
mu Inkubatora Przedsiębiorczości?
Poprzez tworzenie sprzyjającego oto-
czenia do prowadzenia własnej firmy 
chcemy wspierać przedsiębiorczość go-
rzowian i lokalny biznes, małe przed-
siębiorstwa są siłą napędową innowacji. 
Program Inkubatora Przedsiębiorczości 
wpisuje się również w strategie Miasta 

oferując dla „Młody Przedsiębiorców”:
• elastyczność warunków najmu po-

wierzchni biurowych,
• wykończone pod klucz biuro takie, 

do którego można od razu się wpro-
wadzić i rozpocząć pracę. Sale kon-
ferencyjne czekające na zorganizo-
wanie profesjonalnej prezentacji,

• bezpieczeństwo – aspekt niezwykle 
istotny dla każdej firmy, czyli miej-
sce w serwerowni przeznaczonej 
dla najemców,

• akcelerator start upów – biura all 

inclusive są uwielbiane przez nowo 
zakładane spółki.

Jakie powierzchnie biurowe zaoferuje 
GOT w nowej siedzibie?
W pierwszym ogłaszanym naborze GOT 
udostępni między innymi miejsca o po-
wierzchni od 17 m2 do 40 m2 oraz strefy 
biznesowe do 80 m2. Do dyspozycji bę-
dzie co najmniej 35 różnych powierzch-
ni i stref łącząc świat coworkingowy  
z biurami serwisowanymi.
Dziękujemy za rozmowę 

ZR

GOT PNT
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CIASTECZKA ZE SMALCU PRZEPIS

Witajcie Kochani!

Mamy karnawał, więc zapraszam na 
proste, ale smaczne ciasteczka. Od wie-
lu lat święta Bożego Narodzenia spę-
dzam w Czechach. Jedną z ich świątecz-
nych tradycji jest pieczenie ciasteczek. 
W każdym czeskim domu musi się ich 
znaleźć w tym czasie co najmniej kilka 
rodzajów. 
Ciastka piecze się oczywiście odpo-
wiednio wcześniej przed świętami  
i przechowuje w blaszanych pudełkach. 
Wzorów i smaków jest ich niezliczona 
ilość, ale ja chciałbym Wam przedsta-
wić dziś przepis na jedne z prostszych 
do wykonania i moim zdaniem super 
smacznych. 

Ciasteczka ze smalcem
½ kg mąki
250 dkg smalcu
250 g śmietany 30%
½ kg cukru
Mąkę, smalec i śmietanę zagnieść na 
gładkie ciasto. Podzielić na części, roz-
wałkować, ale nie mocno. Małym kie-
liszkiem wykrawać ciasteczka. Piec w 
temperaturze 180° do momentu, aż się 
zarumienią. Po wyciagnięciu z piekar-
nika odczekać chwilę i jeszcze ciepłe 
obtaczać w cukrze pudrze. Uwaga, mają 
jedną ogromna wadę! Niezwykle szybko 
znikają… Dlatego warto zapakować je 
do suchego pudełka wyłożonego papie-
rową serwetką i schować przed domo-
wymi łasuchami :) SMACZNEGO!!

Babcia Grażynka


