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WESOŁYCH ŚWIĄT
I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO
ROKU 2021
Wszystkim pracownikom SPINKO i SPINKO Moto
oraz najbliższym życzymy
by nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
niosły ze sobą wiele radości oraz reﬂeksji
dotyczących minionego okresu i planów
na nadchodzący Nowy Rok.
Życzymy przede wszystkim dużo zdrowia,
wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.
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Szanowni Państwo,
Prezes Zarządu SPINKO
Michał Kowalewski
Kończący się już rok 2020 jest wyjątkowy. W szczególny sposób łączy historię
i przyszłość naszych ﬁrm tworzących grupę kapitałową SPINKO. W marcu minęła
70 rocznica powstania Spółdzielni Inwalidów „Bzura” w Lesznie, poprzedniczki Zakładów
Elektromechanicznych SPINKO im. M. Kopernika, a 25 lat temu - dokładnie 10 listopada
1995 r. została zawiązana SPINKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lesznie.
Minęło już ponad 3 lata od założenia SPINKO Moto – 15 lutego 2017 r.
Chociaż dzisiejsze trudne warunki nie sprzyjają rozpamiętywaniu dawnych sukcesów
czy osiągnięć, to jednak to krótkie przypomnienie na pewno wyzwoli reﬂeksję
i wspomnienia. Planowaliśmy kilka okolicznościowych spotkań z byłymi pracownikami
i przyjaciółmi SPINKO.
Niestety, pandemia koronawirusa kompletnie zmieniła nie tylko nasze plany, ale
także niemal wszystkie dziedziny życia społecznego i gospodarczego. Mamy do
czynienia z trudnościami w następstwie kryzysu koronawirusa, który uderzył
szczególnie w sektor motoryzacji z bezprecedensową siłą. W SPINKO opracowano plan
dostosowania ﬁrmy do działania w warunkach zmniejszonego zapotrzebowania na

nasze wyroby. Wdrożyliśmy program oszczędnościowy, wynegocjowany ze związkami
zawodowymi działającymi w Spółce. Należy podkreślić zrozumienie załogi dla podjętych
trudnych decyzji. Zasadą była również regularna komunikacja z zespołami i przekazywanie
informacji. Dziś patrząc na całą sytuację, z którą przyszło nam się zmierzyć, pomimo całej
złożoności i wielu niewiadomych jesteśmy silniejsi o nowe doświadczenia i zmotywowani
do walki z tym co nieprzewidywalne.
Dziękuję wszystkim za wsparcie w tym trudnym dla naszych ﬁrm czasie.
W przemyśle trwa wielka transformacja w kierunku cyfryzacji, robotyzacji i automatyzacji.
Przemysł samochodowy także przechodzi poważną transformację ze względu na skutki
kryzysu COVID-19, w połączeniu z przejściem w kierunku zerowej emisji i mobilności
cyfrowej. Aby pozostać konkurencyjnym musimy znacznie zainwestować w podnoszenie
kwaliﬁkacji naszych pracowników.
Nasze Spółki - SPINKO i SPINKO Moto są przygotowane na te wyzwania. Mówimy o tym
w artykule o nowych uruchomieniach w 2021 r. Zapraszam do lektury.

W imieniu Rady Nadzorczej i Zarządu pragnę podziękować wszystkim za wkład w rozwój grupy SPINKO
w prawie już zakończonym roku 2020.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim oraz Waszym Rodzinom i bliskim wspaniałych dni świątecznych
spędzonych w atmosferze miłości i rodzinnego ciepła. Natomiast na rok 2021 życzę wszystkim dużo zdrowia, szczęścia,
powodzenia i wytrwałości w realizacji zamierzeń osobistych i zawodowych.

Smutny czas pożegnań

Jacek Grzesiak
1950 – 2020

Związany ze SPINKO przez 45 lat.
Żegnamy Ciebie Jacku…
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Nowe uruchomienia po
okresie intensywnej ofertacji
Prace mające na celu pozyskanie nowych projektów oraz nowych klientów przynoszą pierwsze sukcesy.
Po pozyskaniu i wykonaniu pierwszych prototypów przyszedł czas na sukcesy w produkcji seryjnej.
Uzyskaliśmy pierwszą nominację w segmencie e-mobility, dzięki której będziemy
dostarczać przemienniki napięcia. W czerwcowej odsłonie naszego biuletynu pisałem
o zaawansowanych rozmowach i pierwszych zapytaniach ofertowych dla nowych
klientów.

Nowi klienci są globalnymi koncernami i mogą być dla nas znaczącymi partnerami.
Nie możemy również zapominać o pozyskaniu kilkunastu wyrobów dla naszego
największego klienta BorgWarner Turbo Systems. Będą to wyroby o mniejszych
wolumenach, ale z większą wartością dodaną.

Dziś możemy już przedstawić kilka projektów:

Pierwsze półrocze przyszłego roku będzie nacechowane wzmożoną pracą w zakresie
wykonywania partii wzorcowych (tzw. PPAP) oraz uruchamiania produkcji dla pozyskanych
projektów. Część projektów, szczególnie poza branżą motoryzacyjną, charakteryzować
będzie się mniejszymi partiami produkcyjnymi, co z kolei wymaga precyzyjnego
planowania produkcji. Z pomocą przyjdzie nam wykorzystanie metodologii SMED z zakresu
narzędzi LEAN. Aby sprostać tym wyzwaniom, konieczna będzie jeszcze lepsza
współpraca wszystkich działów na każdym z etapów wdrożenia i uruchomienia produkcji.

- w segmencie hydrauliki siłowej - nowy klient, dla którego będziemy
dostarczać elementy żeliwne i staliwne, jak również elementy aluminiowe,
- w segmencie hydrauliki mobilnej - nowy klient, dla którego produkować
będziemy aluminiowe obudowy pomp zębatych,
- w segmencie zawieszenia przekładni napędowej - elementy zawieszenia,
- elementy do systemu wycieraczek.

PRZEMYSŁAW DEMBIŃSKI

Tylko wspólne zaangażowanie nas wszystkich doprowadzi do stałego i stabilnego wzrostu grupy kapitałowej SPINKO.

Powiew świeżości na Wydziale Montażu Klamek
W III kwartale 2020 r. reorganizację przeszedł Wydział Montażu Klamek.
Powołany został zespół rozwoju, którego zadaniem jest poszukiwanie nowych klientów
w szeroko rozumianej branży budowlanej, jak również otwarcie nowych kanałów
dystrybucji, podniesienie jakości obsługi bieżących klientów. Założenie samowystarczalności realizowane jest poprzez przeniesienie procesów wsparcia takich jak:
ofertacja, zakupy, sprzedaż, obsługa reklamacji bezpośrednio na Wydział. Dużym
wyzwaniem jest wejście z własnymi wyrobami na platformy sprzedażowe działające
na rynku polskim oraz globalnym. Liczymy, że od nowego roku produkty SPINKO pojawią
się w takich miejscach jak Allegro, eBay oraz Amazon. Istotną korzyścią takich działań
jest możliwość dotarcia do odbiorców końcowych, a co za tym idzie, możliwość oceny
wprowadzanych modeli pod kątem odbioru przez rynek. W dobie pandemii rynek
internetowej sprzedaży rośnie o 20% rok do roku i nic nie wskazuje na odwrócenie
tego trendu.
Duży nacisk zespół wywiera na wypełnienie braków w portfolio produktowym tj. nowych
modeli zestawów klamek drzwiowych wraz z nową technologią wykonywanych szyldów
oraz rozet z proﬁli aluminiowych. SPINKO będąc dużą organizacją kieruje swoje produkty

Stoją od lewej: Piotr Wachowski, Michalina
Wojciechowska, Michał Łapacz
Siedzi: Dariusz Mariampolski

do odbiorców z wysokiej półki branży okuć budowlanych. Jakość naszych wyrobów, które
dostarczamy obecnie do naszego klienta Siegenia jest doceniana przez odbiorców na
całym świecie. Okucia produkowane w naszym zakładzie w Lesznie z powodzeniem
montowane są nie tylko w Europie, lecz także na takich rynkach jak Azja czy Australia.
Jakość naszych wyrobów to nie tylko procesy produkcyjne. Z uwagi na konieczność
malowania, anodowania naszych produktów jesteśmy zobligowani do współpracy ze
specjalistami w zakresie takich operacji. Zawsze gdy tylko jest taka możliwość korzystamy
z usług lokalnych ﬁrm. Przykładami takiej kooperacji są ﬁrmy z zakresu malowania
proszkowego czy usług galwanizacji oraz obróbki mechanicznej zlokalizowanych w pobliżu
Leszna.
PIOTR WACHOWSKI

Zaangażowanie to cecha, bez której osiągniecie jakichkolwiek
sukcesów byłoby niemożliwe, dlatego podziękowania kieruję
do wszystkich pracowników wspierających ten projekt.

Od lewej: Jędrzej Suwalski, Ewa Witak, Monika Płóciniak,
Damian Piotrowski

Wzór okucia do drzwi – plany wdrożenia w 2021 r.
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Rola Działu Utrzymania Ruchu
w zakładzie produkcyjnym
Kluczowym zadaniem Działu Utrzymania Ruchu jest zapewnienie pełnej
sprawności wykorzystywanych w zakładzie maszyn i urządzeń.
Zachowanie ciągłości produkcji jest ważnym elementem do realizacji założonych
przez Spółkę celów, stabilnej sprzedaży gotowych i zgodnych wyrobów. Wszystkie
zadania na maszynach i urządzeniach muszą być realizowane w sposób bezpieczny
dla osoby wykonującej naprawę oraz pracownika obsługującego po uruchomieniu
produkcji.
Pracownicy Działu Utrzymania Ruchu wykonują zróżnicowane zadania, które zaczynają
się od najprostszych, a są konieczne dla prawidłowego funkcjonowania zakładu, do
bardzo skomplikowanych, które wymagają bardzo szerokiej wiedzy technicznej.
Ważnym elementem w naszej pracy jest szybkość reakcji na występujące problemy,
monitorowanie stanu faktycznego maszyn i urządzeń – przy pomocy dedykowanych
wskaźników dla Służb Utrzymania Ruchu. Ważne dla wyeliminowania przestojów jest
ciągłe wdrażanie i udoskonalanie prewencyjnych działań. Oparte jest to na
przeprowadzaniu planowych i regularnych konserwacji, przeglądów i remontów
maszyn, które mają zapobiegać awariom oraz znacząco wydłużają czas pracy
maszyny. Bardzo istotne w pracy Działu Utrzymania Ruchu są działania predykcyjne,
które opierają się na przewidywaniu trwałości danego urządzenia bądź części
zamiennej. Osiągamy to przez bieżącą kontrolę stanu technicznego maszyn i urządzeń
oraz monitoringu wybranych parametrów.
Zespół tworzy 28 osób, a w jego skład wchodzi: dozór PR, Inżynier Procesu, Wydawca
Narzędzi, Ślusarz Mechanik, Elektryk-Automatyk. Do Działu przynależy również
wypożyczalnia narzędzi, która odpowiedzialna jest za zapewnienie ciągłości
w dostawie narzędzi na potrzeby produkcyjne.
MACIEJ JĘDRZEJCZAK

Marek Nowak - Elektryk-Automatyk - podczas wymiany uszkodzonego czujnika
optycznego reﬂeksyjnego.

Od lewej: Ryszard Lewandowski - Ślusarz Mechanik, Marek Nowak - Elektryk-Automatyk
oraz Maciej Jędrzejczak - Kierownik Utrzymania Ruchu.

Wykonujemy pracę bardzo odpowiedzialną, często pod presją czasu z uwagi na minimalizację przestojów, zachowując przy
tym wszystkie standardy bezpieczeństwa. Dążymy do ciągłego rozwoju, redukcji kosztów i poprawy zakładanych celów.

Czas zmian i strome podejście w drodze do sukcesu!
Rok 2020 dla Wydziału Obróbki Żeliwa oraz dla całej ﬁrmy był wyjątkowo ciężki, mimo
wszystko niesie ze sobą również nowe perspektywy rozwoju.
Od sierpnia 2020 r. Wydział Obróbki Żeliwa posiada w swojej strukturze Kierownika
Projektu, który wraz z zespołem dąży do zasilenia produkcji w nowe wyroby. W sumie
jest to 16 projektów od naszego największego klienta BorgWarner Turbo Systems.
W październiku 2020 r. pojawiły się kolejne 4 projekty, których przygotowanie
datowane jest na pierwszy kwartał 2021 r. Nie można również pominąć pozyskania
projektów dla nowego klienta i o tym, że pierwsze próby zostaną wykonane już
w styczniu 2021 r.
Oprócz nowych projektów niewątpliwie najważniejsza dla nas jest obecna produkcja.
Mamy za sobą miesiące ciężkiej pracy na najwyższych obrotach. Cały Wydział
czeka wiele wyzwań. Jest wiele planów dotyczących jego funkcjonowania
i organizacji, które wspólnie wdrożymy, aby poprawić jakość i efektywność pracy.
Przed nami jeszcze wiele przeszkód na drodze do sukcesu, ale myślę, że wiele z nich
mamy już za sobą.Wierzę, że zrobiliśmy te kilka kroków w tył, tylko po to, aby nabrać
rozpędu!
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JAKUB SZYMAŃSKI

SPINKO po godzinach
W związku z pandemią koronawirusa i zasadami bezpieczeństwa w obszarze sportu, zaledwie część
przedstawicieli wszystkich sekcji sportowych SPINKO miało okazje wspólnie trenować i spotkać
się na zawodach.

Kolarstwo

Wędkarstwo

Rok 2020 jest rokiem wyjątkowo trudnym dla
każdego z nas.
Niestety, ciężka sytuacja nie ominęła także
kolarstwa MTB w Polsce. Sezon ruszył dopiero w czerwcu, czyli ze znacznym opóźnieArkadiusz Wojciechowski
niem. Organizatorzy wszystkich cykli stanęli
przed niezwykle trudnym zadaniem, jakim było zorganizowanie wszystkich zaplanowanych imprez w krótkim okresie od czerwca do października, licząc na to, że nie dojdzie do następnych obostrzeń.
Członkowie naszego zespołu stawali na liniach startowych cyklu Solid, Bike Maraton,
a także w pojedynczych zawodach takich cykli jak Leszczyńska Liga Rowerowa oraz
Kaczmarek Electric MTB.
Dużym sukcesem było dwukrotne stanięcie na podium w cyklu Solid przez Marcina
Brzozowskiego. Zawodnik ten startował także regularnie w wyżej wspomnianym cyklu
Bike Maraton razem z Arkadiuszem Wojciechowskim oraz Patrykiem Zajączkowskim.
Za każdym razem zajmowali na mecie wysokie pozycje. Wielkiego osiągnięcia dokonał Arkadiusz Wojciechowski, który w sierpniu zdobył Śnieżkę rowerem.
Na uwagę zasługuje fakt bardzo dużego zaangażowania wszystkich aktywnych zawodników w starty oraz treningi. Warto pamiętać, że kolarstwo górskie jest sportem
wymagającym wielkiego wysiłku na treningach i jeszcze większego na zawodach,
czemu zawodnicy SPINKO całkowicie sprostali. Jest to bardzo dobry prognostyk na
sezon 2021!

Powoli dobiega końca rok, który wymusił zmiany wielu planów. Nie ominęło to również sekcji wędkarskiej
Fishing Team Spinko. Ze względów
bezpieczeństwa odwołane zostały
Bieługa
wszystkie zaplanowane na ten rok
zawody. Nie oznacza to jednak, że rok ten był stracony dla naszych wędkarzy. Wręcz
przeciwnie, wielu z nich dodatkowy wolny czas spożytkowało na doskonalenie swego
wędkarskiego rzemiosła.
W rozmowach można było słyszeć o efektach czasu spędzonego nad wodą i to nie
byle jakich efektach. Jeden z członków Team’u może się pochwalić karpiem przekraczającym 20 kg! Piękna zdobycz! Czas spojrzeć w przyszłość, a ta zapowiada
się bardzo ciekawie. W przyszłorocznych planach sekcji pojawiło się łącznie 8 tur
zawodów. Stawiamy na różnorodność, dlatego zaplanowaliśmy odwiedzenie 6 różnych wód, gdzie rozegramy 7 rund zawodów spławikowo-gruntowych w tym 2 tury
nocne oraz 1 zawody spinningowe. Patrząc na to jak szybko przybywa wędkarzy
w regionie gorąco zapraszamy na wszystkie spotkania sekcji nad wodą, zarówno
doświadczonych wyjadaczy jak i osoby, które dopiero pragną rozpocząć swoją
przygodę z wędkarstwem. Wszyscy członkowie sekcji zawsze chętnie posłużą radą
i celną podpowiedzią. Zapewniamy miło spędzony czas na świeżym powietrzu, przyjazną atmosferę i wiele pozytywnych wrażeń!
KRZYSZTOF ZIEGLER

MARCIN MAĆKOWIAK

Mamy nadzieję, że w 2021 r. będzie możliwa zorganizowana forma aktywności ﬁzycznej i rok ten obﬁtować będzie w sukcesy sportowe naszych sekcji.

Branża motoryzacyjna a rynek pracy
Zmiany w zatrudnieniu są zazwyczaj
odzwierciedleniem dobrej lub złej kondycji
danego sektora gospodarki.
Pandemia koronawirusa sprawiła, że gospodarka na całym świecie przeszła ogromną zmianę. W Polsce duża część przedsiębiorstw była zmuszona do ograniczenia
swojej działalności i zwolnienia tempa. Podobny los dotknął ﬁrmę SPINKO, która
w chwili obecnej jest na etapie powracania do normalności sprzed pandemii.
Po kryzysie nastąpiło wyraźne ożywienie, czego efektem jest uruchomienie procesów rekrutacyjnych. Potrzeba wzrostu zatrudnienia wynika z rosnącej ilości zamówień w branży automotive oraz konieczności zapewnienia realizacji wszystkich
planów produkcyjnych, które są bardzo obiecujące.
Tendencja wzrostu zatrudnienia po wiosennym lockdownie napawa sporym optymizmem. Wierzymy, że nowo zatrudnieni pracownicy wzmocnią kadrę Spółki i będą jej
silnym ﬁlarem.
ALEKSANDRA SWORACKA

Od lewej: Kierownik Wydziału Obróbki Żeliwa Jakub Szymański z Kamilem Cendrowskim wówczas jeszcze kandydatem do pracy na stanowisko operatora maszyn, podczas
weryﬁkacji umiejętności oraz wiedzy technicznej.
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Wieści kadrowe
Nasi Jubilaci - serdecznie GRATULUJEMY!

Jubilaci drugiego
półrocza 2020 r.

W drugim półroczu 2020 r. 27 osób w naszym zakładzie obchodziło Jubileusz pracy w SPINKO. Naszym drogim Jubilatom składamy
życzenia wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń oraz zawsze dobrego zdrowia. Dziękujemy za zaangażowanie, sumienność
i rzetelność w codziennej pracy, a także życzymy wytrwałości oraz satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć.

Lata pracy
Jacek Grzesiak
Roman Sroczyński
Krzysztof Makowski
Zdzisław Bąk
Grzegorz Kosmalski
Ryszard Kamiński

Emeryci

45
45
40
40
35
35

Lata pracy
Wojciech Hincyngier
Marek Rudawski
Roman Chwaliszewski
Sławomir Fabijańczyk
Jacek Poprawski
Henryk Taczak

35
35
30
30
25
25

Maria Rabska
Agnieszka Przybysz
Marzena Sosinska
Łukasz Rybiński
Waldemar Michalak
Tomasz Kaczmarek

W drugim półroczu 2020 r. na emeryturę i rentę przeszły następujące osoby:

Elżbieta Adamowicz - swoją karierę zawodową zaczynała jeszcze w Spółdzielni Inwalidów im. M. Kopernika na stanowisku referenta ekonomicznego ds. płac. Od 2000 r. Kierownik Działu Zatrudnienia i Płac, który z czasem
został przekształcony w Dział Kadr i Administracji. Pełni funkcję z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uśmiechnięta, energiczna, zawsze służyła
pomocą i wsparciem.
Aurelia Ślusarek-Wójcik - przepracowała w ﬁrmie ponad 31 lat. Pracowała
w Dziale Kadr i Administracji na stanowisku Specjalisty ds. Kadr i Rozwoju
Pracowników. Wybitna specjalistka w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Zawsze z zaangażowaniem wypełniała swoje obowiązki, ciesząc się ogromną sympatią wśród współpracowników.
Marzena Sosinska - pracownik Wydziału Pracy Chronionej. Przepracowała
w ﬁrmie równe 20 lat. Uprzejma, życzliwa, dobra i pomocna koleżanka.
W tym roku przeszła na rentę.

Lata pracy

Lata pracy
25
20
20
20
20
20

Dariusz Gerlach
Renata Maćkowiak
Jacek Wyrwiński
Ryszard Nadol
Przemysław Dembiński
Dominik Witkowski
Leszek Rybczyński
Honorata Pierzchała
Marek Długosz

20
15
15
15
15
15
15
15
15

Maria Hytry - zatrudniona w ﬁrmie od 1997 r. Pracę rozpoczęła na stanowisku
pracownika administracyjnego, a od 2007 r. aż do emerytury pracowała na
stanowisku sekretarki. Pani Maria zapewniała sprawny i terminowy obieg dokumentów, emanując przy tym niewątpliwym urokiem osobistym. Bardzo życzliwa, komunikatywna, dbającą o dobre imię ﬁrmy.
Marlena Górska - wieloletni pracownik. Przepracowała w ﬁrmie ponad 43 lata.
Pani Marlena początkowo pracowała na Montażu Klamek, następnie przy
Okrawaniu, Obróbce Powierzchniowej. Pracownik bardzo elastyczny, potraﬁący
dostosować się do otoczenia i panujących warunków. Zawsze wzorowo
wykonywała swoje obowiązki.
Zuzanna Bąk - długoletni pracownik Montażu Klamek. Zatrudniona w 1986 r.
Pani Zuzanna zawsze wywiązywała się z powierzonych obowiązków, bardzo
zaangażowana i uczynna. W tym roku przeszła na rentę.
ALEKSANDRA SWORACKA

Naszym emerytom i rencistom składamy serdeczne podziękowania za lata sumiennej pracy oraz życzymy dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Jak ten czas szybko płynie…
Rozmowa z Elżbietą Adamowicz, dotychczasowym Kierownikiem Działu Kadr i Administracji, osobą
mogącą poszczycić się sporymi zasługami dla SPINKO, która po 41 latach pracy, z dniem 29 września
2020 r. przeszła na zasłużoną emeryturę.
Aleksandra Sworacka: Ze SPINKO związana jest Pani od 41 lat. Jest to długi czas
zarówno w życiu człowieka, jak i w historii przedsiębiorstwa. Proszę opowiedzieć
o początkach swojej pracy.
Elżbieta Adamowicz: Tak, to 2/3 mojego życia. Zaczęłam pracę w Spółdzielni Inwalidów im. Mikołaja Kopernika jako młodszy referent d/s płac. To był inny świat, wypłatę liczyło się kalkulatorem, a lista płac zajmowała całe biurko.
AS: Tak wiele lat pracy obﬁtowało zapewne w wiele sukcesów, choć nie brakowało i chwil ciężkich. Co uznałby Pani za swoje największe osiągnięcie zawodowe?
EA: Tych sukcesów było sporo, choćby wdrożenie i uruchomienie systemów informatycznych najpierw Simple, a następnie AX People, zdobycie I miejsca w ogólnopolskim konkursie „LODOŁAMACZE’, a w ostatnim czasie wdrożenie Pracowniczych Planów
Kapitałowych. Każda kontrola, która zakończyła się pomyślnie, to dla mnie sukces,
zwłaszcza, że kierowałam tak olbrzymim obszarem. Warte podkreślenia jest, że miałam przy sobie zespół wspaniałych ludzi , którzy tworzyli najlepszy TEAM. Jednak za
największe osiągnięcie zawodowe uważam to, że zawsze byłam blisko pracownika,
dostrzegałam jego problemy. Czasami to były ciężkie rozmowy wymagające niesienia pomocy, czasami pochwały, a czasami zdyscyplinowania. Kadrowa to nie tylko
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„zbiór przepisów” , to łącznik między pracownikiem a pracodawcą.
AS: Spełniając wymagane warunki, zdecydowała się Pani przejść na emeryturę.
Uznała Pani, że po tylu latach pracy nadszedł czas, aby poświęcić się swoim sprawom?
EA: Nie ukrywam, że na emeryturę już czekałam, taka jest kolej rzeczy. Każdy wiek ma
swoje prawa, a poza tym myślę, że należy ustąpić miejsca młodszemu pokoleniu.
AS: Nie żegna się Pani chyba ostatecznie z ﬁrmą i z pracownikami ?
EA: Zawsze myślami będę z ﬁrmą i z pracownikami. Losy SPINKO zawsze będą mnie interesowały. Jestem w Radzie Nadzorczej dlatego jestem na bieżąco z funkcjonowaniem Spółki.
AS: Będzie miała Pani teraz więcej czasu dla siebie. Czy są sprawy, które odkładała
Pani na później i którym chce się poświecić na emeryturze?
EA: Czasu jest więcej, ale aby dobrze spędzić ten czas należy go dobrze zaplanować. Bardziej się spełniam jako babcia, wreszcie mogę poświęcić więcej czasu na lekturę, lubię
też wyszywać obrazy i teraz mam na to czas.
AS: Dziękuję za rozmowę, lata pracy oraz postawę godną naśladowania. Życzę dużo
zdrowia oraz pomyślności w życiu osobistym oraz wiele zadowolenia płynącego z poczucia dobrze wypełnionej pracy.

Konkurs dla dzieci pracowników
SPINKO
Najpiękniejsza Gwiazda Betlejemska 2020.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia ﬁrma SPINKO zorganizowała konkurs dla dzieci
pracowników pod hasłem „Najpiękniejsza Gwiazda Betlejemska 2020”.
Celem konkursu było kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej, rozwijanie zainteresowań artystycznych oraz pobudzanie inwencji twórczej dzieci. Zadaniem
konkursu było wykonanie przestrzennej gwiazdy betlejemskiej w dowolnej technice
plastycznej.
Do konkursu zostało zgłoszone 66 prac dzieci w różnym wieku.
Wszystkie były przepiękne i było widać w nich wkład artystyczny.
Komisja nagradzając prace brała pod uwagę pomysłowość, oryginalność, stopień
trudności, technikę i estetykę wykonania.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody. Z powodu panujących
obostrzeń uroczyste wręczenie nagród nie odbędzie się w siedzibie pracodawcy.
Nagrody zostaną przekazane dzieciom za pośrednictwem rodziców.
LAUREACI
I miejsce: Adrianna Gol, 11 lat
I miejsce: Kamil Cyka, 8 lat
II miejsce: Oliwia Grzegorzewska, 10 lat
II miejsce: Aleksander Hoffmann, 7 lat
III miejsce: Milena Szczerbal, 17 lat
III miejsce: Dominik Szczerbal, 11 lat

Prace konkursowe

WYRÓŻNIENIA
Marcelina Lorenz, 5 lat
Amelia Łysiak, 8 lat
Nikodem Bella, 9 lat
Dominika Huchrak, 4 lata

WYRÓŻNIENIA SPECJALNE OD ZESPOŁU KADR I ROZWOJU PRACOWNIKÓW
Dorota Karch - 8 lat, Natalia Gano - 5 lat, Zosia Moszak - 3 lata,
Tobiasz Drygas - 9 lat, Szymon Rembowicz - 4 lata
ALEKSANDRA SWORACKA

Komisja w składzie – od lewej: Michał Łapacz, Izabela Schmidt, Renata Wildeman,
Anna Michalewicz, Agnieszka Giełda

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów w następnych konkursach plastycznych.

Odwiedziny
Świętego
Mikołaja
Odliczamy dni do świątecznego odpoczynku, a tymczasem Święta dotarły już do SPINKO i SPINKO Moto.
Święty Mikołaj odwiedził dwie nasze ﬁrmy – w Lesznie oraz w Nowym
Kisielinie i zostawił pod choinką
pyszne podarunki dla wszystkich
grzecznych dzieci naszych pracowników.
ALEKSANDRA SWORACKA

Wyróżniony pracownik
SPINKO to ﬁrma z tradycjami.
Już od kilku lat każdego roku w grudniu odbywa się spotkanie świąteczno-noworoczne
całej załogi, które połączone jest z wyróżnieniem pracowników, którzy zostali docenieni
za swoją postawę, pracę i zaangażowanie. W tym roku ze względów bezpieczeństwa
świąteczne spotkanie nie zostało zorganizowane i tym samym sposób wyróżnienia
pracowników przybrał zupełnie inną niż do tej pory formę. Wizerunek wszystkich
wyróżnionych osób podczas ich codziennej pracy (45 osób ze SPINKO oraz 12 osób ze
SPINKO Moto), został uwieczniony na nagraniu, które dostępne jest na stronie
internetowej Spółki. Z całą pewnością będzie to niezapomniana pamiątka.
ALEKSANDRA SWORACKA

WSZYSTKIM WYRÓŻNIONYM
SERDECZNIE GRATULUJEMY!
Lubomira Samol –
pomocnik Świętego Mikołaja

Pracownik - fundament każdej ﬁrmy !
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Systemy zarządzania
w grupie kapitałowej SPINKO
System zarządzania SPINKO spełnia wymagania norm jakości ISO 9001
i specyﬁkacji technicznej IATF 16949 oraz środowiskowej ISO 14001.
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W drugim półroczu br. jednostka certyﬁkacyjna Lloyd’s Register potwierdziła skuteczność funkcjonowania powyższych
systemów w naszych zakładach.
Potwierdziły to wyniki auditów. W czerwcu 2020 r. nasz system zarządzania jakością otrzymał pozytywną ocenę potwierdzającą
spełnienie wymagań standardu ISO 9001 i IATF 16949. W listopadzie 2020 r. pozytywnie został oceniony system zarządzania
środowiskiem w SPINKO w Lesznie na zgodność z normą ISO 14001.
Sukcesem pozwalającym dołączyć SPINKO Moto do grona dostawców motoryzacyjnych było otrzymanie we wrześniu 2020 r.
certyﬁkatu potwierdzającego zgodność systemu zarządzania jakością z IATF 16949.
PIOTR BŁASZCZAK
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SPINKO MOTO
Ścieżki kariery
W ostatnim półroczu SPINKO Moto prowadziło
rekrutację na kilka wolnych stanowisk. Rekrutację
ogłoszono wewnątrz ﬁrmy i wyłoniono czterech
pracowników spośród kadry.
Pracownicy, których potencjał został dostrzeżony to:
Karol Jenek - zatrudniony od dnia 01.10.2019 r. na stanowisku Operatora CNC,
w drodze rekrutacji wewnętrznej awansował na stanowisko Inżyniera Jakości
Procesu.
Patryk Spławski - zatrudniony od dnia 22.10.2018 r. na stanowisku Operatora
Maszyn Odlewniczych, awansował na stanowisko Inżyniera Procesu.
Dawid Drzewiecki – zatrudniony od dnia 22.07.2019 r. na stanowisku
Operatora Maszyn Odlewniczych, obecnie zajmuje stanowisko Inżyniera
Jakości Procesu.
Tomasz Romaniuk – zatrudniony od dnia 01.04.2019 r. na stanowisku Mistrza
Zmianowego, aktualnie zatrudniony na stanowisku Kierownika Projektu Lean
Management.

Wymienione osoby podczas swojej pracy wykazały się zaangażowaniem, współpracą, lojalnością oraz zaufaniem wśród pracowników jak i wewnątrz organizacji. Ich
praca została przez przełożonych zauważona i nagrodzona.
SPINKO Moto stawia na rozwój pracowników, nie tylko poprzez szkolenia, ale również
dając możliwość awansu. Takie działanie jest wartością zarówno dla organizacji, jak
i dla samego pracownika.
EDYTA ZAPOTOCZNY

SPINKO Moto stawia na rozwój swojej kadry pracowniczej,
co umożliwia doskonalenie kwaliﬁkacji i przede wszystkim
zwiększanie motywacji pracowników.
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Grupa kapitałowa
SPINKO w dobie
pandemii Covid-19
Ostatnie miesiące to trudny
czas dla wszystkich ﬁrm.
SPINKO i SPINKO Moto, jak większość przedsiębiorstw czy instytucji, w obliczu pandemii
Covid-19, stanęły przed wyzwaniem zapewnienia
pracownikom bezpieczeństwa, jednocześnie
w jak najmniejszym stopniu zaburzając funkcjonowanie ﬁrm. Bazując na zaleceniach organizacji zdrowia, procedurach działania dla całej grupy kapitałowej, jak również
korzystając z naszych własnych inicjatyw, aktywnie przeciwdziałamy rozprzestrzenianiu się wirusa na terenie obu ﬁrm. Wyposażyliśmy pracowników w środki ochronne oraz zapewniliśmy stały dostęp do środków dezynfekujących. Część pracowników
została oddelegowana do pracy zdalnej. Dodatkowo w SPINKO Moto, by ograniczyć
kontakty między pracownikami zmniejszyliśmy liczbę pracowników w biurach,
korzystając z niewykorzystanych do tej pory pomieszczeń biurowych. Wprowadziliśmy ograniczenia w dostępie do stołówki pracowniczej, przemieszczaniu się pracowników i osób z zewnątrz po terenie obu ﬁrm. Wprowadziliśmy krótszy czas pracy
zmian produkcyjnych, tak by uniknąć kontaktów między pracownikami z poszczególnych zmian. Dodatkowo, przeprowadziliśmy cykl szkoleń nt. koronawirusa, mających na celu zwiększenie świadomości co do zagrożenia i udostępniliśmy
pracownikom materiały informacyjne m.in. na temat stosowania środków ochronnych czy poprawnej techniki mycia dłoni. Wierzymy, że podjęte działania przyniosą
pozytywny skutek, dzięki czemu w najbliższym czasie wszystko wróci do normy.
MAGDALENA INKÓW

