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Projekt nowego zakładu SPINKO MOTO w Zielonej Górze - Nowy Kisielin

W numerze:
Nowa ﬁrma w Zielonej Górze – Nowy Kisielin
Wywiad z Prezesem SPINKO MOTO Tomaszem Krzewiną

Relacja z Festynu Aktywne Obywatelskie Leszno
SPINKO organizacją zaangażowaną społecznie

Dostosowanie systemu zarządzania jakością
do nowych wymagań
Czekają nas ważne zmiany systemowe

Młoda kadra przyszłością SPINKO
Uczniowie i studenci zdobywają kwaliﬁkacje
i doświadczenie w SPINKO

Wszystkim pracownikom
oraz ich najbliższym
życzymy zdrowych
i spokojnych Świąt
oraz sukcesów
i pomyślności
w Nowym Roku 2018

Szanowni Państwo
Kończący się już rok 2017 jest przełomowym w 67 letniej historii spółki. Realizując strategiczny Plan rozwoju spółki, decyzją Zgromadzenia Wspólników
i Rady Nadzorczej spółki została utworzona spółka
zależna. Dnia 15. lutego 2017r. została zawiązana ﬁrma pod nazwą SPINKO MOTO. Będzie to przedsiębiorstwo produkcyjne, oferujące klientom z branży
motoryzacyjnej najwyższej jakości detale i podzespoły odlewane ze stopów aluminium i poddane zaawansowanej obróbce mechanicznej. W ślad za decyzjami
strategicznymi rozpoczęły się prace dot. koncepcji
zakładu, lokalizacji, wyboru projektantów i generalnego wykonawcy. Zakupiliśmy grunty w Specjalnej Streﬁe Ekonomicznej Zielona Góra – Nowy Kisielin, a prace budowlane rozpoczęliśmy
w październiku 2017r. Przewidywane rozpoczęcie produkcji w nowym zakładzie – III
kw. 2018. Szerzej o tych zadaniach w rozmowie z Prezesem SPINKO MOTO – panem
Tomaszem Krzewiną.
W tym miejscu, chciałbym bardzo mocno podkreślić olbrzymie zaangażowanie

i ogrom pracy zakładowego Zespołu opracowującego przesłanki inwestycyjne oraz
koncepcję nowego zakładu. To był prawdziwy pokaz pracy zespołowej i twórczego
myślenia. Serdecznie gratuluję i dziękuję wszystkim członkom zespołu.
W tym świątecznym numerze naszego magazynu ŚWIAT SPINKO jest nie tylko mowa o zadaniach inwestycyjnych, będących wynikiem realizacji Planu stra tegicznego spółki. Także o naszych działaniach na rzecz pracowników. Przejawia się to także
w trosce o bezpieczne środowisko pracy - jest to tematem jednego z artykułów w
niniejszym wydaniu magazynu ŚWIAT SPINKO.
Nie zapominamy o misji naszej ﬁrmy - przejawem dbałości o zadowolonego naszego klienta jest najwyższa jakość naszych wyrobów. Kolejny, krótki artykuł o zmianach systemu zapewnienia jakości. Jak w każdym biuletynie przedstawiamy dużo
informacji z życia spółki. Zapraszam do lektury.
Na koniec, w imieniu Rady Nadzorczej i Zarządu pragnę podziękować wszystkim pracownikom za pracę w SPINKO w prawie już zakończonym 2017 roku. Z okazji Świąt
Bożego Narodzenia życzę Wam wszystkim oraz Waszym Rodzinom i bliskim serdecznych dni świątecznych spędzonych w atmosferze rodzinnego ciepła. Natomiast
na rok 2018r. życzę wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, powodzenia i wytrwałości
w realizacji zamierzeń osobistych i zawodowych

SPINKO MOTO – NOWA FIRMA
W drugiej połowie 2018 roku w Zielonej Górze – Nowy Kisielin powstanie nowy zakład produkcyjny,
którego jedynym udziałowcem jest ﬁrma Spinko Sp. z o. o. w Lesznie. W nowym zakładzie, na
nowoczesnych i automatycznych liniach produkcyjnych, będą wytwarzane wysokiej jakości elementy ze
stopów aluminiowych, przeznaczone do turbosprężarek, sprężarek, systemów hamulcowych oraz
elementów silnikowych dla przemysłu motoryzacyjnego.

O nowym przedsięwzięciu z Prezesem
SPINKO MOTO Panem Tomaszem Krzewiną rozmawia Ewa Niemczal z Działu
Rozwoju Pracowników.
Ewa Niemczal: Skąd pomysł, aby wybudować nowy
zakład i dlaczego jako lokalizacja została wybrana
Zielona Góra?
Tomasz Krzewina:
Dynamiczny rozwój rynku motoryzacyjnego oraz brak
powierzchni produkcyjnych w SPINKO dla planowanych do realizacji w następnych latach nowych projektów, zadecydowały o budowie
nowego zakładu. Rozważano przede wszystkim lokalizację nowego zakładu w pobliżu istniejących hal fabrycznych, ze względu na posiadane zaplecze badawczo-rozwojowe i logistyczne. Przeprowadzono wiele spotkań i rozmów zarówno
z gospodarzami miasta Leszna jak i okolicznych miejscowości. Ostatecznie wybrano jednak na budowę zakładu Zieloną Górę, która to lokalizacja najbardziej spełnia
wymagania dotyczące budowy nowego zakładu ze względu na położenie i możliwości zatrudnienia nowych pracowników.
EN: Wiemy, że od drugiej połowy 2018 ma nastąpić rozpoczęcie produkcji.
Jak, w takim razie, będzie wyglądać etap wcześniejszy, związany z budową i rozruchem ﬁrmy?
TK: W sierpniu 2017 zakończyły się prace związane z wykonaniem projektu budowlanego, we wrześniu został wybrany Generalny Wykonawca, a w październiku uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. Roboty budowlane rozpoczęły się pod koniec
października. Wykonana została już tymczasowa droga dojazdowa oraz przygotowane zostało zaplecze budowy. Obecnie trwają prace ziemne związane z przygotowaniem „platformy” pod nową halę. Harmonogram budowy zakłada, że w II poł.
kwietnia 2018 hala produkcyjna zostanie przygotowania do ustawienia pierwszych
maszyn produkcyjnych. Kolejne dwa miesiące to rozruch maszyn a start produkcji
planowany jest na lipiec 2018.
EN: Co dokładnie będzie produkowane i na jakich maszynach?
TK: Spółka SPINKO MOTO będzie produkowała części ze stopów albuminowych,
przeznaczone przede wszystkim do układów hamulcowych oraz elementów do silników samochodowych. W procesie produkcyjnym będą wykorzystywane w pełni
zautomatyzowane gniazda odlewnicze składające się m.in. z maszyny odlewniczej,
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pieca dozującego, robota i prasy okrawającej. Odlane części po śrutowaniu, będą
obrabiane na numerycznych, zautomatyzowanych gniazdach frezarskich.
EN: Na jakie stanowiska będzie prowadzona rekrutacja? Ile docelowo osób będzie
zatrudnionych?
TK: Rekrutacja będzie prowadzona na stanowiska związane z produkcją wyrobów
aluminiowych, takie same jak w spółce macierzystej SPINKO. Zatrudniać będziemy
więc osoby na stanowiska operatorów maszyn odlewniczych, maszyn CNC do obróbki skrawaniem, technologów i inżynierów jakości odlewnictwa i obróbki skrawaniem, inżynierów utrzymania ruchu, ślusarzy narzędziowych, dozoru produkcji
i administracji. Docelowo planowane zatrudnienie ma wynieść ok. 250 osób,
a w pierwszym etapie do końca 2018 roku około 60 osób.
EN: Czy zakładają Państwo możliwość przejścia pracowników ze SPINKO w Lesznie do SPINKO MOTO? Jakie udogodnienia gwarantują Państwo tym pracownikom?
TK: Nabór wewnętrzny na stanowiska w spółce SPINKO MOTO został już ogłoszony. Osoby zainteresowane pracą w nowej spółce, mogą składać listy motywacyjne
i CV do Działu Rozwoju Pracowników spółki SPINKO. Osoby zatrudnione w spółce
SPINKO MOTO, będą miały możliwość pracy w nowym zakładzie produkcyjnym, wyposażonym w najnowocześniejszy park maszynowy. Pracownicy będą mieli zapewnione ergonomiczne, dobrze zorganizowane stanowiska pracy oraz bardzo dobre
warunki socjalne. Lokalizacja zakładu umożliwia szybki dojazd z Zielonej Góry i okolic, zarówno komunikacją zbiorową, jak i indywidualnie.
EN: Jak będzie wyglądać etap przygotowania, adaptacji i szkoleń nowych pracowników do podjęcia pracy w Zielonej Górze?
TK: Nowo zatrudnieni w Spinko Moto pracownicy, będą odbywali szkolenia zgodnie
z harmonogramem, przygotowanym przez Dział Rozwoju Pracowników SPINKO.
Szkolenia pracowników będą odbywały się w spółce SPINKO w Lesznie. Będą one
obejmowały znajomość procesu produkcyjnego odlewania i obróbki skrawaniem,
obsługi gniazd produkcyjnych oraz zapewnienia jakości produkowanych wyrobów.
Po uruchomieniu zakładu w Zielonej Górze, będą oni podnosili swoje kwaliﬁkacje już
na nowych maszynach, zainstalowanych w miejscu docelowym.
EN: Dużo pracy przed nami i nowe wyzwania. Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć powodzenia w realizacji tego przedsięwzięcia. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Oferty pracy SPINKO MOTO znajdują się na na stronie internetowej
www.spinkomoto.com.pl oraz na stronie SPINKO Sp. z o.o. www.spinko.com.pl
w zakładce Kariera i na Facebooku.

JAKOŚĆ
Dostosowanie systemu zarządzania jakością do nowych wymagań normy ISO 9001:2015
i przejście z ISO/TS16949:2009 do IATF16949:2016

Globalny przemysł motoryzacyjny wymaga światowej
klasy jakości produktów, produktywności
i konkurencyjności, a także ciągłego doskonalenia.
Aby to osiągnąć, wielu producentów pojazdów wymaga
od dostawców certyﬁkowanego systemu zarządzania
jakością wg standardu dla dostawców w sektorze
motoryzacyjnym, znanej od października 2016 - IATF
16949:2016 (dawniej ISO/TS 16949). Zmiana
podyktowana jest wydaniem nowego globalnego
standardu ISO 9001:2015, który zastąpił ISO 9001:2008.

Standard IATF 16949 został opracowany przez branżową, Międzynarodową Grupę
Zadaniową Motoryzacji (IATF), w celu poprawy zarówno jakości w ramach łańcucha
dostaw, jak i samego procesu certyﬁkacji. Grupa ta zrzesza dziewięciu międzynarodowych producentów samochodów: BMW, Chrysler, Daimler, Fiat, Ford Motor, General Motors, PSA Peugeot Citroen, Renault i Volkswagen. Dla wszystkich
producentów zrzeszonych w IATF certyﬁkacja na zgodność z tą specyﬁkacją jest
wymagana od wszystkich dostawców. Ponadto dostawcy ci zostali zobligowani
przez jedno z wymagań ISO/TS do postawienia takich wymagań swoim dostawcom
i w rezultacie certyﬁkacja jest wymagana w całym łańcuchu dostaw, od producenta
materiałów (stopy metali, stal, tworzywa sztuczne, farby) do ﬁrm montujących duże podzespoły np. kokpit. Certyﬁkacja na zgodność z IATF 16949 może też być wymagana przez innych producentów samochodów w celu potwierdzenia wdrożonej
przez dostawców idei nastawienia na klienta.
Konieczne jest, aby wszystkie organizacje posiadające obecnie certyﬁkat zgodności z normą ISO/TS 16949:2009 dokonały przejścia na wymagania IATF 16949:2016
do dnia 14 września 2018 r. Po dniu 14 września 2018 r. wszystkie certyﬁkaty zgodności z ISO/TS 16949 stracą ważność.
Aby spełnić wymagania zmienionej normy, w SPINKO powstał zespół wdrożeniowy,
którego zadaniem jest dostosowanie istniejącego systemu zarządzania jakością w
SPINKO do wymagań ISO9001:2015 i IATF16949:2016.Prace zespołu podzielone są
na dwa etapy:

1. Szkolenia dotyczące:
- wymagań nowych norm,
- audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością
w przemyśle motoryzacyjnym,
- analiza ryzyka – 2017.

2. Wdrażanie nowych rozwiązań w systemie
zarządzania jakością:
- audit wstępny – ocena obecnego systemu – XII 2017,
- przebudowa systemu uwzględniając nowe wymagania – I – IV 2018,
- audit kontrolny – ocena skuteczności wdrożonych zmian – V 2018,
- audit recertyﬁkacyjny – realizowany przez Lloyd’ Register – VI 2018.

Ewolucja specyﬁkacji technicznej
ISO/TS 16949 do standardu IATF 16949

BHP
Nie bądź mądry dopiero po szkodzie !!!
Firma SPINKO nieustannie podejmuje działania, aby każdemu pracownikowi zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz dba o ich poprawę. Niestety, mimo
to wciąż zdarzają się wypadki przy pracy. Przyczyny wypadków są różne, jednak najczęściej spowodowane są czynnikiem ludzkim. Jest to zazwyczaj pośpiech, lekceważenie zagrożenia, niewłaściwa koncentracja na wykonywanej czynności, używanie
niewłaściwego narzędzia oraz brak stosowania właściwych środków ochrony indywidualnej. Pracodawca ma wpływ na bezpieczeństwo wykonywania pracy przez pracownika poprzez wprowadzenie instrukcji bhp, wewnątrzzakładowych przepisów,
procedur, szkolenia, zapewnienie odzieży roboczej czy środków ochrony osobistej
(ochronniki słuchu, kaski, rękawice, itp.), rozmowy o skutkach wypadków. Jednak
oprócz tego, że ﬁrma zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy, należy

zapewnić ich przestrzeganie. Tutaj właśnie pojawia się rola kierownictwa, mistrzów
zmianowych z wydziałów oraz służby BHP. Aby warunki pracy były bezpieczne ﬁrma musi je zapewnić, a pracownik przestrzegać. SPINKO pragnie, aby pracownicy od
pierwszego dnia pracy mieli świadomość, że również sami decydują o swoim bezpieczeństwie. Chwila nieuwagi może bezpowrotnie zmienić nasze życie i życie naszych najbliższych. Musimy mieć świadomość istniejących zagrożeń występujących
na stanowisku pracy czy środowisku, w którym pracujemy. Dzięki tej wiedzy jesteśmy w stanie się przed nimi uchronić, wprowadzić działania, które wyeliminują zagrożenie lub zmniejszą ryzyko narażenia. Czasami my sami jesteśmy zagrożeniem
dla siebie i innych.
Pamiętaj, urodziłeś się bez części zamiennych! Pracuj bezpiecznie!
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WIEŚCI KADROWE
Przygotowała Elżbieta Adamowicz – Kierownik Działu Kadr i Administracji

Każda współczesna organizacja buduje swoją teraźniejszość i przyszłość na ludziach, Każda jest też niepowtarzalna w aspekcie
posiadanych zasobów i umiejętności, którymi dysponuje i które wyróżniają ją na tle konkurencji. Pracownicy stanowią najcenniejszy
kapitał – kapitał kwaliﬁkacji, wiedzy, umiejętności, doświadczenia, osobowości, wartości – dlatego wśród wszystkich zasobów w ﬁrmie
miejsce szczególne zajmują pracownicy. W II półroczu br. zatrudniliśmy 57 pracowników. Serdecznie witamy nasze nowe koleżanki
i kolegów. Życzymy im szybkiego zintegrowania się z załogą oraz wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

EMERYCI I RENCIŚCI

JUBILACI

W II półroczu 2017r. na emeryturę przeszła Pani Żermena
Bączkiewicz, Grażyna Majchrzak i Antoni Piekarski, a Pan Marek
Kasiński przeszedł na rentę. Składamy im serdeczne podziękowania
za lata sumiennej pracy oraz życzymy dużo zdrowia i wszelkiej
pomyślności.

W II półroczu jubileusz pracy obchodziło 19 pracowników.

Żermena Bączkiewicz – przepracowała w ﬁrmie 15 lat. Rozpoczęła
pracę w 2003 roku najpierw jako pracownik administracyjny w Dziale
Kadr i Administracji, następnie w Dziale Księgowości na stanowisku
księgowy - kasjer. Pani Żermena był zawsze życzliwym i oddanym
ﬁrmie pracownikiem.

Grażyna Majchrzak – przepracowała w Spinko prawie 13 lat, najpierw
na Wydziale Montażu jako monter- ślusarz, a następnie na Wydziale
Żeliwa jako operator CNC. Pani Grażynka zawsze lojalna wobec
ﬁrmy i koleżeńska wobec pracowników.

Jan Szakiel - Długoletni pracownik Spółki, przepracował w naszej
ﬁrmie 45 lat. Pracę rozpoczął w Narzędziowni jako ślusarz
narzędziowy, był brygadzistą, pełnił obowiązki mistrza
narzędziowni, następnie pracował na montażu jako tłoczarz, ślusarz.
Pan Jan zawsze rzetelny i oddany ﬁrmie pracownik.

Antoni Piekarski – rozpoczął pracę w Spółce w 2010 r. cały czas
zatrudniony na Wydz. Aluminium jako operator CNC. Pan Antoni
zawsze zaangażowany i sumienny, dbający o dobre imię ﬁrmy.

Marek Kasiński - przepracował w naszej ﬁrmie 13 lat w Narzędziowni
na stanowisku tokarz narzędziowy. Pan Marek zawsze wywiązywał
się z powierzonych obowiązków, zawsze życzliwy i uczynny, dbający
o dobre imię ﬁrmy.
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45 lat: Jan Szakiel – ślusarz na Wydziale Montażu Klamek.
35 lat Dariusz Ciesielski – frezer narzędziowy na Wydziale Narzędziowni, Jarosław
Szymkowiak ślusarz na Wydziale Odlewni, Ryszard Włodarczak - dyspozytorlogistyk
w Magazynie, Wiktor Juskowiak – szliﬁerz narzędziowy na Wydziale Narzędziowni.
25 lat: Grażyna Wróblewska – Radca Prawny, Michał Brzeziński - pracownik Wydziału
Pracy Chronionej, Daniel Nowak - szliﬁerz odlewów-ręczny na Wydziale Odlewni, Marek
Włodarczak – ślusarz na Wydziale Okrawania Obr. Powierzchniowej, Mikołaj
Jurgielewicz - pracownik Wydziału Pracy Chronionej, Florian Strzałkiewicz - wiertacz
narzędziowy na Wydziale Narzędziowni.
20 lat: Monika Płóciniak - specjalista ds. obsługi klienta w Dziale Sprzedaży, Ewa Witak
- Mistrz Wydziału Montażu, Edyta Grzegorzewska - pracownik Wydziału Pracy
Chronionej, Paweł Berliński - szliﬁerz odlewów-ręczny na Wydziale Odlewni, Sebastian
Górajski pracownik Wydziału Pracy Chronionej, Arkadiusz Pawel – odlewnik na Wydziale
Odlewni.
15 lat: Michał Matelski - odlewnik na Wydziale Odlewni, Jan Stachowski - odlewnik na
Wydziale Odlewni.
Wszystkim Jubilatom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w życiu
zawodowym i osobistym.

NOWINKI
- 2 grudnia 2017r. w Sali w Święciechowie odbyła się Wigilia Koła Emerytów i Rencistów
działającego przy Spinko Spółka z o.o. w Lesznie. Naszym czcigodnym Emerytom
i Rencistom życzymy, aby nadchodzące święta przyniosły Wam dużo uśmiechu,
niech upłyną w spokoju i zdrowiu, napełnią Was radością i pogodą ducha.
- W drugim półroczu br. Zarząd Spinko Sp. z o.o. w Lesznie podjął decyzję o gruntownym
remoncie lokalu - siedziby, w którym prowadzi działalność nasze Koło Emerytów
i Rencistów. Lokal ten przeszedł prawdziwą metamorfozę, z której wszyscy jesteśmy
zadowoleni.
- Informujemy, że nasz pracownik Wydziału Aluminium pan Jacek Hebisz zasiada
w Radzie Seniorów przy Urzędzie Miasta w Lesznie.

FESTYN AKTYWNE
OBYWATELSKIE LESZNO
W dniach od 16 do 24 września 2017 roku odbyła się po raz trzeci Akcja Aktywne Obywatelskie
Leszno. Jest to inicjatywa nowoczesnych i otwartych społeczeństw obywatelskich, w których role
pierwszoplanowe odgrywają aktywni obywatele, podejmujący działania zarówno w sferze
politycznej jak i społecznej.

Każdy odwiedzający nie odchodził z pustymi rękami, bowiem ﬁrma zapewniła liczne gadżety czy słodkości. Cieszyliśmy się, że w sąsiedztwie naszej ﬁrmy swoje stanowiska miały również organizacje wspierane przez SPINKO, z pewnością budowało
to jedność i wzajemną współpracę.
Podobne inicjatywny to nie tylko doskonała okazja na prezentację ﬁrmy, ale przede
wszystkim czas na promowanie różnych przejawów aktywności społecznej dla
mieszkańców Leszna.

Firmę reprezentowali:
Firma SPINKO od lat prowadzi szereg działań uwzględniających w swojej działalności zaangażowanie na rzecz społeczeństwa. Zaangażowanie społeczne naszego zakładu przybiera formę wsparcia ﬁnansowego oraz rzeczowego dla organizacji
lokalnych oraz byłych pracowników:

Blanka Guziak, Ewa Niemczal, Piotr Błaszczak, Marcin Brzozowski ,
Dariusz Bugzel, Marek Cieślarczyk, Przemysław Dembiński,
Łukasz Kramarczyk, Piotr Orzałkiewicz, Bartosz Wolny

- Związek Inwalidów Wojennych RP
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niesłyszącym „SPON”
- Leszczyńskie Stowarzyszenie Dzieciom Niepełnosprawnym
- Niepubliczna Szkoła Specjalna Totus Tuus
- Stowarzyszenie Amazonek Wschowskich
- Koło Emerytów i Rencistów SPINKO
W dniu 16 września 2017 roku odbył się Festyn Organizacji Pozarządowych, leszczyńskich instytucji oraz ﬁrm zaangażowanych społecznie. Impreza odbyła się na terenie przy stadionie imienia Alfreda Smoczyka, a uczestniczyło w niej blisko 200
podmiotów: stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, instytucji, miejskich
spółek, szkół i przedszkoli oraz ﬁrm zaangażowanych społecznie. Również nasza ﬁrma brała czynny udział w Festynie. Stoisko prezentowało się imponująco ukazując
różnorodność prowadzonej działalności. Było kolorowo, przez kilka godzin impreza
tętniła życie, a atrakcji było co niemiara.
W ramach oferty „SPINKO po godzinach” odwiedzający mogli:
- obejrzeć wysokiej klasy rowery górskie i szosowe w ramach sekcji
kolarskiej,
- wziąć udział w konkursach sprawnościowych z sekcji
Cross Fit - liczenie kalorii w jeździe na rowerze Assalut Bike,
podnoszenie ciężarów, przeciąganie liny,
- wziąć udział w licznych zabawach i konkursach dla dzieci: „Zgadnij
kotku, co mam w środku”, zabawa na zgadywanie przedmiotów
umieszczonych w kartonie, konkurs rysunkowy pod hasłem: „Moje
miasto Leszno” lub „Mój wymarzony samochód”, rzucanie woreczkami
do celu i inne.

Krótki ﬁlm z festynu można obejrzeć na: hp://www.leszno.pl/Festyn_AOL-dzialo_sie_ﬁlm.html
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SPINKO ORGANIZACJĄ UCZĄCĄ SIĘ!
„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.”
Benjamin Franklin
np. Problem Solving, APQP, FMEA, SPC MSA, MS Project,
– w zakresie stosowania metod zarządzania Lean: 5 S, Lean Manufacturing,
TPM, SMED,
– w zakresie uprawnień zawodowych, np. elektryczne, energetyczne
oraz gazowe,
– kursy językowe (nauka języka angielskiego oraz niemieckiego),
szkolenia w 80% doﬁnansowane z Krajowego Funduszu Szkoleń z zakresu IT,
Lean Manufacturing czy Six Sigma Green Belt,
– cykliczne szkolenia dla Mistrzów, kadry kierowniczej z tzw. „umiejętności miękkich”
zakresu komunikacji interpersonalnej oraz pracy zespołowej,
– szkolenia adaptacyjne dla nowozatrudnionych pracowników.

Organizacja ucząca się to organizacja, która potraﬁ zaadaptować się do zmieniających
się warunków oraz zapewnia stałe doskonalenie się pracowników. Nabywanie nowych
umiejętności, możliwości oraz wzorców działania, podnoszenie kwaliﬁkacji zawodowych, poznawanie różnych technik i sposobów usprawniania pracy czy wzmacnianie
dotychczasowych sposobów postępowania to główne cele rozwoju pracownika.
SPINKO jako organizacja ucząca się dba o rozwój swoich pracowników poprzez systematyczną organizację i ich udział w różnych formach edukacyjnych, szkoleniach, warsztatach, konferencjach czy kursach zawodowych. Praktycznie niemal każdego dnia
w naszej ﬁrmie realizowane są różne formy nauki i doskonalenia zawodowego.

W minionym okresie zostały zorganizowane liczne szkolenia
i spotkania dla pracowników naszej ﬁrmy.
– podnoszące kompetencje na stanowisku pracy, np. kursy kadrowe,
księgowe, komputerowe, pedagogiczne, obsługi maszyn i urządzeń,
– z zakresu stosowania różnych technik i metod wykorzystywanych w
analizach oraz sposobach rozwiązywania problemów czy zapobiegania reklamacjom,

Aby utrzymać motywację wewnętrzną do działania w ﬁrmie niezbędne jednak jest osobiste zaangażowanie jej poszczególnych członków w działania ﬁrmy. Niezwykle istotne jest, żeby każdy czuł, iż ma możliwość wpływania na losy ﬁrmy. Szkolenia motywują
do działania, pobudzają w nas gotowość do dokonywania zmian i uczą, że warto dzielić
się poznaną wiedzą w pracy.
Wychodząc naprzeciw potrzebom został opracowany program działań dla ﬁrmy
SPINKO jako organizacji uczącej się pod hasłem Skuteczny przekaz szansą na efektywną naukę i zdobycie umiejętności!

CELE
1. Dziel się wiedzą informacjami.
2. Przekazuj, wyjaśniaj, wspieraj, koryguj, kontroluj.
3. Bądź otwarty na zmiany.
4. Współpracuj i przekazuj informacje zwrotne
na temat osiąganych wyników.
5. Traktowanie siebie nawzajem z szacunkiem.

MŁODA KADRA PRZYSZŁOŚCIĄ SPINKO
Twój zawód. Twoje miejsce pracy. Twój sukces.
Od wielu lat ﬁrma SPINKO stawia na współpracę ze szkołami zawodowymi, technikami
i szkołami wyższymi w zakresie przygotowania młodej kadry do pracy.
Szeregi naszej ﬁrmy zasilają uczniowie na praktycznej nauce zawodu kształcąc się
w zawodzie operator maszyn skrawających. Od września 2017 roku praktykę zawodową
rozpoczęło 5 uczniów klasy III Zespołu Szkół nr 4 w Lesznie. Uczniowie przez trzy dni
w tygodniu pod nadzorem nabywają umiejętności obsługi maszyn CNC.
Ponadto w naszej ﬁrmie zatrudniamy dwóch studentów, którzy w ramach studiów
dualnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie na kierunku
Elektrotechnika jednocześnie kontynuują naukę na studiach oraz zdobywają
doświadczenie zawodowe w naszej ﬁrmie.
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W ramach porozumienia również z wymienioną uczelnią nasza ﬁrma przyjęła na
praktykę zawodową czterech studentów-stażystów z kierunku Mechanika i Budowa
Maszyn, dla których PWSZ w Lesznie opracował specjalny program stażowy
doﬁnansowany z Unii Europejskiej.
Zarówno uczniowie i studenci swoim zaangażowaniem, otwartością i pomysłowością
nie tylko wspierają działania SPINKO, ale odkrywają tajniki zawodu oraz zdobywają
potrzebne doświadczenie i kwaliﬁkacje.
Dodać trzeba, że na szczególne wyróżnienie zasługuje organizacja praktyk uczniów.
Każdy z nich podlega stałej ocenie zachowania, zdobytych umiejętności i zaangażowania
w pracę. Firma jest w stałym kontakcie ze szkołą oraz uczelnią, aby systematycznie
monitorować ich postępy. Motywacja i działanie są miarą naszego sukcesu, dlatego już
dziś warto pomyśleć o młodej kadrze jako przyszłości SPINKO.

SYSTEM SUGESTII PRACOWNICZYCH
Warto szukać nowych usprawnień…

System sugestii jest integralną częścią ciągłego doskonalenia w SPINKO. Bezustannie
poszukujemy nowych usprawnień, polepszeń istniejących procesów. Korzystamy z
wieloletniego doświadczenia naszych pracowników, jednocześnie uwzględniając
pomysły nowozatrudnionych osób, które mają inne spojrzenie na wiele spraw. Staramy
się angażować pracowników w rozwiązywanie problemów istniejących oraz w
zapobieganiu problemom w przyszłości. W tym roku, obserwujemy spadek ilości
zgłaszanych i wdrażanych usprawnień. W celu wzmocnienia zaangażowania
pracowników w udoskonalanie ﬁrmy, zostaną uruchomione specjalne akcje
tematycznych pomysłów, nagradzane pozaregulaminowo. Liczymy na aktywność załogi
SPINKO. Dla przypomnienia, usprawniając swoją pracę można zdobyć bon w wysokości

100zł lub 200zł. Dla najlepszych czekają nagrody kwartale: 1 miejsce 500zł, 2 miejsce
400zł, 3 miejsce 300zł. W minionym okresie wśród wyróżnionych pomysłodawców
znaleźli się: 1. Byledbal Łukasz – Szliﬁerz Odlewów-Ręczny 2. Chodkowski Mikołaj –
Szliﬁerz Odlewów-Ręczny 3. Podoracki Henryk – Ślusarz 4. Konopka Piotr – Odlewnik
5. Roszak Przemysław – Inżynier Procesu 6. Skrzypczak Rafał – Operator CNCProgramista 7. Szudrowicz Ryszard – Szliﬁerz Odlewów-Ręczny 8. Strzelski Aron –
Ślusarz Narzędziowy Dziękujemy wszystkim aktywnym pracownikom. Dzięki Waszej
pomysłowości nasza praca staje się bezpieczniejsza, lepsza jakościowo, wydajniejsza
i oszczędniejsza.

INWESTYCJE
Nowa kotłownia i magazynek olejowy
Z uwagi na zużycie eksploatacyjne kotłów w starej kotłowni oraz problemy techniczne
została podjęta decyzja o jej likwidacji i wybudowaniu trzech nowych kotłowni
gazowych. Wykorzystując najnowszą technologię w ciepłownictwie zostały
zamontowane kotły kondensacyjne VIESSMANN. Dzięki temu nasza ﬁrma obniżyła
emisję dwutlenku węgla CO2 do atmosfery, a także zużycie gazu. Wraz z wyburzeniem
starej kotłowni został zlikwidowany dawny magazyn olejowy. SPINKO zakupiło nowe
kontenerowe magazyny olejowe, które obsługują Wydział Odlewni Aluminium oraz
Wydział Obróbki CNC.

SPINKO PO GODZINACH
MOJE PASJE - ORNITOLOGIA
O nietypowych spotkaniach ciekawych gatunków ptaków rozmawiamy
z Waldemarem Michalakiem, pracownikiem Laboratorium Pomiarowego.
Od kiedy interesuje się Pan ptakami?
Ponad 30 lat. Już w szkole podstawowej lubiłem chodzić
do parku czy lasu, żeby obserwować ptaki. Z czasem
zacząłem się zagłębiać w temat, poznałem środowisko
ptasiarzy w Lesznie i tak to się zaczęło…
Czy należy Pan do grupy zrzeszającej miłośników
ptaków?
W Lesznie od 1994 roku istnieje grupa Ogólnopolskiego
Towarzystwa Ochrony Ptaków. Zajmujemy się głównie
ochroną dzikich ptaków i ich siedlisk.
Ponadto wymieniamy między sobą informacje
i doświadczenia o ciekawych gatunkach ptaków. Poza
tym jestem administratorem Wielkopolskiej Kartoteki
Ornitologicznej.
Czy w ostatnim czasie spotkał Pan jakieś rzadkie gatunki ptaków?
W tym roku udało mi się spotkać płatkonoga płaskodziobego. To mały ptak wodno-

błotny. Trzeba zaznaczyć, że jest to pierwsza obserwacja tego gatunku w okolicach
Leszna. W poprzednich latach ciekawym gatunkiem, jaki udało mi się zaobserwować,
był żwirowiec stepowy. Ptak ten zamieszkuje tereny Bliskiego Wschodu, a w Polsce
zaznacza się 1-2 obserwacji rocznie. Spotkałem go w okolicach Śmigla. W najbliższym
czasie wybieram się w okolice Piły, ponieważ otrzymałem sygnał, że pojawiła się tam
sowa jarzębata, rzadki gatunek zamieszkujący północną Europę i Azję. Od dawna
marzyłem, żeby spotkać tego ptaka.
Co jeszcze jest w obszarze Pana zainteresowań jako ornitologa - amatora?
Do moich ulubionych zajęć należy odczytywanie obrączek lub obroży u ptaków.
Dzięki temu można poznać trasy wędrówek, miejsca lęgowe, miejsca pobytu czy
trasy migracji. To fascynujące zajęcie. Nie zdajemy sobie sprawy, jak duże odległości
mogą przemierzyć ptaki.
W taki razie życzymy pomyślnych obserwacji i dziękujemy za rozmowę.
Jeśli masz ciekawe zainteresowania i chciałbyś się nimi podzielić na łamach naszej
gazetki, serdecznie zapraszamy do Działu Rozwoju Pracowników.

STRZELECTWO
Magda wystrzelała świetne wyniki…
W roku 2017 nasza koleżanka Magda Majowicz (Biskup) popisała się dobrym
przygotowaniem do sezonu strzeleckiego. W I Rundzie Pucharu Polski we Wrocławiu
wywalczyła 3. pozycję w konkurencji karabin sportowy 60 strzałów leżąc. Natomiast
w III Rundzie rozegranej w Zielonej Górze w konkurencji karabinu pneumatycznego po
emocjonującym ﬁnale zdobyła miejsce 4. tuż za podium. Był to dobry prognostyk przed
Mistrzostwami Polski Kobiet i Mężczyzn, które odbywały się w lipcu we Wrocławiu. Tam
zdobyła 10 miejsce w konkurencji karabin sportowy leżąc i co najważniejsze
w konkurencji karabin sportowy 3 postawy zakwaliﬁkowała się do ﬁnału, gdzie walczyła
z czołówką zawodniczek kadry Polski i wywalczyła 8 miejsce w Polsce.
Jesteśmy dumni i GRATULUJEMY!
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WĘDKARSTWO

KOLARSTWO

Sezon wędkarski zakończony

Zakończenie sezonu kolarskiego
z sukcesami

Tegoroczny sezon wędkarski dobiega końca. Z tej okazji w dniu 14.10.2017 roku
na Jeziorze Łoniewskim zostały rozegrane zawody Klubu Fishing Team Spinko
pod nazwą „Jesienne Zakończenie Sezonu”. Łowiono metodą spławikową. Po dwóch
turach emocjonującej rywalizacji zważono zawartość siatek poszczególnych
zawodników. Zawody wygrał Dawid Łuszczyński z wagą 6,53 kg, na drugim miejscu
uplasował się Walerian Włodarczak z wagą 5,97 kg, trzecie miejsce zajął Marcin
Stańczuk z wagą 4,43 kg.
Wszystkim Klubowiczom bardzo dziękujemy za wspaniałą atmosferę i zabawę
nad wodą. Wszystkich chętnych kolegów wędkarzy serdecznie zapraszamy do zasilenia
szeregów naszego klubu.

SEKCJA BIEGOWA
Nasi aktywni biegacze
Końcówka roku była obﬁta w imprezy biegowe organizowane w naszym regionie. Bieg
kibiców Unii Leszno, CROSS Sułkowskiego w Boszkowie, Półmaraton w Kościanie i Bieg
Niepodległości w Rydzynie. We wszystkich tych zawodach biegowych licznie udział
brali pracownicy SPINKO. Serdecznie gratulujemy i życzymy zdarcia podeszwy oraz
świetnych ﬁniszów w przyszłym roku.

Sezon kolarski w roku 2017 został zakończony. Zawodnicy rywalizowali w dwóch ligach:
Leszczyńskiej Lidze Rowerowej - Solid MTB. Nasi reprezentanci mieli do przejechania
w sumie 18 wyścigów rozlokowanych w naszym regionie, co dało łącznie ponad 680 km.
Warunki, jakie im towarzyszyły były zmienne: od pięknej słonecznej pogody po deszczowe, pełne błota tereny. Nie brakowało też emocji związanych zarówno z sukcesami,
jak i napotkanymi trudnościami, kontuzjami czy uszkodzeniem sprzętu. Udało się!
W klasyﬁkacji drużynowej w Leszczyńskiej Lidze Rowerowej drużyna zajęła bardzo
wysokie 6. miejsce. W końcowej klasyﬁkacji generalnej nasi zawodnicy w kategorii M3
zajęli następujące miejsca: Marek Wawrowski - 4. miejsce (8 pkt. straty do 3. miejsca
honorowanego medalem). Paweł Hrankowski – 12. miejsce, Marcin Brzozowski – 15. miejsce, Arkadiusz Wojciechowski -18. miejsce, Patryk Zajączkowski – 20. miejsce, Bartosz
Wolny – 30. miejsce, Dominik Łakomy – 37. miejsce, Maciej Płatek – 48. miejsce.
W kategorii M2: Krzysztof Wójt – 14. miejsce, w kategorii M5: Zdzisław Wasiołka – 8.
Miejsce, w kategorii M6: Michał Kowalewski – 12. miejsce. Zawodnicy już rozpoczęli indywidualne przygotowania do sezonu, który rozpocznie się w marcu 2018. Pozostaje
nam bardzo dobrze wykorzystać okres przygotowawczy, by poprawić wyniki własne
i drużyny. Życzymy powodzenia!

KRĘGLARSTWO
Nasi pracownicy znów niepokonani…..
W dniu 08.10.2017 r. na kręgielni w Lesznie odbył się turniej kręglarski zorganizowany
przez Polski Związek Kręglarski w ramach cyklu Turniej Miast. Nasz ﬁrma jako fundator
nagród, zapewnił sobie prawo do ﬁrmowania turnieju. Drużynowo nasza ekipa był
bezkonkurencyjna, nie dała szans rywalom. Indywidualnie zwyciężył Remigiusz Szabel.
Również we wrześniu b.r. rozpoczął się sezon rozgrywek ligowy 2017/2018, w którym
wystartowały cztery drużyny Spinko w tym jedna kobieca. Trzymamy kciuki za naszych
zawodników.

CROSSFIT
Kobiety też potraﬁą…
W ostatnim kwartale do zespołu
Crossﬁt SPINKO wreszcie dołączyła
pierwsza kobieta. Marta Kujawiak
szybko uzależniła się od endorﬁn
i obecnie trenuje nawet cztery razy
w tygodniu. Brawo za odwagę
i zapraszamy kolejne Panie, które
chcą popracować nad swoim
samopoczuciem oraz poprawić swoją
sprawność ﬁzyczną i nie tylko…TAK
TRZYMAĆ!!!
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