
WIADOMOŚĆ OD PREZESA I CEO
KEN ROESSLER, PREZES I CEO,  
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS

SPIS ARTYKUŁÓW

MAŁE OPAKOWANIE 
Świętowanie 
bezpieczeństwa

DUŻE OPAKOWANIE 
Zwiększenie 
bezpieczeństwa

MIĘDZYNARODOWE 
Refleksja nad rokiem 2018, 
spojrzenie na nadchodzący 
2019

FINANSE 
Przedefiniowanie 
bezpieczeństwa –  
Koncentracja na 
usprawnieniach 
kapitałowych

ZASOBY LUDZKIE 
Przedefiniowanie 
zrównoważonego rozwoju 
za pośrednictwem ludzi

PIERWSZY KWARTAŁ 2019

Przygotowania do  
2019 – roku obfitującego 
w sukcesy

Zaangażowanie, które zademonstrowaliśmy w trakcie Tygodnia Bezpieczeństwa,  
jest dowodem na to, że bezpieczeństwo to zawsze priorytet w Mauser Packaging 
Solutions. Bezpieczeństwo stanowi kluczową część naszej inicjatywy na rzecz 
zrównoważonego rozwoju, która koncentruje się na ludziach, klientach (produktach 
i usługach) i zrównoważonym sukcesie. 

Co więcej firma znacznie się rozwinęła – musimy ciężko pracować, aby zatrzymać 
naszych ludzi, stale angażując ich do pracy na rzecz naszej firmy. To element naszej 
inicjatywy skoncentrowanej na ludziach, która kładzie nacisk na bezpieczeństwo, 
szkolenia i rozwój oraz komunikację.

Spoglądając w nadchodzący 2019 rok, jako zespół zarządzający skupiamy się na sześciu krytycznych wskaźnikach 
sukcesu (CSF), które obejmują praktycznie każdą dziedzinę działalności. Wkrótce zostaną udostępnione informacje na 
temat CSF i roli, jaką odgrywają w odniesieniu sukcesu. W tym roku inwestujemy kapitał w wysokości 170 milionów 
dolarów w naszą działalność, ale potrzebujemy Waszej pomocy, aby przechylić szalę zwycięstwa na stronę naszej firmy. 
Jestem pewien, że odpowiecie na moje wezwanie i sprostacie wyzwaniu.  

Moich 12 wizyt w zakładach 
podczas Tygodnia Bezpieczeństwa 
potwierdziło silne przekonanie, że 
Mauser Packaging Solutions ma 
najlepszych ludzi w branży i jestem 
pełen uznania, że współpracuję z 
tak oddanym zespołem. 
 
Jeszcze raz dziękuję za wszelkie 
Wasze działania, które przyczyniają 
się do sukcesu firmy.
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MAŁE OPAKOWANIE 
ŚWIĘTOWANIE BEZPIECZEŃSTWA 

Small Packaging-Plastics z dumą informuje, że fabryka tworzyw 
sztucznych Mauser Packaging Solutions – Indianapolis 18 listopada 
2018 roku odnotowała pięć lat bez wypadku podlegającego zgłoszeniu. 

W ciągu ostatnich pięciu lat około 100 pracowników przeprowadziło 
czynności produkcyjne w Indianapolis, pracując około 1 milion 
roboczogodzin i wytwarzając metodą formowania rozdmuchowego 
pojemniki bez zdejmowanej pokrywy. 

Pracownicy firmy Mauser Packaging Solutions w Indianapolis nieustannie 
okazują swoje zaangażowanie w bezpieczeństwo i wciąż poszukują 
możliwości poprawy systemów bezpieczeństwa. Od 2013 r. placówka 
zainwestowała w:

• urządzenie do owijania taśmą B18 w celu zapobiegania ciągłej 
interakcji z elementami maszyny;

• wymianę ciężkich drewnianych drzwi przemysłowych na lżejsze 
i bezpieczniejsze;

• wentylację i duże wentylatory zastosowane wyłącznie dla komfortu 
i bezpieczeństwa pracowników;

• zmianę trasy przejścia pracowników, aby nie musieli oni przechodzić 
w pobliżu obszarów o natężonym ruchu wózków widłowych;

• dodatkową hydraulikę, robotykę i szkolenia elektryczne dla 
zespołów utrzymania ruchu przeprowadzone przez stronę trzecią;

• szkolenia z dochodzenia wypadkowego dla wszystkich 
podkomitetów ds. bezpieczeństwa.

Aby uczcić to wydarzenie, 21 grudnia 2018 r. zorganizowano uroczysty 
lunch dla wszystkich pracowników Mauser Packaging Solutions – 
Indianapolis. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Ken Roessler, 
prezes i dyrektor generalny; Bruno Couteille, wiceprezes wykonawczy ds. 
zasobów ludzkich; Greg Hutchison, wiceprezes – Small Packaging-Plastics; 
Stephan Dechert, dyrektor ds. operacyjnych – Small Packaging-Plastics; 
Allen Coppolo, dyrektor ds. środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa – 
Small Packaging-Plastics.  
 

„Osiągnięcie wyniku zero obrażeń i zero szkód nie ma miejsca z dnia na 
dzień. To wymaga długofalowego zaangażowania. Zakłady cechujące 
się dobrymi parametrami bezpieczeństwa to dzieło pracy osób zarówno 
praktycznych, jak i innowacyjnych – Indianapolis ciężko pracowało na ten 
sukces” – mówi Allen Coppolo.

FINANSE 
PRZEDEFINIOWANIE BEZPIECZEŃSTWA — 
KONCENTRACJA NA MODERNIZACJACH  
TOM DE WEERDT, DYREKTOR FINANSOWY

„Przedefiniowanie bezpieczeństwa” może wydawać się prostą deklaracją, 
a nawet brzmieć jak postanowienie noworoczne, ale w firmie Mauser 
Packaging Solutions nie jest to puste oświadczenie. To zobowiązanie 
konkretne, publiczne i z którego zostanie się rozliczonym. Aby odnieść 
sukces jako firma, musimy w sposób poważny traktować bezpieczeństwo 
naszych pracowników. 

W 2018 roku zaczęliśmy przechodzić od słów do czynów w kwestii 
bezpieczeństwa. Firma Mauser Packaging Solutions wydała więcej 
kapitału w ciągu roku niż kiedykolwiek wcześniej, aby poprawić 
bezpieczeństwo swoich pracowników. Wielu z Was na własne oczy 
zobaczyło te inwestycje w swoich obiektach: nowe ogrodzenia, 
które zapewniają właściwą ochronę maszyn, systemy blokowania 
na podczerwień, ulepszenia znakowania na podłodze w zakładach 
i wiele innych.

Wysiłki te nie tylko będą kontynuowane w 2019 r., ale będą 
się nasilać wraz z kolejnym rokiem rekordowych inwestycji 
związanych z bezpieczeństwem w naszych globalnych jednostkach 
biznesowych. W ramach działań podjętych na rzecz przedefiniowania 
bezpieczeństwa pracownicy zauważą w 2019 roku inwestycje w zakresie 
bezpieczeństwa obejmujące:

• inwestycje kapitałowe nadal zwiększające bezpieczeństwo narzędzi, 
sprzętu, maszyn i budynków, a także szersze środowisko pracy;

• zapewnienie dodatkowych ekspertów ds. bezpieczeństwa 
w różnych częściach organizacji;

• kontynuowanie i doskonalenie programu szkoleniowego i procesu 
kształcenia prowadzonych w całej organizacji;

• częstsze przekazywanie komunikatów dotyczących 
bezpieczeństwa, zdarzeń potencjalnie wypadkowych, wypadków 
i zapobiegania wypadkom.

Wszelkie inwestycje podejmowane przez firmę na rzecz bezpieczeństwa 
są niewystarczające, jeśli nie zostanie spełniony jeden z najważniejszych 
warunków bezpieczniejszego środowiska pracy – dbanie 
o bezpieczeństwo przez każdego pracownika. Motto „kiedy zauważysz 
coś niepokojącego, odezwij się” ma szczególne znaczenie. Powiadamianie 
w chwili zauważenia zagrożenia dotyczącego niebezpiecznego miejsca 
pracy bądź niebezpiecznego procesu lub niebezpiecznego działania ze 
strony współpracownika jest naszą wspólną odpowiedzialnością, która 
umożliwia nam chronienie siebie nawzajem. 

Firma Mauser Packaging Solutions uznaje bezpieczeństwo za absolutny 
priorytet i aktywnie inwestuje, aby stworzyć bezpieczniejsze środowisko 
pracy dla wszystkich pracowników. Bezpieczeństwo jest wspólną 
odpowiedzialnością każdego z nas. Bez wyjątków. Bezpieczeństwo jest 
zawsze najważniejsze. 



MIĘDZYNARODOWE OPAKOWANIA 
REFLEKSJA NAD ROKIEM 2018, SPOJRZENIE NA NADCHODZĄCY 2019
MICHAEL STEUBING, PREZES – INTERNATIONAL PACKAGING 

CELE DZIAŁU MIĘDZYNARODOWE OPAKOWANIA NA ROK 
2019 I INICJATYWY PODJĘTE W CELU ICH OSIĄGNIĘCIA.
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W 2018 roku wprowadziliśmy 
pierwsze medyczne pojemniki 
na odpady wykonane w 100% 

z przetworzonych tworzyw 
sztucznych wytwarzanych 
z poużytkowych odpadów 
opakowaniowych. Dzięki 

kilku nowym inwestycjom 
w najnowocześniejsze 

technologie formowania 
rozdmuchowego Mauser 

Machinery będziemy nadal 
oferować opakowania 

o znacznie mniejszym śladzie 
węglowym.

Naszym celem w 2019 roku 
jest obudzenie ducha 
działania o wysokiej 

skuteczności poprzez 
wprowadzenie inicjatywy 

mającej na celu optymalizację 
naszej produktywności 

i wdrożenie nowych 
i ulepszonych procesów 
lean. Zaangażowaliśmy 

firmę konsultingową BeST, 
aby zoptymalizować naszą 
produktywność i wdrożyć 
nowe i ulepszone procesy 

lean w siedmiu europejskich 
zakładach w 2018 r. oraz 

dodatkowe pięć w 2019 r. 

W 2018 roku położyliśmy 
duży nacisk na firmę jako 
JEDNOŚĆ. Nasz program 

ambasadorów marki pomógł 
w zaznajomieniu wszystkich 
szczebli organizacji z filarami 

wizji firmy, podczas gdy 
imprezy firmowe obejmujące 

firmę jako JEDNOŚĆ 
angażowały pracowników 

w ramach działu OPAKOWAŃ 
Międzynarodowych. 

W 2019 r. będziemy nadal 
koncentrować się na 

poprawie środowiska pracy 
i wdrażaniu programów 
doceniania i uznawania.

Na podstawie naszej wizji „Przedefiniowanie 

zrównoważonego rozwoju” zbudowaliśmy 

kluczowe filary, które określają nasze 

ukierunkowanie, naszą uwagę i nasze zasoby. Nasze 

zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa, wysiłków 

organizacyjnych, usprawnień operacyjnych 

i inwestycji pomaga nam osiągnąć nasze cele 

i umożliwić przyszły rozwój. Przede wszystkim nasi 

ludzie są naszym najcenniejszym dobrem, dlatego 

zaangażowanie w ich bezpieczeństwo powinno 

być fundamentem wszystkich naszych działań.

Jednostka organizacyjna Międzynarodowe 

poczyniła znaczne postępy w zakresie 

bezpieczeństwa w 2018 r. i będzie nadal z nich 

korzystać w 2019 r., prowadząc kampanię na 

temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Kampania 

2019 rozpoczęła się Światowym Tygodniem 

Bezpieczeństwa i będzie kontynuowana przez 

cały rok poprzez podejmowanie tematów 

bezpieczeństwa, aby podnieść świadomość 

i zachęcić do działań usprawniających, 

plakatów, prezentacji, ćwiczeń zespołowych, 

a także quizów bezpieczeństwa i nagród za 

uczestnictwo pracowników. 

Nasze zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa, 

wysiłki organizacyjne, usprawnienia operacyjne 

i inwestycje pomogą nam osiągnąć nasze cele 

i umożliwić przyszły rozwój. Pasją naszych 

pracowników jest firma i dostarczają oni naszym 

klientom doskonałe produkty i usługi.



DUŻE OPAKOWANIE
ZWIĘKSZANIE BEZPIECZEŃSTWA

„Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, 
nigdy nie można stwierdzić, że jest 
wystarczająco dobrze... Nasze wysiłki 
muszą być stałe, konsekwentne 
i samowystarczalne”.
 - John Dergentis  
Wiceprezydent North America Fibre Division i członek 
zespołu ds. bezpieczeństwa w dziale Duże opakowanie

Zespół ds. bezpieczeństwa w dziale Duże opakowanie jest 
jedną z sił napędowych, dzięki którym bezpieczeństwo 
należy do najważniejszych elementów naszej działalności, jest 
możliwe do wdrożenia oraz angażuje wszystkich. 

„Koncentrowanie się na bezpieczeństwie ma kluczowe 
znaczenie dla naszej firmy, dla Was, dla siebie nawzajem” – 
mówi Nick Sheets, dyrektor ds. Środowiska, zdrowia 
i bezpieczeństwa / grupy regulacyjnej, Duże opakowanie. 

Wszystko zaczyna się od ludzi i planu. Dzięki wsparciu 
Glenna Frommer, Prezesa – Large Packaging, Nick i jego 
zespół doświadczonych specjalistów od bezpieczeństwa 
pracowali nad stworzeniem mapy drogowej dotyczącej 
zdrowia i bezpieczeństwa, która identyfikuje procesy 
i praktyki, generuje energię wokół bezpieczeństwa i pomaga 
przyspieszyć wspólną misję bezpieczeństwa firmy. 

Plan działania zespołu ds. bezpieczeństwa w dziale Duże 
opakowanie koncentruje się na trzech kluczowych obszarach:

1. Środowisko pracy

„W celu ochrony pracowników ważne jest, aby najpierw 
wziąć pod uwagę środowisko pracy i skoncentrować się na 
eliminowaniu zagrożeń fizycznych” – mówi Nick. 

2. Systemy zarządzania

Wdrożenie kompleksowego planu bezpieczeństwa wymaga 
systematycznego podejścia i odpowiedzialności. 

3. Umiejętności i wiedza

Program szkoleniowy

Prowadzenie stałych szkoleń jest kluczowym elementem 
planu zespołu ds. bezpieczeństwa. W roku 2019 zespół 
sponsoruje 30-godzinny kurs certyfikacyjny z zakresu 
bezpieczeństwa i zdrowia pracy. 

Komunikaty

Zespół ds. bezpieczeństwa podkreśla znaczenie komunikacji 
w osiąganiu celów bezpieczeństwa. Codzienne punkty 
styczności z pracownikami na początku każdej zmiany 
mają na celu podniesienie świadomości bezpieczeństwa 
i zapewnienie edukacji na temat bezpiecznych zachowań, 
podczas gdy cotygodniowe zebrania dotyczące 
bezpieczeństwa stanowią forum do otwartego dialogu 
z udziałem zespołu ds. bezpieczeństwa – Duże opakowanie, 
kierownictwa firmy i zespołów zarządzania zakładem. 

Jak zespół będzie wiedział, czy ich plan się powiedzie? 

„Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, nigdy nie można stwierdzić, 
że jest wystarczająco dobrze” – mówi John Dergentis, 
wiceprezes North America Fibre Division i członek zespołu 
ds. bezpieczeństwa w dziale Duże opakowanie. „Chociaż 
możemy zmierzyć nasze wysiłki na rzecz bezpieczeństwa 
przy użyciu standardów branżowych i obliczeń, musimy 
nadal robić to, co najlepsze dla naszych pracowników i starać 
się być perfekcyjni w naszym procesie. Nasze wysiłki muszą 
być stałe, konsekwentne i samowystarczalne”. 



ZASOBY LUDZKIE 
PRZEDEFINIOWANIE ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU ZA POŚREDNICTWEM LUDZI 
BRUNO COUTEILLE, WICEPREZES WYKONAWCZY DS. 
ZASOBÓW LUDZKICH

W Mauser Packaging Solutions wdrażamy zrównoważony rozwój poprzez 

utrzymanie i zwiększenie naszej wykwalifikowanej siły roboczej. 

W momencie gdy osiągnięcia rewolucji cyfrowej w coraz większym stopniu 

wpływają na produkcję, umiejętności pracowników ulegają dynamicznym 

zmianom, a firma często ma trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych 

pracowników do zaawansowanych zakładów produkcyjnych. Zatrudniając około 

7000 pracowników produkcyjnych na całym świecie, dążymy do ich aktywizacji za 

pomocą tak zwanej reedukacji przemysłowej lub programowi stażowemu. 

Nasi pracownicy posiadają bogatą wiedzę i doświadczenie. Kompetencje te są 

istotne dla następnej generacji pracowników, ale potrzebny jest rygorystyczny, 

uporządkowany program rozwoju w celu zapewnienia nowym pracownikom 

szkolenia umożliwiającego w rozsądnym okresie czasu dołączenie do grona 

pełnoprawnych pracowników obsługi technicznej lub techników. 

Wraz z wprowadzeniem globalnego programu stażowego Mauser Packaging 

Solutions w 2019 roku wykorzystamy doświadczenie naszych obecnych 

pracowników do szkolenia następnej generacji, aby przygotować pracowników 

utrzymania ruchu oraz inżynierów procesu. Program będzie otwarty dla obecnych 

pracowników, a także dla nowych pracowników gotowych do długoterminowego 

zaangażowania na rzecz programu i firmy. Praktykanci biorący udział w nowym 

programie zdobędą wiedzę teoretyczną, praktyczne doświadczenie i szkolenie 

zawodowe. Absolwenci będą w pełni przygotowani, aby sprostać naszym 

aktualnym wymaganiom w miejscu pracy, jako wykwalifikowani mechanicy, 

elektrycy i producenci narzędzi i matryc.

 „Kluczem do sukcesu Mauser Packaging Solutions jest posiadanie wysoko 

wykwalifikowanej siły roboczej. Przyjmując niemiecki model praktyk w całej 

firmie, Mauser prezentuje sprawdzone podejście do reedukacji przemysłowej, 

które wnosi wartość dodaną do branży, wzmacnia rodziny i społeczności oraz 

wspiera gospodarkę” – mówi Bruno Couteille, wiceprezes wykonawczy ds. 

zasobów ludzkich.

W ciągu najbliższych kilku miesięcy będziemy udostępniać więcej szczegółów 

na temat tego programu i z niecierpliwością oczekujemy przekonania się, w jaki 

sposób program umożliwi obecnym i przyszłym pracownikom doskonalenie się 

w wybranych przez nich dziedzinach.

Ludzie Produkty 
i usługi

Długoterminowa 
stabilność 
finansowa

Praktyki zawodowe

PROGRAM PRAKTYK 
ZAWODOWYCH W CELU 
STWORZENIA ZRÓWNOWAŻONEJ 
SIŁY ROBOCZEJ

Sukces firmy Mauser opiera się na 

współzależności siły naszych ludzi, naszych 

produktów i usług oraz naszej długoterminowej 

stabilności finansowej. Inwestycja w staż to 

inwestycja w naszych ludzi. 

 

Zwyczaj prowadzenia praktyk zawodowych został zapoczątkowany 
w średniowieczu, gdy wysoko wykwalifikowani rzemieślnicy 
przekazywali kolejnym pokoleniom sztukę swojego rzemiosła. 
W późniejszym czasie w okresie rewolucji przemysłowej praktyka ta 
została dostosowana do branż przemysłowych.
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PRZEDEFINIOWANIE BEZPIECZEŃSTWA 
Tydzień bezpieczeństwa 2019

Bezpieczeństo to odpowiedzialność każdego z nas, daltego Mauser Packaging 
Solutions kładzie nacik na bezpieczęństwo jako najważniejszy priorytet na 2019 
rok.

Naszą kampanię na rzecz „Przedefiniowania bezpieczeństwa” w 2019 roku 
rozpoczęliśmy od przeprowadzenia 14 stycznia (poniedziałek) Globalnego 
przestoju na rzecz bezpieczeństwa (ang. Global Safety Stand Down), w trakcie 
którego wszyscy pracownicy we wszystkich placówkach przerwali wykonywanie 
swoich obowiązków. Powyższe przerwanie pracy nie było odpowiedzią na 
żaden konkretny wypadek, ale okazją na aktywne skoncentrowanie się na 
bezpieczeństwie wraz z nadejściem nowego roku. W kolejnych dniach tygodnia 
pracownicy uczestniczyli w innych działaniach związanych z bezpieczeństwem. 

Zaangażowanie w działania na rzecz bezpieczeństwa chroni nasz najcenniejszy 
zasób – naszych ludzi. Sukces naszej firmy zależy od naszych pracowników, 
a naszą największą odpowiedzialnością jest dopilnowanie, aby każdy z nich 
wrócił bezpiecznie do domu po zakończeniu pracy. 

Naszym najcenniejszym zasobem są nasi ludzie i nie ma 
niczego ważniejszego niż zapewnienie im bezpieczeństwa. 
Dosłownie niczego. 


