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Wraz z końcem 2019 roku nie mogę oprzeć się poczuciu niewykorzystanej możliwości. 
Negatywny wpływ globalnego spowolnienia przemysłowego wywarł znaczny wpływ na ogólne 
wyniki w 2019 roku, które były znacznie niższe niż docelowe. W 2019 odnotowaliśmy spadek 
globalnych wolumenów o ~4%, w porównaniu do względnie słabego roku 2018. Wpływ taryf, 
niepewności ekonomicznej oraz katastrofalnych warunków dla rolnictwa ze względu na pogodę, 
a także zwiększone ryzyko geopolityczne spowodowały znaczne zmniejszenie popytu w 
przemyśle. Jednakże pomimo wszelkich negatywnych aspektów w zakresie ilości byliśmy w 
stanie zwiększyć zarobki, a także osiągnąć wiele istotnych celów, które dobrze wróżą Firmie i jej 
sukcesom w dłuższej perspektywie. Udało nam się: 
• umocnić nasz zespół zarządzający;
• kontynuować integrację wcześniejszych form naszej działalności;
• pomyślnie skonsolidować jednostki biznesowe regeneracji i dużych opakowań w Ameryce 

Północnej, jednostki regeneracji w regionie EMEA, a także międzynarodowe jednostki 
biznesowe, w reakcji na wymagania klienta dotyczące „Jednej firmy Mauser”;

• opracować Program Optymalizacji Platformy Mauser (MPO), który naszym zdaniem będzie 
ważnym czynnikiem wyróżniającym nas na wiele lat.

Zbudowaliśmy solidne podstawy długoterminowego sukcesu. Nasze planowanie strategiczne 
potwierdziło przekonanie, że uczestniczymy we właściwych rynkach i że mamy przewagę 
konkurencyjną dzięki szerokiej ofercie produktów i usług. W 2020 roku nadal będziemy 
inwestować w ludzi, kapitał i technologię. Ponadto będziemy finansować zasoby, aby spełniać 
oczekiwania MPO zawarte w naszym biznesplanie. Co ważne, utrzymujemy zaufanie naszych 
akcjonariuszy, inwestorów i klientów. Jest ono oparte na pewności, jaką mamy co do siebie, że 
firma Mauser będzie wzrastać i dobrze prosperować.
Na 2020 rok spoglądam z ogromnym optymizmem, wynikającym ze wspólnie wykonanej w roku 
2019 pracy oraz ze świadomości, że możemy osiągać jak najwyższe wyniki. Wielkim zaszczytem 
było dla mnie kierowanie Firmą. Chciałbym każdemu z Państwa podziękować za wkład.
Na zakończenie chciałbym wszystkim Państwu złożyć serdeczne życzenia Wesołych Świąt, a 
także zdrowia i szczęścia w Nowym Roku. Do zobaczenia w 2020 roku!
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TWORZYWA SZTUCZNE
Nowe, oczyszczone, wykonane 
z tworzyw sztucznych z recyklingu
Wyjątkowe cechy: Zatwierdzenie 
UN, wielowarstwowe, barierowe, 
przewodzące

METAL
Bębny stalowe standardowe i 
specjalistyczne
Wyjątkowe cechy: Zatwierdzenie 
UN, powlekane wewnątrz, nadruk 
litograficzny

KOMPOZYTOWE IBC
Nowe, regenerowane, oczyszczone, 
wykonane z tworzyw sztucznych 
z recyklingu
Wyjątkowe cechy: Zatwierdzenie 
UN, wielowarstwowe, barierowe, 
antystatyczne, UL, aseptyczne

WŁÓKNA
Pokrywy z metalu i z tworzywa 
sztucznego
Wyjątkowe cechy: Zatwierdzenie UN, 
powłoka polietylenowa, z warstwą 
wierzchnią, z wkładem, wykonane w 
całości z włókna

MASZYNY
Wyjątkowe cechy: Najnowocześniejsza 
technologia formowania z 
rozdmuchiwaniem, technologia 
jednowarstwowa i wielowarstwowa, 
spersonalizowana produkcja i 
sprzęt kontrolny, usługi w zakresie 
udostępniania wiedzy fachowej

REGENERACJA
Wyjątkowe cechy: Dostosowane do 
potrzeb klienta programy zbierania 
opakowań, przejrzyste wytyczne i 
najnowocześniejsze raportowanie, 
zarządzanie flotą i usługi oczyszczania

ŻYWICA POUŻYTKOWA (PCR)
Zużyte pojemniki do ładunków 
masowych (intermediate bulk 
container, IBC) przekształcane w żywicę 
wielokrotnego użytku
Wyjątkowe cechy: Używany, oczyszczony 
i zgodny z przepisami materiał IBC; pełen 
cykl zarządzania, zgodność z zasadami 
zrównoważonego rozwoju Mauser

SKŁADNIKI
Części z tworzywa sztucznego, 
produkcja rur stalowych (kosze IBC)
Wyjątkowe cechy: Skuteczne wdrożenie 
integracji pionowej

CZŁONKOWIE 
ZESPOŁU



Wskazówki i przypomnienia dotyczące 
poprawy samopoczucia dzięki 
aktywnemu trybowi życia.

NOWY POCZĄTEK W NOWYM ROKU
ZASOBY W ZAKRESIE POPRAWY DOBREGO SAMOPOCZUCIA W 2020 R.

PRODUKCJA W ZAKŁADACH MAUSER 
WYJĄTKOWE ZAANGAŻOWANIE. NIEZRÓWNANA WYDAJNOŚĆ.
Każdy pracownik firmy Mauser ma swoje doświadczenia, którymi czas się podzielić.

Produkcja w zakładach Mauser: Wyjątkowe zaangażowanie. Niezrównana wydajność. to inicjatywa 
wewnętrzna obejmująca krótkie biografie pracowników, które pokazują, że firma Mauser chętnie zatrudnia osoby 
pochodzące z różnorodnych środowisk o bogatym doświadczeniu zawodowym.  
Zapraszamy do odwiedzenia witryny mausernow.com w 2020 r. — będzie tam można znaleźć najnowsze 
informacje o pracownikach.

POZNAJ MARI LUCAS: WSPÓŁCZESNY PIONIER 
Kierownik zakładu — Sturtevant, Wisconsin, Stany Zjednoczone

Miłość do lotnictwa i zainteresowanie tym, jak działają różne urządzenia oraz w jaki sposób są produkowane sprawiły, że 
Mari Lucas, kierownik zakładu opakowań małych, zdecydowała się rozpocząć swoją karierę zawodową jako mechanik 
silników samolotów morskich. Gdy Mari dołączyła do marynarki wojennej USA — US Navy, kobiety nie mogły przebywać na 
lotniskowcach, a ponadto rzadko pracowały jako mechanicy. Pomimo tej dysproporcji w zatrudnieniu kobiet Mari Lucas stała się 
jedną z pierwszych kobiet, które dołączyły do eskadry F-14 jako część załogi pokładowej. 

Po sześciu latach pracy dla US Navy Mari Lucas została przeniesiona do rezerwy z honorami i rozpoczęła edukację w dziedzinie planowania 
i projektowania. Jedno z pierwszych stanowisk jako cywil zdobyła w zakładzie produkującym sprzęt zdalnego sterowania dla przemysłu jądrowego i dla 
branży farmaceutycznej. To właśnie wtedy Mari Lucas objęła swoje pierwsze stanowisko kierownicze i odkryła nową pasję. 

„Zarządzanie programem jakości firmy zapewniło mi znacznie szerszy wgląd w organizację. Powoli zaczynałam rozumieć, jak wartościowe są inicjatywy 
lean oraz ciągłe doskonalenie. To stało się moją nową pasją — umiejętność współpracy z innymi w zakresie ulepszeń, które poprawiają jakość pracy 
pojedynczych osób, ale także całej firmy”.

Lucas uważa, że jej sukces zawodowy był możliwy dzięki licznym mentorom, z których doświadczenia mogła czerpać przez całe życie oraz dzięki 
umiejętności słuchania innych i uczenia się od nich. „Mentorów możemy znaleźć wszędzie — to 
nie zawsze musi być nasz przełożony. Mogą to być nasi współpracownicy, inne osoby poznawane 
w codziennym życiu, a czasem nawet spotykane zupełnie przypadkowo. Jeśli poświęcisz czas na 
wysłuchanie tego, co mają do powiedzenia inne osoby, zawsze możesz się czegoś nauczyć”. 

Na początku swojej kariery Lucas otrzymała wsparcie ze strony szefowej kuchni, która zachęcała 
ją do rozwoju na przekór ograniczeniom, z jakimi musiały sobie radzić kobiety zatrudnione 
w amerykańskiej marynarce wojennej w tamtym czasie. Później Lucas pracowała z wiceprezesem 
ds. operacyjnych, który dostrzegł drzemiący w niej potencjał i osobiście zainteresował się 
rozwojem jej kariery. Dzięki niemu Lucas zbudowała pewność siebie, która była konieczna do 
podjęcia dodatkowych obowiązków związanych z zarządzaniem. Ostatecznie awansowała na 
stanowisko kierownika zakładu, które piastuje do dziś.

„Miałam nie tylko okazję współpracować z inspirującymi liderami, ale także brać udział w ekscytujących projektach. W trakcie mojej kariery 
uczestniczyłam w opracowywaniu produktu, który jest niezbędny do oczyszczania odpadów jądrowych, zmniejsza negatywny wpływ produkcji na 
środowisko, pozwala na rozwój działalności oraz nabycie sprzętu wartego wiele milionów dolarów. Obecnie kieruję fabryką, która dostarcza produkt 
używany przez miliony osób każdego dnia. Dziedzina, jaką zajmowałam się w produkcji, pomogła mi zrozumieć, jak powstają produkty, które sprawiają, 
że nasz świat się rozwija”.

„Jeśli ktoś interesuje się tym, w jaki sposób 
działają różne rzeczy, jak powstają produkty 
oraz jak można poprawić jakość życia ludzi, 
produkcja to doskonała ścieżka kariery. Na 
pewno na tej drodze można spotkać różne 

trudności — również ja musiałam sobie z nimi 
poradzić, ale wystarczy być kreatywnym 

i zawsze można znaleźć inną drogę lub sposób 
ich przezwyciężenia”.

Pracownicy z Ameryki Północnej, którzy zarejestrowali się do 
ubezpieczenia medycznego firmy Mauser, kwalifikują się do 
udziału w programie wellness Virgin Pulse w 2020 roku. Udział 
jest całkowicie dobrowolny i objęty poufnością. Pracownicy 
uczestniczący w programie Virgin Pulse otrzymują dostęp 
do zasobów wellness i mogą uzyskać 750 USD na osobę (lub 
1500 USD na rodzinę) za zachowanie lub zachowania sprzyjające 
utrzymaniu dobrego zdrowia. Kwota ta zasili konto HSA (health 
savings account, konto ubezpieczenia zdrowotnego).  

Zarejestruj się, aby zacząć zbierać punkty! Zapraszamy do 
programu join.virginpulse.com/mauserpackaging

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2020 r.

Możliwość dostosowania zasobów, tak 
aby możliwe było śledzenie aktywności 
i osiąganie wyznaczonych celów.

Dostęp do przepisów i informacji 
ułatwiających dokonywanie 
zdrowych wyborów żywieniowych.
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Zeskanuj, aby uzyskać 
dostęp do profili 

pracowników w witrynie 
MauserNOW.



BEZPIECZEŃSTWO W 2020 R.
W miarę zbliżania się nowego roku warto zastanowić się nad osiągnięciami i 
wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa, jakich doświadczyliśmy w ubiegłym roku. 
Czy bezpieczeństwo było dla wszystkich priorytetem? Czy udało ci się spełnić swoje 
cele bezpieczeństwa na rok 2019? Czy w 2020 roku musisz zrealizować nowe cele 
związane z bezpieczeństwem?

BHP i ochrona środowiska to integralna część zarządzania ryzykiem w firmie 
Mauser Packaging Solutions. Dziękujemy naszym pracownikom, przełożonym i 
menedżerom za tworzenie bezpieczniejszych miejsc pracy w 2019 roku. 

W 2020 roku bezpieczeństwo pracowników będzie nadal bardzo ważne. W 
nadchodzącym roku prosimy cię o pełne zaangażowanie na rzecz zapewnienia 
bezpieczeństwa. Nasze coroczne szkolenie w zakresie BHP to moment, gdy 
cała firma będzie mogła przerwać swoje codzienne obowiązki, aby potwierdzić 
nasze osobiste zaangażowanie w kwestie bezpieczeństwa oraz zaangażowanie 
poszczególnych jednostek biznesowych.

Mamy nadzieję, że weźmiesz udział w szkoleniu w zakresie bezpieczeństwa w 
2020 r., które odbędzie się w styczniu 2020 r., ponieważ na bezpieczeństwo mają 
wpływ wszyscy pracownicy. 

BHP i ochrona środowiska to integralna część zarządzania ryzykiem w firmie 
Mauser Packaging Solutions. Dziękujemy naszym pracownikom za tworzenie 
bezpieczniejszych miejsc pracy w 2019 roku. 
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