
Ostatnio rozmawialiśmy dość dużo o rozwiązaniu Mauser Platform Optimization (MPO). Głęboko wierzę, że z czasem wyróżni nas ono na 
tle konkurencji i pozwoli nam „stworzyć naszą własną przyszłość” bez względu na to, jak będą działać rynki globalne.  Wspólny mianownik, 
który łączy całe rozwiązanie MPO, to inwestycja.  Podczas gdy wiele firm wycofuje inwestycje w swoją działalność, my dokonujemy więcej 
inwestycji w Mauser, aby zabezpieczyć naszą przyszłość.  Inwestycje związane z MPO są skupione wokół:

 • Rozwoju pracowników – inwestowanie w nasz globalny program praktyk zawodowych (Apprenticeship Program) i program dla 
kierownictwa pierwszej linii (Front Line Leadership) w Ameryce Północnej

 • Systemu operacyjnego Mauser – inwestowanie w inżynierów ds. ciągłych ulepszeń w celu usprawniania naszych procesów i 
zapewniania większej sprawności

 • Strategii/systemów logistyki – rozwój i wdrażanie systemu zarządzania transportem Transportation Management System (TMS) 

 • Optymalizacji kosztów zakupów – usprawnianie globalnych zakupów wszystkich pozycji spoza zestawień materiałowych w celu 
zapewnienia znacznych oszczędności

 • Integracji pionowej – zwiększanie produkcji komponentów i materiałów we własnych zakładach, w tym produkcji zaworów we 
Włoszech, inwestycje w linię do produkcji rur w Erkelenz i podwojenie wydajności PCR 

 • Automatyzacji maszyn – inwestowanie w nowe technologie w celu stworzenia bezpieczniejszego miejsca pracy 

 • Procesów regeneracji – tworzenie nowych narzędzi w celu wykorzystania pozycji rynkowej i usprawnienia pozyskiwania zużytych 
pojemników

 • Doskonałości obsługi klienta – wdrażanie narzędzia do planowania sprzedaży, które na końcu obejmie wszystkie jednostki 
biznesowe

 • Rozwoju nowych produktów – nowa linia bębnów stalowych w Mason w stanie Ohio, dodanie nowego opakowania 
konsumenckiego, a także udoskonalenia w zakresie projektu IBC i wielowarstwowych zastosowań barierowych 

Ponadto, rozpoczynamy realizację projektu zrównoważonego rozwoju w całej firmie, który umożliwi nam publikowanie raportu rocznego 
i pozwoli skupić działalność na zrównoważonych procesach.  Zamierzamy wykorzystać to jako sposób na lepsze opowiedzenie naszej 
historii zrównoważonego rozwoju i zarządzania cyklem życia – kluczowego czynnika wyróżniającego naszą firmę.

Jest to bez wątpienia ekscytujący czas w firmie Mauser Packaging Solutions, ale w ostatecznym rozrachunku to nasi ludzie zapewniają 
różnicę. W styczniu miałem przyjemność odwiedzić 17 naszych zakładów w Ameryce Północnej i Europie w ramach programu Safety 2020 
Stand Down i ponownie zadziwiła mnie jakość pracy naszych współpracowników.  Podczas przedstawiania strategii firmy zadawano mi 
niewiarygodnie wnikliwe pytania, co pokazuje mi poziom zaangażowania, jaki mamy w całej firmie.  Rozpoczynając rok 2020, chciałbym 
podziękować Państwu za starania w imieniu firmy Mauser i przypomnieć o tym, jak ważne są Państwa wysiłki dla sukcesu Firmy.
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SPOTKANIE SPRZEDAŻOWE 
IMPERATYWY NA ROK 2020

WYJAŚNIENIE 
NASZEJ WIZJI I 
STRATEGII
Grafiki na następnej stronie 
przedstawiają sposób, w jaki 
nasze różne segmenty biznesowe 
współpracują ze sobą w celu 
zapewnienia kompleksowej 
obsługi naszych klientów (góra) 
oraz zarys strategii, celów i praktyk 
dotyczących zaangażowania, 
które kierują sposobem, w jaki 
prowadzimy działalność (dół).

Kierownictwo pierwszej linii (Front Line Leadership) to 
wielomodułowy program dla liderów, oferowany obecnie 
w Ameryce Północnej. W ramach programu liderzy uczą 
się przekazywać jasne polecenia, prowadzić coaching 
pracowników i udzielać skutecznych informacji zwrotnych. 
Ostatecznym celem szkolenia jest umożliwienie 
liderom stworzenia środowiska pracy sprzyjającego 
zaangażowaniu pracowników, poprawianiu efektywności i 

bezpieczeństwa, a także zwiększaniu satysfakcji 
pracowników.

Odbiorcy docelowi:  
Wszyscy obecni, nowi lub przyszli 

przełożeni i kierownicy, 

odpowiedzialni za kierowanie 

pracą innych osób.

Ogólne cele programu:

 9 Poznanie umiejętności, zachowań i postaw 

niezbędnych dla skutecznego lidera

 9 Przekazanie narzędzi do łączenia i angażowania się w 

sprawy związane z zespołami oraz poszczególnymi 

bezpośrednimi podwładnymi

 9 Zrozumienie podstaw psychologicznych 

zaangażowania i satysfakcji pracowników

 9 Zdobycie umiejętności komunikacyjnych 

wymaganych do prowadzenia coachingu, udzielania 

informacji zwrotnych, inicjowania zmian i zarządzania 

konfliktem

 9 Rozwijanie umiejętności tworzenia
bezpiecznych zespołów osiągających
świetne wyniki pracy

Powyżej: Ken Roessler zwraca 
się do członków zespołu 
sprzedażowego

Poniżej: Kilku członków zespołów 
sprzedażowych z uznaniem za 
główną rocznicę pracy.

Zespoły sprzedażowe z Ameryki Północnej spotkały 
się w dniach 14–17 stycznia w Oak Brook w stanie Illinois 
w ramach dorocznego spotkania sprzedażowego. 
Podstawą tego spotkania była nasza misja, która polega na 
zostaniu „globalnym liderem w obszarze wysokiej jakości, 
wytrzymałych i zrównoważonych produktów i rozwiązań 
do pakowania”. Ta kwestia była poruszana w prezentacjach 
przedstawionych przez członków Komitetu Wykonawczego 
oraz podczas sesji realizowanych w małych grupach z 
jednostek biznesowych. Przez cały tydzień zespół rozmawiał 
o czterech kluczowych obszarach, które są niezbędne do 
realizacji naszej misji w roku 2020... i kolejnych latach.

• Zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy
wszystkim pracownikom

• Uzyskiwanie wartości z naszego modelu
biznesowego opartego na gospodarce o
zamkniętym obiegu oraz jego rozwój

• Utrzymanie koncentracji na naszych głównych
rynkach i wzmacnianie partnerstwa z naszymi
klientami z tych rynków

• Dalsze ułatwianie współpracy z firmą Mauser
Nasze coroczne spotkanie sprzedażowe jest kluczowym 
elementem wspaniałej kultury sprzedaży. Jest to okazja 
do rozwijania umiejętności całego zespołu i zapewnienia 
motywacji na nowy rok. 

To był wspaniały tydzień, podczas 
którego wraz z naszymi zespołami 

sprzedażowymi ze wszystkich jednostek 
organizacyjnych udało się określić nasze 
cele na rok 2020 i wzmocnić nasz nacisk 
na działanie jako „jedna firma Mauser”.

JOHN HOMAN 
WICEPREZES DS. MARKETINGU 

GLOBALNEGO

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Jasonem Wasikowskim  
E-mail: jason.wasikowski@mauserpackaging.com



NASZA WIZJA: 
GLOBALNY LIDER KOMPLEKSOWYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONYCH OPAKOWAŃ

Strategia PCR
 • Lider w dziedzinie 

produkcji i zużycia 
żywicy z recyklingu

 • Ponowne zdefiniowanie
zrównoważonego 
rozwoju poprzez 
wprowadzanie 
przyjaznych dla 
środowiska 
produktów

Doskonałość handlowa
 • Rozwój w branży chemikaliów

specjalistycznych, środków 
smarnych i żywności oraz napojów 
instytucjonalnych

 • Lepsze podejście polegające 
na wyjściu do rynku dzięki 
ujednoliconym sprzedawcom
we wszystkich jednostkach 
biznesowych

 • Ulepszone planowanie w 
związku z popytem wśród 
klientów, prowadzone z 
wykorzystaniem zintegrowanych
danych i zaawansowanych analiz

Innowacje: Śledzenie
 • Możliwość pełnego śledzenia

(Full track and trace, FT&T) 
produktu za pomocą GPS/IoT

 • Ponowne zdefiniowanie 
zrównoważonego rozwoju 
poprzez regenerację w 
gospodarce o zamkniętym 
obiegu i dostarczanie żywicy 
z recyklingu oraz zarządzanie
cyklem życia

Całościowa strategia frachtu

 • Najlepsza w swojej klasie flota
i wykorzystanie możliwości 
zwrotu opakowań

 • Optymalizacja tras/sieci na podstawie
danych

 • Monitorowanie zasobów w czasie rzeczywistym

Pierwotny 
surowiec

Zakład produkcyjno 
-regeneracyjny

Klient korzystający z 
małych opakowań

Klient korzystający 
z dużych opakowań 

(np. chemikalia 
specjalistyczne)

Końcowy 
użytkownik 

opakowania/
opróżniania  

(np. ropa i gaz)

Dostawy 
na czas

Wiodąca 
w branży 

technologia 
produkcyjna

Zwrot opakowania

Strategia

Cele

Nasze zaan-
gażowanie

 ► Misja: Globalny lider w obszarze wysokiej jakości, wytrzymałych i zrównoważonych produktów oraz rozwiązań 
do pakowania, które pomagają naszym klientom rozwijać ich firmy oraz budują wartość dla naszych interesariuszy.

 ► Koncentracja na głównych rynkach końcowych, takich jak farby i powłoki, chemikalia, ropa naftowa, konsumenci i 
żywność/rolnictwo, które zapewniają stabilny rozwój

 ► Nasz model biznesowy oparty na gospodarce o obiegu zamkniętym zapewnia przewagę strategiczną i nie 
można go powielać

 ► Stymulowanie rozwoju w skali roku przewyższającego rynek

 ► Dostarczanie wartości w ramach projektu Mauser Platform Optimization (MPO) realizowanego w latach 2017–2023

 ► Dążenie do realizacji naszego zamierzenia, która polega na byciu liderem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju w 
branży opakowań sztywnych

 ► Utrzymanie bezpiecznego miejsca pracy dla naszych pracowników

► Przyciąganie, rozwój i zatrzymywanie pełnych pasji członków zespołu Mauser Packaging Solutions

► Pilnowanie, aby roczne cele pracowników łączyły się ze strategią Firmy



NASZA WIZJA:
GLOBALNY LIDER KOMPLEKSOWYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONYCH OPAKOWAŃ

► Stymulowanie rozwoju w skali roku przewyższającego rynek

► Dostarczanie wartości w ramach projektu Mauser Platform Optimization (MPO) realizowanego w latach 2017–2023

► Dążenie do realizacji naszego zamierzenia, która polega na byciu liderem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju w
branży opakowań sztywnych

MAUSER PLATFORM OPTIMIZATION 
NASZ PLAN ROZWOJU STRATEGICZNEGO

Inicjatywę Mauser Packaging Solutions Platform 
Optimization (MPO) definiuje się jako zestawianie, 
ujednolicanie i wykorzystywanie zasobów firmy Mauser 
Packaging Solutions na potrzeby realizacji naszych celów.

Kontynuując wdrażanie MPO w całej firmie, szukamy 
zysków w formie wyższych przychodów, niższych kosztów 
oraz efektywniejszej i wydajniejszej pracy pracowników

Dlaczego inwestujemy w MPO?

Aby pozostać na czele w szybko zmieniającym się świecie

Działamy w dynamicznym środowisku, w którym 
okresy zmienności, szybko zmieniające się technologie 
i globalizacja to nie żadna nowość. Po skutecznym 
wdrożeniu nasze cele w zakresie MPO staną się 
niezawodnym czynnikiem stymulującym realizację celów 
krótko- i długoterminowych, który będziemy mogli 
wykorzystać, aby utrzymać przewagę na rynku.

Aby osiągnąć przewagę strategiczną

Dzięki optymalizacji jesteśmy w stanie zatrudniać i 
wdrażać osoby o odpowiednich zestawach umiejętności, 
aby dalej dostosowywać nasze cele. Ta przewaga 
strategiczna pozwala nam lepiej reagować na 
nieoczekiwane zmiany na rynku i szybciej oraz skuteczniej 
realizować nasze priorytety.
Aby rozwijać się strategicznie 

Uzyskanie właściwej struktury organizacji po fuzji – z 
dostosowaniem kultur, zasobów ludzkich, priorytetów 
i przepływów pracy – jest kluczem do odblokowania 
synergii i potencjału wartości firmy.

Jako nadrzędną strategię firmy MPO oferuje sprawdzony i 
niezawodny plan, który zapewnia długoterminowy sukces. 
Wspierając naszą wizję, będziemy wywierać znaczący 
wpływ na firmę, naszych pracowników i naszych klientów. 

Zeskanuj kod QR, aby zobaczyć projekty MPO i określić, 
jak odnoszą się one do naszej wizji.

BEZPIECZEŃSTWO 2020 
GLOBALNA POLITYKA BHP

Bezpieczeństwo dotyczy ludzi. W firmie Mauser Packaging Solutions nasi oddani pracownicy są naszym 
największym zasobem. Naszym obowiązkiem etycznym jest zapewnienie, aby każdego dnia każdy pracownik 
wracał do domu bezpiecznie i bez obrażeń. Aby pomóc w spełnianiu tego obowiązku, firma Mauser Packaging 
Solutions wdrożyła Globalną politykę BHP, w której opisała zaangażowanie Firmy we wspieranie podejmowania 
bezpiecznych decyzji i działań we wszystkich jednostkach biznesowych.

Dzięki wdrożeniu Globalnej polityki BHP i inwestycjom w edukację w zakresie bezpieczeństwa wyposażamy pracowników w 
narzędzia umożliwiające tworzenie i utrzymywanie bezpiecznego środowiska pracy. Będziemy nadal się poprawiać i określać 
zagrożenia poprzez tworzenie i egzekwowanie programów bezpieczeństwa, najlepszych praktyk i wytycznych, które wspierają 
naszą Globalną politykę BHP. 

Skupienie się na bezpieczeństwie ma kluczowe znaczenie dla naszej firmy.



GRATULACJE DLA NASZYCH ZESPOŁÓW 
UZNAWANIE WYJĄTKOWEJ PRACY W 2019 R.

Zakład w Oakville w Ontario (małe opakowania) otrzymał nagrodę 2019 
Oakville Hydro Conservation Award za modernizację zakładowej instalacji 

sprężonego powietrza. Modernizacja spowodowała znaczne obniżenie 
kosztów energii i wpływu na środowisko. 

KANADA

BRAZYLIA
Zakłady Mauser do Brasil Embalagens Industriais S/A z Suzano i Taubaté (regeneracja 
międzynarodowa) otrzymały certyfikat Outstanding Environmental Certificate 
i Green Seal of the Jornal Meio Ambiente de São Paulo jako dowód uznania za 
działania związane z ochroną środowiska oferowane na rynku branży opakowań 
przemysłowych. 

Zakład w Langley w Kolumbii Brytyjskiej (małe opakowania) zdobył certyfikat 
Occupational Standard of Excellence (OSSE). Zakład w Langley uzyskał 
łączny wynik w kompleksowym audycie programu bezpieczeństwa OSSE 

przeprowadzonym przez certyfikowanego zewnętrznego audytora na poziomie 
95%, czyli o 15% wyższym niż wynik wymagany do uzyskania certyfikatu (80%).

KANADA

WŁOCHY
Zakład Maider IBC S.r.I. (regeneracja międzynarodowa – Villastellone, Włochy) 
otrzymał nagrodę Conai Award for Best Improvements in Reconditioning 

and Recycling. Nagroda podkreśla innowacyjność technologiczną i ekologiczną 
procesów produkcyjnych, dzięki której gwarantujemy odzyskiwanie materiałów i ich 

ponowne wykorzystanie w produkcji nowych wyrobów.  

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
Firma NCG-Container Solutions South Africa (regeneracja międzynarodowa) otrzymała nagrodę 
Associations Award of Excellence Certificate and Floating Trophy od stowarzyszenia South African 
Industrial Container Reconditioners Association (SAICRA). Nagrodę tę przyznano w dowód uznania 
za wyjątkowe osiągnięcie w postaci zdobycia 100% podczas audytów SANS10406 w zakładach w 
Johannesburgu i Durban. Firma Mauser Packaging Solutions South Africa została również uznana za 
pierwsze przedsiębiorstwo zajmujące się regeneracją w RPA, które otrzymało certyfikat ISO 45001 i 
certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO.

Zakład Mauser International México, S. de R. L. de C. V. (duże opakowania/
regeneracja – Tocula, Meksyk) zdobył certyfikat Food Safety System 
Certification (FSSC) 22000 (wersja 4.1), spełniając wymagania 
międzynarodowej normy bezpieczeństwa żywności. Zespół przeszedł audyt 
certyfikacyjny potwierdzający kompletną zgodność z przepisami. 

MEKSYK



ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO NA ŚWIECIE – KORONAWIRUS  

Skupienie się na bezpieczeństwie ma kluczowe znaczenie dla naszej firmy.

Firma Mauser Packaging Solutions ściśle monitoruje informacje i aktualności dotyczące wirusa wydawane przez 
CDC*. Zachowujemy czujność i przestrzegamy wszystkich oficjalnych zaleceń. 

W momencie drukowania koronawirus miał już katastrofalny wpływ na życie wielu osób. Natychmiastowe działanie 
Firmy w celu wsparcia naszych pracowników, których dotknął ten problem, i zapewnienia, że ich bezpieczeństwo jest 
i pozostanie dla nas najważniejsze. 

Istnieją proste codzienne działania zapobiegawcze, które pomagają zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusów 
oddechowych. Obejmują one:

• Zwiększenie swojej świadomości.
• Unikanie podawania ręki i całowania w policzek podczas powitania.
• Unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi.
• Unikanie dotykania oczu, nosa i ust nieumytymi rękami.
• Częste mycie rąk wodą z mydłem przez co najmniej 20 sekund.
• Stosowanie środka do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu zawierającego co najmniej 60% alkoholu w przypadku

niedostępności mydła i wody.
• Ograniczenie wszystkich podróży.

Najnowsze komunikaty i informacje na temat koronawirusa, wydawane przez firmę Mauser Packaging Solutions, są
dostępne na stronie mausernow.com/coronavirus. Dodatkowe wytyczne dotyczące kontroli zakażeń można znaleźć
na stronie www.cdc.gov lub www.ecdc.europa.eu.

*CDC oznacza Center for Disease Control.

mauserpackaging.com
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