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Kontekst: Kim jesteśmy i dlaczego 
oceny SEAT są tak ważne
Mondi jest światowym liderem branży 
opakowaniowej i papierniczej, przyczyniającym 
się do tworzenia lepszego świata poprzez 
wytwarzanie innowacyjnych, zrównoważonych 
rozwiązań opakowaniowych i papierniczych 
na miarę potrzeb, współpracując z tysiącami 
marek lokalnych i globalnych wykorzystując 
papier, gdzie to możliwe, a tworzywa sztuczne, 
gdzie jest to bardziej praktyczne. Nasze 
przedsiębiorstwo jest całkowicie zintegrowane 
w obrębie łańcucha wartości opakowań  
i papieru – począwszy od zarządzania 
terenami leśnymi, poprzez produkcję 
masy celulozowej, papieru i folii z tworzyw 
sztucznych, aż do tworzenia efektywnych 
rozwiązań w zakresie opakowań 
przemysłowych i konsumenckich.

Zrównoważony rozwój leży u podstaw 
wszystkich naszych działań. W 2019 roku 
dochód Mondi wyniósł 7,27 mld euro,  
a skorygowany zysk EBITDA – 1,66 mld euro. 
Mondi jest firmą notowaną na podstawowym 
rynku giełdy londyńskiej (MNDI) oraz na 
giełdzie w Johannesburgu (MNP). Nasze 
przedsiębiorstwo weszło w skład indeksu FTSE 
100, od 2008 roku objęto je serią indeksów 
FTSE4Good, a od 2007 roku jest wpisane do 
indeksu FTSE/JSE Responsible Investment.

Zatrudniamy ponad 26 000 pracowników  
w przeszło 100 zakładach zlokalizowanych  
w ponad 30 krajach na całym świecie. 
Taka skala działalności wiąże się dużą 
odpowiedzialnością: zarówno nasi klienci, jak  
i cały świat oczekują od nas nowych 
rozwiązań, a konkretnie wysokiej jakości 
papieru i opakowań, które spełniają swoje 
zadanie, mają konkurencyjną cenę, a także 
nadają się do ponownego użytku, recyklingu 
bądź kompostowania.

Realizując tę strategię, zdajemy sobie sprawę 
z tego, że Mondi i jej działalność budzą duże 
zainteresowanie, ponadto nasza działalność 
i produkty wpływają na wiele osób. Istotnym 
elementem naszego podejścia do prowadzenia 
działalności jest aktywna współpraca  
z interesariuszami, tak aby lepiej rozumieć  
i reagować na ich wątpliwości. Do interesariuszy 

zaliczamy akcjonariuszy, klientów, pracowników, 
dostawców, rządy, organizacje pozarządowe, 
szkoły wyższe, społeczności lokalne, jednostki 
certyfikacyjne i organy regulacyjne oraz media. 
Zaangażowanie to realizowane jest na poziomie 
globalnym, krajowym, regionalnym  
i/lub operacyjnym, przy czym nasza postawa 
zakłada zarówno nieformalny, jak i formalny 
dialog z wieloma interesariuszami oraz 
regularną i przejrzystą sprawozdawczość.

Warunki społeczno-ekonomiczne oraz 
środowiskowe stanowią istotne czynniki 
zaangażowania Mondi w zrównoważony rozwój 
regionów, w których prowadzimy działalność. 

Formalne i przejrzyste oceny wpływu naszej 
działalności na otoczenie społeczno-
ekonomiczne społeczności i regionów, w których 
prowadzimy działalność, przeprowadzane są 
okresowo. Ten proces, znany pod nazwą SEAT 
(Socio-Economic Assessment Toolbox – zestaw 
narzędzi oceny społeczno-ekonomicznej) 
to wiele przeprowadzonych osobiście przez 
niezależną stronę trzecią, otwartych rozmów 
z interesariuszami. Wyniki oceny są publikowane 
w szczegółowym raporcie SEAT, którego treść 
udostępniamy wszystkim interesariuszom.

Metodologia SEAT została wprowadzona 
w 2005 roku. Jej celem było wsparcie 
zakładów celulozowo-papierniczych, a także 
zakładów leśnych w prowadzeniu otwartego 
i przejrzystego dialogu ze społecznościami 
lokalnymi. Dzięki procesowi SEAT możemy 
lepiej zrozumieć wpływ naszej działalności 
i poznać oczekiwania wszystkich interesariuszy. 
W niektórych zakładach oceny SEAT są 
ponadto wykorzystywane do tworzenia planów 
zaangażowania na rzecz społeczności lokalnej. 
12 z naszych 14 zakładów i firm leśnych 
(powyżej 85%) przynajmniej raz przeprowadziły 
ocenę SEAT. Zakłady te mieszczą się w Rosji, 
RPA, Polsce, na Słowacji, w Bułgarii, Czechach, 
Szwecji i Austrii.

Niniejszy raport przedstawia wyniki drugiej 
oceny SEAT przeprowadzonej w Mondi 
Świecie S.A. Mondi Świecie S.A.1 (dalej zwana 
„Mondi Świecie” lub skrótowo „Świecie”) 
wytwarza papiery do produkcji tektury falistej 
i należy do jednostki biznesowej Corrugated 
Packaging w ramach Grupy. 

Raport jest dostępny w języku angielskim  
i polskim, i zawiera opis kwestii poruszonych 
przez uczestników w trakcie oceny SEAT,  
a także odpowiedzi kierownictwa zakładu.

Pozostałą część raportu podzielono 
w następujący sposób: 

Część 2:
Cele i metodologia oceny – wprowadzenie do 
SEAT Mondi (narzędzia, metodologia i proces) 
oraz potwierdzenie celów oceny SEAT  
w społecznościach, w ramach których 
prowadzimy działalność. W tej części 
zaprezentowano także zespół ds. SEAT oraz 
najważniejszych interesariuszy zaproszonych  
do udziału w ocenie.

Część 3:
Otoczenie – kontekst geograficzny wraz z krótkim 
opisem regionu i obszaru gminy, na terenie 
której mieści się zakład. Przytoczono tutaj także 
wybrane najistotniejsze dane ekonomiczno-
demograficzne, a także mapę regionu.

Część 4:
Informacje o Mondi Świecie – ta część zawiera 
informacje na temat Grupy Mondi oraz, bardziej 
szczegółowo, na temat Mondi Świecie. Poza 
przedstawieniem 50-letniej historii, w tym 
rozdziale opisano również system zarządzania 
społecznego stosowany w zakładzie, w tym 
podejście do i wyniki działań w obszarach 
rozwoju pracowników, i świadczeń socjalnych 
dla pracowników, różnorodności płci, edukacji, 
praktyk z zakresu komunikacji, bezpieczeństwa 
oraz zaangażowania na rzecz społeczności 
lokalnej. Znalazły się tutaj także informacje 
o działaniach zakładu na rzecz ochrony 
środowiska (jeśli chodzi o energię i węgiel, 
odpady, emisję zanieczyszczeń do powietrza 
i wody oraz uzyskane certyfikaty), a także  
o zaopatrzeniu w drewno.

Część 5:
Wyniki oceny - tutaj opisano kwestie 
poruszone przez interesariuszy podczas 
spotkań SEAT. Część tę podzielono na 
„pozytywne wnioski” (czyli aspekty, za które 
zakład został pochwalony ze względu na 
stosowane w nim podejście i/lub osiągane 
wyniki) oraz „wyzwania” (czyli te aspekty, co 
do których niektórzy interesariusze wyrazili 
obawy lub dalsze oczekiwania wobec zakładu). 
Poszczególne wnioski pogrupowano w szersze 
kategorie tematyczne (zatrudnienie, dostawcy, 
postoje i komunikacja), z uwzględnieniem 
informacji zwrotnej i odpowiedzi kierownictwa 
na każdą z nich.

Raport zakończono zestawieniem głównych 
projektów, słowniczkiem pojęć oraz danymi 
do kontaktu z zespołem ds. SEAT.

Wszystkie raporty SEAT są dostępne na naszej stronie internetowej:  
www.mondigroup.com/SEATS

Dzięki projektowi Green Świecie Mondi Świecie stała się samowystarczalna w kwestii 
wytwarzania energii

Wprowadzenie

Raport jest dostępny w języku 
angielskim i polskim, i zawiera opis 
kwestii poruszonych przez uczestników 
w trakcie oceny SEAT, a także 
odpowiedzi kierownictwa zakładu.

Struktura raportu

CZĘŚĆ 1

1  Poza Mondi Świecie S.A. w Świeciu swoją siedzibę ma także Mondi Corrugated Świecie Sp. z o.o. (zakład 
rozwiązań z tektury falistej) oraz Mondi Bags Świecie Sp. z o.o. (zakład produkujący worki przemysłowe)

http://www.mondigroup.com/SEATS
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CZĘŚĆ 2

Cele i metodologia oceny

Cele
Celem każdej oceny SEAT w Mondi jest 
dogłębne zrozumienie, w jaki sposób nasi 
interesariusze postrzegają dany zakład oraz 
jaki pozytywny i negatywny wpływ ma zakład 
na otaczające społeczności i interesariuszy. 

Ocena SEAT Mondi Świecie nie jest tutaj 
wyjątkiem, a główny cel, jaki jej przyświecał, to: 

•  systematyczna i regularna aktualizacja 
naszego zrozumienia kontekstu  
społeczno-ekonomicznego w regionie. 
Obejmuje to ocenę trendów  
społecznych, finansowych, politycznych 
i środowiskowych, a także osiągnięcia, 
potrzeby i oczekiwania społeczności. 

•  Nawiązanie nowych i/lub wzmocnienie 
istniejących relacji z interesariuszami oraz 
poprawa komunikacji z nimi.

•  Ocena inicjatyw społecznych oraz 
identyfikacja obszarów wymagających 
poprawy na mocy umów społecznych  
z członkami społeczności. 

•  Uzyskanie szczerych informacji  
zwrotnych od interesariuszy oraz poprawa 
świadomości i postrzegania zakładu przez 
członków społeczności.

Metodologia 
Mondi zaczęła stosować proces SEAT, gdy 
była częścią Anglo American plc. Następnie, 
we współpracy z naszym partnerem ds. 
zrównoważonego rozwoju, firmą Environmental 
Resources Management Ltd. (ERM), 
zrewidowaliśmy i dostosowaliśmy metodologię 
SEAT, tak aby lepiej spełniała potrzeby 
przedsiębiorstwa działającego w branży 
drzewnej, opakowań i produktów papierniczych. 

Podobnie jak w przypadku wszystkich 
przeprowadzonych niedawno ocen SEAT 
w Grupie Mondi, proces SEAT w zakładzie 
w Świeciu składał się z następujących 
kluczowych kroków: 

•  ustalenie profilu naszej działalności  
i społeczności, na które wpływa ona 
najbardziej bezpośrednio,

•  kontakt ze wszystkimi grupami interesariuszy na 
danym obszarze w celu ustalenia rzeczywistego 
i/lub postrzeganego pozytywnego  
i negatywnego wpływu naszej działalności,

•  przygotowanie wyważonej odpowiedzi 
kierownictwa na każdą kwestię  
z uwzględnieniem potrzeb społeczności 
i przedsiębiorstwa, przy minimalizacji lub 
ograniczeniu negatywnego wpływu zakładu 
oraz upewnienie się, że działalność  
Mondi przynosi korzyści dla społeczności 
lokalnej, oraz 

•  przygotowanie i publikacja szczegółowego, 
przejrzystego raportu SEAT, 
uwzględniającego najważniejsze  
poruszone kwestie, odpowiedzi Mondi  
i plan działania, mający na celu ograniczenie 
negatywnego oddziaływania.

Mondi Świecie zaopatruje się w drewno z certyfikowanych/kwalifikowanych źródeł
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Raport SEAT jest udostępniany wszystkim 
interesariuszom oraz pracownikom Mondi  
i stanowi podstawę do dalszego, pozytywnego 
zaangażowania na rzecz społeczności lokalnej 
i relacji z nią. 

Po przygotowaniu profilu działalności  
i społeczności oraz ustaleniu wszystkich 
grup interesariuszy, proces obejmował 
przeprowadzenie indywidualnych sesji 
panelowych z nimi. W panelu brali udział 
główni członkowie zespołu ds. SEAT  
i, w niektórych przypadkach, jeden lub 
dwóch przedstawicieli kierownictwa zakładu. 
Kierownictwo zakładu zostało wyłączone 
z udziału w sesjach z pracownikami 
(aby zachęcić ich do większej swobody 
wypowiedzi), jednak uczestniczyło w sesjach 
dotyczących pozostałych grup. Obecność 
kierownictwa zakładu pomogła w zapewnieniu 
bezpośredniej i skutecznej komunikacji,  
a także w wyznaczeniu osób 
odpowiedzialnych za poruszane kwestie. 

Aby zapewnić pełną przejrzystość  
i obiektywizm, do przeprowadzenia wszystkich 
sesji SEAT Mondi wyznaczyła ERM. Przez 
cały czas obecny był również tłumacz. 
Zastosowano technikę rozmowy pasywnej,  
w ramach której członkowie panelu zadawali  
pytania otwarte. Nie zadawano pytań  
„naprowadzających”, ale zdarzało się,  
że pytania były ponownie formułowane 
lub objaśniane. W trakcie sesji zespół  
ds. SEAT ani kierownictwo nie udzielali 
odpowiedzi ani wyjaśnień. Zadaniem panelu 
było słuchanie i dokładne notowanie informacji 
podczas każdej sesji. Wszystkie zebrane 
informacje stanowiły nasze dane pierwotne. 

Po zakończeniu wszystkich sesji i niezależnie 
od składu poszczególnych paneli, wszystkie 
uwagi i informacje przekazane przez 
interesariuszy zostały zebrane w całość, 
co ważne, z zachowaniem anonimowości 
(chyba że dana grupa interesariuszy wyraźnie 
zażyczyła sobie inaczej), zgodnie z regułami 
Chatham House. Następnie kierownictwo 

Najważniejsi interesariusze
Zaproszenia wysłano do szerokiego grona interesariuszy, którzy wpływają lub na których 
wpływa działalność zakładu i jego łańcuch dostaw. Osoby, które przyjęły nasze zaproszenia 
i wzięły udział w sesjach SEAT, stanowiły reprezentatywną grupę przedstawicieli wszystkich 
interesariuszy zakładu. Wśród nich znaleźli się:

Grupa interesariuszy Liczba uczestników oceny SEAT

Pracownicy 69 (około 35 kierowników i 34 pracowników)

Podwykonawcy i dostawcy, w tym 
dostawca drewna

17 osób z 10 firm dostawców i wykonawców 
(16 z nich brało udział w ocenie osobiście,  
1 osoba telefonicznie)

Związki zawodowe 2 osoby z 2 związków zawodowych w Mondi 
Świecie (1 osoba na związek)

Przedstawiciele organizacji pozarządowych 
i instytucji badawczych

12 osób z 7 organizacji

Instytucje oświatowe (lokalne szkoły, 
przedszkole, szkoła podstawowe i szkoły 
średnie oraz 1 uczelnia techniczna)

10 osób z 9 instytucji 

Członkowie społeczności i sąsiedzi 2 (1 dziennikarz i 1 osoba miejscowa, która jest 
również pracownikiem Mondi Świecie)

Przedstawiciele mediów lokalnych 
i mediów związanych z branżą papierniczą

5 z 4 podmiotów

Władze lokalne i dyrektorzy instytucji 
zarządzanych przez władze lokalne 

15 z 10 podmiotów

Wszystkie sesje miały formę spotkań bezpośrednich, które odbyły się w siedzibie zakładu  
w dniach od 10 do 13 września 2019 roku. W tym okresie zaplanowano sesje indywidualne dla 
poszczególnych grup interesariuszy.

Podziękowania
Grupa Mondi pragnie podziękować 
wszystkim, którzy wzięli udział w procesie 
SEAT dla Mondi Świecie, a także członkom 
zespołu ds. SEAT i przedstawicielom 
zakładu. Szczególne podziękowania 
składamy następującym osobom: Maciej 
Kunda (Dyrektor Generalny, Prezes 
Zarządu Mondi Świecie), Bogusław 
Bielecki (Dyrektor Finansowy, Członek 
Zarządu), Tomasz Katewicz (Dyrektor 
Produkcji, Członek Zarządu), Sebastian 
Rzepa (Dyrektor ds. Inwestycji i Rozwoju, 
Członek Zarządu), Jan Żukowski (były 
Dyrektor ds. Inwestycji i Rozwoju, Członek 
Zarządu), Joanna Bednarska (Kierowniczka 
ds. Rozwoju i Rekrutacji/ Dział Personalny), 
Katarzyna Gajos (Starsza Specjalistka 
ds. Komunikacji i Employer Branding/ 
Dział Personalny), Katarzyna Walenta 
(Kierowniczka Biura Zarządu), Marlena 
Molus (Starsza Specjalistka Biura Zarządu) 
oraz Marcin Witkowski (Szef Zakupów). 
Wasze aktywne wsparcie procesu oceny 
SEAT i zaangażowanie w podjęcie działań 
w odpowiedzi na wnioski płynące z oceny 
SEAT są bezcenne. Dziękujemy!

zakładu miało możliwość udzielenia formalnej 
odpowiedzi na poruszone kwestie.

Raport SEAT Mondi Świecie stanowi zbiór uwag 
i informacji otrzymanych od interesariuszy, wraz 
z odpowiedziami kierownictwa.

Zespół ds. SEAT
Zespoły ds. SEAT w Mondi zawsze składają 
się z przedstawicieli zakładu, Grupy Mondi oraz 
stron zewnętrznych. Zespół, który przeprowadził 
ocenę SEAT 2019 dla Mondi Świecie, składał się 
z następujących osób: 

•  Elena Amirkhanova (ERM, przedstawicielka 
strony zewnętrznej),

•  Arnavaz Schatten (Grupa Mondi),
•  Sebastian Rzepa (Dyrektor ds. Inwestycji  

i Rozwoju, Mondi Świecie),
•  Marlena Molus (Starsza Specjalistka Biura 

Zarządu, Mondi Świecie),
•  Katarzyna Walenta (Kierowniczka Biura 

Zarządu, Mondi Świecie) oraz
•  Joanna Krzyżanowska (WEBER,  

niezależna tłumaczka).

CZĘŚĆ 2
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Otoczenie

Świecie na mapie
Mondi Świecie ma siedzibę w miejscowości Świecie, w gminie i powiecie o tej samej nazwie. Położone w północnej części województwa kujawsko-
pomorskiego, zarówno miasto, jak i zakład Mondi Świecie znajdują się w regionie pomorskim, u ujścia rzeki Wdy, która jest dopływem Wisły. 

Białystok

Lublin

RzeszówKrakówKatowice

Kielce

Łódź

Warsaw

Opole

Wrocław

Olsztyn

Gdańsk

Bydgoszcz
Świecie

Poznań

Szczecin

Gorzów
Wielkopolski

województwo 
pomorskie

województwo 
warmińsko-mazurskie

województwo 
podlaskie

województwo 
zachodniopomorskie

województwo 
kujawsko-pomorskie województwo 

mazowieckie

województwo 
lubuskie

województwo 
łódzkie

województwo 
lubelskie 

województwo 
wielkopolskie

województwo 
dolnośląskie

województwo 
opolskie

województwo 
podkarpackie 

województwo 
małopolskie

województwo 
świętokrzyzkie

województwo 
śląskie

pow. świecki

WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

pow. 
rypiński

pow. brodnicki

pow. toruński

Toruń

pow. bydgoski

Bydgoszcz
pow. 
golubsko-
dobrzyński

pow. wąbrzeski

Grudziądz

pow.
grudziądzki

pow. 
lipnowski

Włocławek

pow. 
nakielski

pow. sępoleński

pow. chełmiński

pow. inowrocławski pow. 
aleksandrowski

pow. włocławski

pow. 
radziejowski

pow. mogileński

pow. 
żniński

pow. tucholski

16 województw 
w Polsce 

Świecie w Polsce
Powiaty w obrębie 
województwa kujawsko-
pomorskiego

CZĘŚĆ 3

Stary młyn na rzece Wda

Świecie – Gdańsk 120 km

Świecie – Warszawa 330 km 

Świecie – Wiedeń 820 km

Odległości
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CZĘŚĆ 3

O powiecie świeckim
Powiat świecki znajduje się  
w północnej części województwa 
kujawsko-pomorskiego i zajmuje 
powierzchnię 1 474 km2, będąc 
największym powiatem tego 
województwa. Składa się z 11 gmin 
(Bukowiec, Dragacz, Drzycim, 
Jeżewo, Lniano, Nowe, Osie, Pruszcz, 
Świecie, Świekatowo i Warlubie),  
a całkowita populacja, według 
danych z 31 grudnia 2019 roku, 
wynosi 98 852 mieszkańców.

Na obszarze powiatu świeckiego 
zlokalizowane są dobrze rozwinięte 
ośrodki przemysłowe, z silnymi 
podmiotami z branży spożywczej, 
drzewnej, transportowej  
i budowlanej. Krajobraz gospodarczy 
jest zdominowany przez rolnictwo, 
ale w powiecie działa także wiele 
małych i średnich przedsiębiorstw, 
między innymi z branży 
przetwórstwa, usługowej  
(np. w sektorze turystycznym),  
a także usług specjalistycznych  
(w tym szpital psychiatryczny).

O powiecie chełmińskim
Powiat chełmiński leży na prawym 
brzegu Wisły, w centralnej 
części województwa kujawsko-
pomorskiego. Rozciągający się na 
obszarze 527 km2 powiat obejmuje 
miasto Chełmno i sześć gmin 
(Chełmno, Kijewo Królewskie, 
Lisewo, Papowo Biskupie, Stolno 
i Unisław), a całkowita populacja 
wynosi 51 925 mieszkańców, według 
danych z 31 grudnia 2019 roku. 

Zlokalizowane w pobliżu rzeki 
Wisły, miasto Chełmno jest 
największym i najważniejszym 
ośrodkiem turystycznym powiatu. 
Znajduje się tutaj ratusz w stylu 
gotycko-renesansowym oraz sześć 
kościołów gotyckich, a wszystko to 
otoczone jest dobrze zachowanymi 
murami miejskimi.

Powiat świecki i chełmiński 

Ważny ośrodek 
turystyczny

Mondi pełni istotną rolę łącznika między Świeciem i Chełmnem
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Otoczenie – ciąg dalszy

CZĘŚĆ 3

Logo miasta Świecie przedstawia zamek krzyżacki wybudowany w połowie XIV wieku oraz zwój papieru, podkreślający znaczenie branży 
celulozowo-papierniczej dla regionu

Miasto i gmina Świecie

Całkowita powierzchnia 
należącej do powiatu 
świeckiego gminy Świecie 
wynosi 175 km2. Gmina składa 
się z miasta Świecie 
(o całkowitej powierzchni  
12 km2) i 13 wsi. 

Dane demograficzne
W 2019 roku gminę Świecie zamieszkiwało  
33 949 mieszkańców. Choć większość 
populacji (ponad 75%) zamieszkuje miasto 
Świecie, od końca lat 90. XX wieku widoczny 
jest trend zmniejszania się liczby mieszkańców 
Świecia oraz innych miast gminnych na 
rzecz rosnącej populacji sąsiednich wsi 
(w szczególności tych położonych wokół 
większych miast). Trend ten przypisuje się 
wyższej stopie zgonów i marginalnej stopie 
urodzeń (w 2019 roku urodziło się 328 dzieci, 
w porównaniu do 324 w 2018 roku).

KUJAWSKO-
POMORSKIE

czerwiec 2020 r. czerwiec 2019 r.
Woj. kujawsko-pomorskie 8,6% 8,1%
Polska 6,1% 5,3%

7,4–9,0
5,8–7,3
4,4–5,7
2,8–4,3

Gmina Świecie: całkowita populacja 

33 949 
mieszkańców

Stopa bezrobocia w Polsce, dane na grudzień 2019 r. (%)
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CZĘŚĆ 3

Handel i przemysł
Świecie jest jednym z głównych centrów 
gospodarczych w południowej części regionu 
pomorskiego. Jest to spowodowane tym, 
że właśnie tutaj swoją siedzibę ma Mondi 
Świecie i inne ważne przedsiębiorstwa. 

Świecie jest rozwiniętym ośrodkiem 
przemysłu rolnego, chemicznego  
i materiałów budowlanych (dominuje sektor 
maszynowy, żelaza oraz stali), rozwija się 
także sektor finansowy, sektor usług  
oraz handel. 

W dorocznym rankingu bogactwa 
samorządów czasopisma „Wspólnota”  
za 2019 rok, gmina Świecie znalazła się na  
11 pozycji na 267 miast powiatowych 
(poprzednio zajęła 20 i 19 pozycję 
odpowiednio w latach 2018 i 2017). Świecie 
zostało również uznane za najbogatsze  
miasto powiatowe województwa  
kujawsko-pomorskiego, osiągając  
zamożność na mieszkańca na poziomie  
4 397,43 zł w 2019 r. (3 825,51 zł w 2018 r.).

Infrastruktura 
Świecie jest jednym z najstarszych miast 
Pomorza i posiada gęstą sieć szlaków 
turystycznych oraz atrakcji, takich jak liczne 
zabytki, na przykład średniowieczny zamek 
krzyżacki czy kościół pw. Matki Boskiej 
Częstochowskiej i św. Stanisława.

Miasto dysponuje rozwiniętą infrastrukturą 
kulturalną, rozrywkową i sportową, w tym 
między innymi stadionem, halą sportową 
oraz pływalnią. Działa tutaj także sieć 
klubów i stowarzyszeń, które każdego roku 
organizują wiele imprez sportowych i atrakcji 
turystycznych.

Transport i łączność
Świecie leży około 120 km od portu 
morskiego w Gdańsku i 45 km od 
Bydgoszczy i przecinają je trzy główne  
szlaki transportowe: droga krajowa nr 1 
(Gdańsk–Toruń) i nr 5 (trasa S5 w budowie), 
łącząca południową część Polski 
z Trójmiastem (Gdańsk, Gdynia i Sopot).  
12 km od Świecia biegnie autostrada A1,  
która łączy miasto z gdańskim lotniskiem. 

Poza lotniskiem w Gdańsku (z którego 
codziennie odbywają się rejsy do wielu miast 
europejskich) Świecie ma dostęp do drugiego 
lotniska, położonego w odległości 45 km od 
zakładów Mondi, w Bydgoszczy, a także do 
lądowiska dla helikopterów w pobliżu szpitala 
w Świeciu. 

Miasto ma także łatwy dostęp do kolei – 
ważny szlak kolejowy Gdynia–Śląsk biegnie 
zaledwie 4 km od miasta.

Komunikacja autobusowa jest dobrze 
rozwinięta. Świecie posiada bezpośrednie 
połączenia autobusowe ze wszystkimi 
ważnymi miastami w regionie i poza nim 
(przykładowo do Bydgoszczy, Torunia, 
Grudziądza, Łodzi, Poznania i Gdańska).

Szkoły
W Świeciu mieści się wiele instytucji 
oświatowych, w tym:

• Dwa żłobki samorządowe 

•  12 przedszkoli (osiem samorządowych  
i cztery prywatne)

•  Siedem szkół podstawowych (sześć 
państwowych i jedna prywatna)

•  Trzy duże państwowe szkoły średnie  
(w których łącznie uczy się ponad  
1930 uczniów), oferujące nauczanie 
zawodowe, techniczne i ogólnokształcące

•  Dwie szkoły prywatne (oferujące 
edukację na poziomie szkoły średniej 

zarówno dla młodzieży, jak i  
dla dorosłych)

•  Jedna prywatna szkoła średnia dla dorosłych

•  Jeden zespół szkół specjalnych dla dzieci 
i młodzieży (obejmujący przedszkole 
specjalne, szkołę podstawową specjalną, 
specjalną szkołę branżową I stopnia oraz 
szkołę specjalną przysposabiającą do pracy)

•  Jedna prywatna szkoła wyższa  
(Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna2)

Mondi Świecie stara się wspierać wszystkie 
instytucje oświatowe zarówno w miastach 
i powiatach Świecie oraz Chełmno, jednak 
zakład w szczególności koncentruje się na 
bliskiej współpracy i wsparciu szkół średnich 
o profilu technicznym. To właśnie tego typu 
placówki kształcą kolejne pokolenie naszych 
pracowników, w tym pracowników papierni, 
mechaników i elektryków.

2 https://ultŚwiecie.edu.pl/

Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Stanisława
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CZĘŚĆ 4

Wprowadzenie
W Polsce Mondi posiada  
12 zakładów, z czego  
3 znajdują się w Świeciu: 
Mondi Świecie S.A. 
(producent papierów do 
wyrobu tektury falistej) oraz 
Mondi Corrugated Świecie 
(producent opakowań  
z tektury falistej), oba należą 
do jednostki Corrugated 
Packaging w ramach Grupy, 
a także Mondi Bags Świecie 
(producent przemysłowych 
worków papierowych), 
należący do jednostki 
Flexible Packaging.

Zakład ściśle współpracuje z klientami, 
instytucjami badawczymi oraz 
pozostałymi partnerami strategicznymi 
nad opracowywaniem bogatego 
asortymentu innowacyjnych  
i zrównoważonych rozwiązań, takich jak 
(przykładowo) szeroki zakres papierów do 
produkcji tektury falistej o podwyższonej 
odporności na wilgotność. 

W całym procesie produkcyjnym czynimy 
znaczące inwestycje w efektywność 
energetyczną, koncentrujemy się 
na doskonałości operacji oraz 
bezpieczeństwie i rozwoju naszego 
personelu. Jako wiodący europejski 
producent papierów do wyrobu tektury 
falistej Mondi Świecie zatrudnia 1 162 
osoby (dane aktualne na maj 2020 r.), 
dzięki czemu jesteśmy największym 
prywatnym pracodawcą w Świeciu i 
jednym z największych w regionie. 

W 2019 roku zakład osiągnął przychody 
na poziomie 812 mln euro, zyski na 
poziomie 240 mln euro i wyprodukował 
ponad 1 560 mln ton papieru. Całkowita 
wartość podatku dochodowego od 
osób prawnych (CIT) w tym samym 
roku wyniosła 44 mln euro, co oznacza, 
że zakład w Świeciu jest znaczącym 
podmiotem dla gospodarki Świecia, jak i 
całej Polski.

Innowacyjne i 
zrównoważone 
rozwiązania

Kocioł sodowy nr 4 cechuje się wysoką efektywnością energetyczną

Białystok

Lublin

RzeszówKrakówKatowice

Kielce

Łódź

Warsaw

Opole

Wrocław

Olsztyn

Gdańsk

Bydgoszcz

Poznań

Szczecin

Gorzów
Wielkopolski

Świecie

województwo 
warmińsko-mazurskiewojewództwo 

zachodniopomorskie

województwo 
podlaskie

województwo 
pomorskie

województwo wielkopolskie

województwo 
mazowieckie

województwo 
kujawsko-pomorskie

województwo 
lubelskie

województwo 
lubuskie

województwo 
podkarpackie

województwo 
świętokrzyskie

województwo 
małopolskie

województwo 
łódzkie

województwo 
śląskie

województwo 
opolskie

województwo 
dolnośląskie

Mondi w Polsce

1 162
pracowników

41,9
średni wiek

6,5%
rocznie
rotacja personelu

Mondi Świecie S.A.
dane aktualne na maj 2020 r.

Mężczyźni 973

Kobiety 189

Rozkład według płci
(%)

83,7%

16,3%
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Ponad 50-letnia historia

1961

19671970 –
1976

1972

1976

1991 1992 1997 2015
Restrukturyzacja

Rozruch 
ECO7 

we wrześniu
2009 r.

Celulozownia
sosnowa

Wytwórnia 
masy półchemicznej

Rozruch pięciu MP

Celulozownia bukowa

1997-
2003

2008-
2009Przekształce-

nie w spółkę 
akcyjną

Założenie zakładów 
celulozowo-papierniczych 
„Celuloza Świecie”

Mondi nabywa 
pakiet 

większościowy 
(60%)

Modernizacja 
MP4 w ramach 
projektu Green 

Świecie

Wdrożenie 
nowej strategii

Mondi Świecie szczyci się 
ponad 50-letnią historią.

W 1960 roku na lokalizację nowego zakładu 
produkcji masy celulozowej i papieru 
wyznaczono miejscowość Przechowo koło 
Świecia, a pierwszy kocioł w elektrociepłowni 
uruchomiono 15 grudnia 1966 roku.  
W czerwcu 1967 roku w świeckim zakładzie 
oficjalnie rozpoczęto produkcję niebielonej 
masy celulozowej. Produkcja bielonej masy 
celulozowej i celulozy wiskozowej ruszyła kilka 
miesięcy później, odpowiednio w sierpniu 
i wrześniu tego samego roku.

Mimo wyzwań politycznych tamtych czasów, 
w listopadzie 1968 roku uruchomiono pierwsze 
linie produkcji worków, które powstawały 
z papieru pozyskiwanego ze źródeł zewnętrznych. 
W kwietniu 1970 roku miał miejsce rozruch 
pierwszej maszyny papierniczej (MP1),  
a w czerwcu następnego roku w Świeciu pracę 
rozpoczęła druga maszyna papiernicza (MP2), 
wytwarzająca papier pokryciowy (kraftliner).

W 1972 roku, dzięki uruchomieniu produkcji 
celulozy kraft (dla MP1) i linii wysokowydajnej 
(dla MP2), Świecie stało się zintegrowanym 
zakładem produkcji papieru. Ponadto również 
w 1972 roku uruchomiona została biologiczna 
oczyszczalnia ścieków i wytwórnia oleju 
talowego. W 1973 roku działalność rozpoczęła 
makulaturownia oraz uruchomiono trzecią 
maszynę papierniczą (MP3) do produkcji tektury 

pudełkowej z makulatury. W 1975 roku pracę 
rozpoczęła MP5, wytwarzająca papier pakowy.

W IV kwartale 1976 roku, dzięki uruchomieniu 
nowej kartonażowni, zakład w Świeciu 
poszeszył swoją ofertę produktową o tekturę 
falistą i opakowania, a także rozpoczął 
produkcję papieru toaletowego (MP6), 
będącego w tamtych czasach towarem 
deficytowym.

Uruchomienie w 1977 roku wytwórni masy 
półchemicznej oraz maszyny papierniczej MP4 
(do produkcji flutingu z masy półchemicznej) 
oznaczało, że w ciągu 16 lat zakład w Świeciu 
rozbudował się oferując szeroką gamę 
produktów: począwszy od celulozy wiskozowej, 
poprzez celulozę kraft do papieru workowego, 
papieru do produkcji tektury falistej, papieru 
pakowego, kartonu powlekanego, worków 
papierowych, tektury falistej i opakowań z tektury. 

Następne lata były naznaczone trudną sytuacją 
polityczno-ekonomiczną w czasach komunizmu. 
Brak części zamiennych utrudniał utrzymanie 
urządzeń na ruchu, przez co wydajność 
maszyn była poniżej 70%, a zakład zaprzestał 
dokonywania znaczących modernizacji. Taki 
stan rzeczy trwał do końca lat 80. XX wieku, 
czyli do upadku komunizmu. 

W kolejnej dekadzie zaczęła obowiązywać 
gospodarka rynkowa, a Polska w latach 90.  
XX wieku aktywnie prowadziła politykę 
liberalizacji gospodarczej.

W tym czasie zakład został przekształcony 
z przedsiębiorstwa państwowego w spółkę 
akcyjną, po czym skoncentrowano się na 
inwestycjach kapitałowych, mających na celu 
modernizację działalności i wzmocnienie 
pozycji świeckiego zakładu na rynkach 
eksportowych. Wśród podjętych działań 
znalazło się uruchomienie nowego kotła 
sodowego, przebudowa MP2, nowy oddział 
kaustyzacji, nowy piec obrotowy, modernizacja 
tekturnicy i wyparki oraz linii produkującej  
masę kraft w latach 1996/7, dzięki czemu 
wydajność zakładu wzrosła ze 190 000 do  
315 000 t rocznie. Również w tym samym 
czasie przeprowadzono instalację nowej,  
w pełni zautomatyzowanej linii do produkcji 
worków wentylowych, a także zmodernizowano 
biologiczną oczyszczalnię ścieków  
(w celu poprawy jakości ścieków i obniżenia 
ładunku w ściekach odprowadzanych do Wisły) 
oraz MP1, co zwiększyło jej wydajność  
z 80 000 do 110 000 t rocznie.

Świecie S.A.

CZĘŚĆ 4

Kontekst: Historia Mondi Świecie S.A.
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W 1997 roku joint venture utworzona 
przez Mondi i Grupę Frantschach 
przejęła około 60% akcji świeckiego 
zakładu. Przeprowadzono poważną 
restrukturyzację i transformację,  
a następnie w maju 1998 roku spółka 
zmieniła nazwę na Frantschach Świecie 
S.A. W 2005 roku Grupa Mondi przejęła 
Grupę Frantschach (zmieniając nazwę  
na Mondi Packaging Paper Świecie S.A.),  
a w maju 2008 roku zmieniono nazwę  
na Mondi Świecie S.A.

Mając na uwadze przyszłą 
konkurencyjność zakładu w Świeciu, na 
początku XXI wieku zrealizowano wiele 
projektów inwestycyjnych w celu poprawy 
bezpieczeństwa, ochrony środowiska, 
usprawnienia procesu produkcji oraz 
zwiększenia sprzedaży. W tamtym czasie 
największą inwestycją kapitałową była 
budowa nowej maszyny papierniczej, 
MP7 (znanej również pod nazwą 
ECO7) w latach 2008/09. Z budżetem 
przekraczającym 300 mln euro MP7 była 
największym projektem inwestycyjnym  
dla Mondi Świecie oraz dla polskiej 
branży papierniczej od ponad 30 lat. 

W latach 2013–2017 zakład zrealizował 
projekt Green Świecie, którego budżet 
przekroczył 250 mln euro. Inwestycje  
w ramach tego projektu przyczyniły się 
do zmniejszenia oddziaływania zakładu 
na środowisko i przybliżyły go do 
osiągnięcia samowystarczalności  
w zakresie wytwarzania i zużycia energii 
elektrycznej, zwiększając produkcję 
energii ze źródeł odnawialnych  
i wydajność produkcji papieru kraft oraz 
zmniejszając poziom emisji CO2.

Jesteśmy niezwykle dumni  
z poczynionych postępów i doceniamy 
liczne nagrody i wyróżnienia otrzymane 
na przestrzeni lat. 

Rozruch MP1 w grudniu 1969 r.

Przejęcie Mondi Świecie (1997): Veit Sorger, były Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Mondi Świecie (drugi od lewej) i David Hathorn, były Dyrektor Generalny Grupy  
(po lewej stronie Veita Sorgera) podczas podpisywania umowy nabycia akcji

MP1 w grudniu 1969 r.



11Raport SEAT 2020 Mondi Group Świecie S.A.

Systemy zarządzania społecznego
Zrównoważony rozwój znajduje się w centrum wszystkich naszych działań. Ponadto staramy się minimalizować nasz wpływ na środowisko (patrz 
Wpływ na środowisko i zarządzanie środowiskiem na stronie 17). To oznacza także nieustające zaangażowanie na rzecz naszych pracowników, ich 
bezpieczeństwa, dobrostanu i rozwoju. Wiąże się to także z harmonijną współpracą z samorządami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi i lokalną 
społecznością. To też szukanie sposobów na wnoszenie znaczącego wkładu w życie otaczających nas społeczności. Oto kilka sposobów, aby to 
wszystko osiągnąć:

CZĘŚĆ 4

To nasi pracownicy czynią 
nas takimi jakimi jesteśmy, 
i pomagają nam osiągać sukcesy.

Mondi Świecie dużo inwestuje w utrzymanie 
kultury zorientowanej na pracowników. 
Przejawia się to wyrażaniem uznania dla 
osiągnięć, delegowaniem obowiązków  
i ciągłymi szkoleniami, rozwojem  
i podwyższaniem kompetencji naszego 
personelu. Program wyrażania uznania dla 
pracowników o nazwie „You make Mondi”  
z powodzeniem wprowadzono w 2019 roku 
we wszystkich zakładach jednostki biznesowej 
Corrugated Packaging, w tym również  
w Mondi Świecie.

W ramach dbałości o stały rozwój pracowników 
zakład czyni wysiłki dotyczące rozwoju 
kompetencji pracowników, podwyższania ich 
kwalifikacji oraz motywowania do znajdowania 
innowacyjnych rozwiązań w dążeniu do 
doskonałości (zarówno w zakresie efektywności 
produkcji, jak i osobistej).

Oferujemy szereg programów w tym zakresie:

•  Proces PDR 

•  Moduły szkoleniowe dedykowane do 
konkretnych profili, ról i/ lub stanowisk 

•  Szkolenia wewnętrzne oferowane przez 
Akademię Mondi Świecie (prowadzone 
przez pracowników zakładu)

•  Specjalistyczne szkolenia, konferencje  
i spotkania z ekspertami organizowane  
przez Akademię Mondi Polska

•  Zarządzanie talentami 

•  Planowanie sukcesji 

•  Ocena 360° 

•  Dodatkowe, indywidualne programy 
rozwojowe 

•  Akademia Zarządzania 

•  Współpraca z ekspertami

•  Certyfikaty zawodowe (w zależności od wymogów na konkretnych stanowiskach) 

•  Powierzanie nowych projektów i zadań, zarówno w skali lokalnej, jak i międzynarodowej

Potwierdzeniem zdecydowanego ukierunkowania na personel, jego rozwój i zatrzymanie jest to,  
że ponad 70% wolnych stanowisk obsadzanych jest wewnętrznie.

Ocena wyników i rozwoju

Postęp osiągnięty przez wszystkich pracowników (w tym również kierownictwo) zakładu  
w Świeciu w zakresie wyników pracy i rozwoju jest oceniany podczas rozmów rozwojowych  
w ramach procesu PDR (Personal Development Review). Przeprowadzana ocena roczna i 
śródroczna stanowi dla pracowników i ich przełożonych okazję do zastanowienia się nad 
osiąganymi wynikami oraz wyznaczenia własnych celów rozwojowych.

Poza rozmowami rozwojowymi przeprowadzanymi z przełożonym, wszyscy kierownicy liniowi, 
kierownicy wydziałów/ działów i dyrektorzy są poddawani ocenie co trzy lata w ramach 
badania 360°. Ten system umożliwia kierownikom uzyskanie informacji zwrotnych od wielu 
osób z ich bezpośredniego środowiska pracy, zarówno z wewnątrz, jak i z zewnątrz Mondi.  
W ten sposób kierownicy zyskują większą świadomość odczuć osób, z którymi pracują,  
co umożliwia im ciągły rozwój kompetencji i umiejętności przywódczych.

Szkolenia i zarządzanie talentami

Ponad 70% wolnych stanowisk obsadzane jest wewnętrznie, co oznacza,  
że pracownicy zwykle pozostają w firmie przez wiele lat.

Szkolenia pracowników mają charakter ciągły i odbywają się zarówno w ramach kanałów 
wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Jednym z narzędzi do przeprowadzania szkoleń jest 
wewnętrzna Akademia Mondi Świecie, Akademia Mondi w Polsce oraz Mondi Academy 
International w siedzibie Grupy w Wiedniu. 

Programy te oferują różnorodne możliwości szkoleń i rozwoju oraz skrojone na miarę szkolenia 
dostosowane do indywidualnych potrzeb (ustalonych w procesie PDR) oraz do potrzeb firmy. 
Są to na przykład szkolenia wprowadzające (adaptacyjne) dla nowych pracowników, szkolenia 
techniczne dostosowane do konkretnych ról/ zakresów obowiązków (w tym między innymi 
wymogów w zakresie podstawowych kwalifikacji zawodowych i certyfikatów), a także szkolenia 
z zakresu komunikacji, rozwiązywania konfliktów i asertywności oraz programy rozwoju kadry 
kierowniczej.

Mamy świadomość tego, jak ważny jest system awansu wewnętrznego oraz planowanie sukcesji. 
Ponadto oferujemy także programy dla pracowników, którzy wykazują potencjał rozwoju 
konkretnych umiejętności (np. za pośrednictwem Akademii Zarządzania). 

Jest dla nas ważne, aby ci pracownicy czuli się doceniani oraz mieli możliwość udziału 
i angażowania się w ciekawe projekty oraz by mieli kontakt ze specjalistami z innych zakładów 
Mondi na całym świecie. Dzięki temu mogą rozwijać swoją karierę w Mondi z korzyścią dla nich 
samych oraz dla firmy. 

Mondi Świecie pokrywa wszelkie koszty związane ze szkoleniem praktycznym pracowników. Ponadto 
Mondi opłaca również część kosztów związanych z kształceniem pracowników na poziomie szkoły 
średniej i studiów wyższych oraz z nauką języków obcych (najczęściej języka angielskiego).

Rozwój pracowników
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Grupa Mondi jest 
zaangażowana na rzecz 
różnorodności i inkluzji, 
realizując liczne inicjatywy  
w tym zakresie.

Podejmowane działania przyczyniają się 
do zapewnienia wszystkim równych szans, 
bez względu na płeć, wiek, pochodzenie 
etniczne, przeszłość, wyznanie itp.

Mondi Świecie nie jest wyjątkiem i realizuje 
podobne programy w swoim zakładzie. 
Przykładowo Mondi Świecie, wraz ze 
wszystkimi zakładami Mondi w Polsce, 
zorganizowała wydarzenie Mondi Female 
Leaders Forum (Forum Liderek Mondi)  
w listopadzie 2019 roku. Była to całodniowa 
konferencja, w której udział wzięło około  
70 liderek z 12 zakładów z całego kraju. 
Do celów Forum należało propagowanie 
różnorodności i inkluzji oraz dzielenie się 
najlepszymi praktykami w tym zakresie, 
wzmocnienie kultury Mondi, w ramach której 
różnorodność i inkluzja odgrywają kluczową 
rolę, nawiązywanie kontaktów między 
liderkami z całej Polski, a także zapewnienie 
stałego wsparcia i motywacji dla liderek 
Mondi na ich stanowiskach kierowniczych.

Mondi Świecie realizuje również projekt 
szkoleniowy poświęcony „efektywnemu 
wdrożeniu i rozwojowi pracowników  
w zespołach wielopokoleniowych”. Celem 
tego projektu jest zwrócenie uwagi 
kierowników na różnorodne umiejętności, 
mocne strony, zainteresowania  
i wymagania młodszego pokolenia oraz 
odpowiednie dostosowywanie metod 
szkoleń zawodowych. Dostrzegając różnice 
między przedstawicielami różnych grup 
wiekowych, kierownicy mogą skuteczniej 
wspierać współistnienie pracowników 
z różnych pokoleń, maksymalizując ich 
zaangażowanie i akceptację (i, w dalszej 
perspektywie, wydajność), we wszystkich 
grupach wiekowych. W 2018 roku 
projekt ten został wyróżniony w kategorii 
Różnorodność i Inkluzja jako najlepszy 
projekt w obszarze zasobów ludzkich  
w Grupie Mondi. Jesteśmy dumni z tego 
osiągnięcia i nie ustajemy w poszukiwaniu 
innowacyjnych sposobów na zwiększanie 
różnorodności i inkluzji w naszej firmie.

Od 2011 roku Mondi co dwa 
lub trzy lata przeprowadza 
BKO w całej Grupie.

BKO ma na celu stałą poprawę warunków 
pracy i zadowolenia pracowników. W ramach 
BKO pracownicy przekazują swoje opinie na 
temat firmy oraz sugerują obszary, w których 
istnieje potencjał do zmiany, jeśli chodzi  
o środowisko i/lub kulturę pracy.

Ostatnie BKO w Grupie przeprowadzono 
w kwietniu 2020 roku, a frekwencja wyniosła 
72%. Wyniki BKO są omawiane przez 
kierownictwo zakładu w Świeciu oraz 
prezentowane pracownikom. To pozwala 
dobrze zrozumieć problemy i ustalić właściwe 
działania korygujące.

BKO przeprowadzone w 2020 roku ujawniło 
szereg mocnych stron, które firma może 
wykorzystać. Należą do nich między innymi: 
podejście do bezpieczeństwa, działanie  
w sposób uczciwy, wspólna pasja skutecznego 
działania oraz zaangażowanie oparte na 
rozwiązaniach w wysoką jakość produktów 
i usług. Zaangażowanie i motywacja 
pracowników, rozwój i zatrzymywanie 
pracowników oraz wyrażanie uznania dla 
pracowników zostały uznane za obszary 
wymagające poprawy. W zidentyfikowanych 
obszarach zaplanowano szereg działań 
ukierunkowanych na: opracowanie i wdrożenie 
taryfikatora wynagrodzeń, wdrożenie 
kafeterii w ramach ZFŚS, wzmocnienie roli 
kierowników liniowych oraz kształtowanie 
pozytywnej kultury Mondi. 

Pracowaliśmy również nad wzmacnianiem 
wartości Mondi w całej firmie, przy 
wsparciu Values Team, skupiając się na 
nawiązywaniu i umacnianiu pozytywnych 
relacji między pracownikami i ich 
przełożonymi. Wspólnie z firmą Mercer, 
z myślą o zapewnieniu pracownikom 
możliwości rozwoju, przystąpiliśmy również 
do przeglądu wynagrodzeń pracowników i 
opisów stanowisk. Gdy wyniki ostatniego 
BKO będą dostępne, zostaną one poddane 
uważnej analizie prowadzącej do wdrożenia 
konkretnych działań.

Mondi Świecie ściśle 
współpracuje z lokalnymi 
technikami i szkołami 
wyższymi, aby zwiększać 
szanse absolwentów na 
rynku pracy oraz dostępność 
wykwalifikowanych 
pracowników w regionie.

Pracownicy Mondi posiadają wymagane 
kwalifikacje i certyfikaty do nauczania 
w szkołach w Świeciu, ze szczególnym 
uwzględnieniem Technikum Papierniczego, 
Elektrycznego, Mechanicznego i 
Mechatronicznego. 

Studentom uczelni wyższych oferujemy 
pracę i wizyty, które pomagają im poznać 
świat pracy, w szczególności ten związany 
z produkcją celulozy i papieru. Uczniowie 
i studenci mają kontakt ze specjalistami 
produkcji oraz odbywają praktyki w różnych 
obszarach, w tym na wydziałach produkcji 
papieru, w zarządzaniu produkcją, ochronie 
środowiska, utrzymaniu ruchu (wydział 
elektroautomatyki i mechaniczny) a także 
obsłudze klienta, zakupach, logistyce  
i księgowości. 

Współpraca z lokalnym sektorem 
oświaty pomaga budować pozytywny 
wizerunek Mondi Świecie jako pracodawcy 
oferującego młodym ludziom atrakcyjne, 
długofalowe zatrudnienie. Dzięki temu 
wielu absolwentów szkół średnich  
(którzy skorzystali z propozycji 
szkoleniowych w naszym zakładzie) 
zostaje naszymi pełnoetatowymi 
pracownikami. Od 2006 roku inicjatywy te 
przyczyniły się do zatrudnienia około 36% 
absolwentów szkół średnich przez Mondi.

W marcu 2019 roku zakład otrzymał 
oficjalne wyróżnienie od Ministra Edukacji 
w uznaniu dla długofalowej współpracy 
ze szkołami technicznymi i wkładu 
w rozwój kształcenia zawodowego 
w regionie. Otrzymaliśmy także tytuł 
„Przyjaciela Szkoły” od Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Świeciu, 
stanowiący dowód uznania dla  
naszych działań. 

Różnorodność płci Badanie Kultury 
Organizacyjnej (BKO) Współpraca ze szkołami
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Komunikacja zewnętrzna

Komunikacja wewnętrzna

Komunikacja zewnętrzna 
ma za zadanie zapewnić 
regularną i skuteczną 
wymianę informacji między 
naszą firmą i wszystkimi 
interesariuszami, czyli 
klientami, dostawcami, 
społecznością lokalną, 
władzami administracyjnymi 
oraz dyrektorami szkół  
i uczelni wyższych. 

Mondi Świecie korzysta z wielu kanałów 
komunikacji. Kierownictwo zakładu 
regularnie komunikuje się z władzami 
lokalnymi i zarządzanymi przez nie 
podmiotami, najczęściej poprzez spotkania 
bezpośrednie. Do innych kanałów 
komunikacji należą komunikaty prasowe, 
artykuły w prasie lokalnej, regionalnej i 
krajowej, a także publikowanie wpisów 
w serwisach społecznościowych o 
ważnych wydarzeniach w ramach Grupy 
(@mondigroup w serwisach Facebook, 
YouTube i LinkedIn). Komunikujemy się 
także za pośrednictwem współpracujących 
z nami podmiotów, takich jak 
Stowarzyszenie Papierników Polskich. 

Przedstawiciele zakładu biorą udział  
w targach pracy oraz odwiedzają lokalne 
szkoły średnie i uczelnie wyższe, promując 
polskie zakłady Mondi, jak i całą Grupę 
Mondi. Mondi Świecie co roku organizuje 
także „Dzień Otwarty”. Jest to jedno  
z największych wydarzeń w mieście oraz 
okazja dla zakładu i otaczających go 
społeczności do spotkania się,  
a w szczególności dla potencjalnych 
pracowników do zapoznania się z Mondi 
i jej działalnością, a także do lepszego 
zrozumienia jej oferty jako ewentualnego 

Praktyki z zakresu 
komunikacji

przyszłego pracodawcy (www.mondijobs.
pl/pl/). Trzecia edycja Dnia Otwartego 
odbyła się w sierpniu 2019 roku z 
udziałem ponad 600 osób.

Dział Zakupów Mondi korzysta z platformy 
internetowej Logintrade za pośrednictwem 
której dostawcy otrzymują informacje 
na temat przetargów i przesyłają swoje 
oferty. W zakresie zakupu makulatury 
Mondi korzysta także z systemu składania 
zamówień online – SPM w celu informowania 
dostawców o ogólnych zasadach procesu 
zakupów, a także o wszelkich uzgodnieniach 
dotyczących dostaw i płatności za 
poszczególne zamówienia.

Do kontaktów z klientami Dział Serwisu 
Technicznego Mondi przygotował 
platformę internetową www.corrugated-
paper-expert.com. Platforma została 
opracowana pod kątem potrzeb naszych 
klientów, którzy mogą tam znaleźć 
wyczerpujące informacje na temat 
procesu produkcji papieru i tektury, 
a także szczegółowe specyfikacje 
konkretnych produktów. Za pośrednictwem 
platformy klienci mają także dostęp 
do międzynarodowych webinariów 
technicznych, a także otwartego forum 
dostępnego całodobowo, na którym 
mogą zadawać pytania pracownikom 
Mondi. Platforma działa od stycznia 2018 
roku i obecnie korzysta z niej ponad 500 
zarejestrowanych użytkowników. 

Mondi Świecie podejmuje 
wszelkie starania, aby 
zapewnić otwartą, skuteczną 
i ciągłą komunikację oraz 
dialog w ramach i pomiędzy 
zarządem, kierownikami  
i pracownikami. 

W tym celu wykorzystujemy różnorodne 
kanały komunikacji wewnętrznej,  
w tym (przykładowo) codzienne narady 
wydziałowe, cotygodniowe spotkania 
Komitetu Operacyjnego (OPCO) oraz 
odbywające się raz na kwartał wydziałowe 
spotkania zwane Przeglądami Biznesowymi, 
podczas których omawiane są bieżące 
wyniki. Prezes Zarządu dwa razy do 

roku spotyka się z pracownikami w celu 
omówienia priorytetów zakładu na dany 
rok. Dodatkowo Zarząd co miesiąc 
odbywa spotkania z pracownikami 
administracji oraz produkcji, podczas 
których pracownicy mogą dzielić się swoimi 
celami i osiągnięciami, a także wszelkimi 
kwestiami problematycznymi. Również 
raz w miesiącu dyrektorzy i kierownicy 
(Kolegium Kierownicze) spotykają się, 
aby przeanalizować wyniki w zakresie 
bezpieczeństwa z danego miesiąca, a także 
omówić bieżące sprawy operacyjne. Z kolei 
Dyrektor Produkcji spotyka się z liderami 
produkcji (kierownikami liniowymi),  
aby omówić bieżące obserwacje,  
dzielić się pomysłami, a następnie  
wspólnie przeanalizować rozwiązania. 
Jesteśmy przekonani, że wszystko to 
przyczynia się do rozwoju szczerych, 
otwartych i pełnych zaufania relacji 
w naszej firmie.

Kierownictwo regularnie publikuje 
elektroniczne biuletyny do pracowników, 
w których prezentowane są aktualności 
i wydarzenia w firmie, a także planowane 
działania. Ponadto co kwartał wydawany 
jest biuletyn „Wstęga”, dostępny zarówno 
w wersji drukowanej, jak i elektronicznej, 
na planetmondi. Poza tym w zakładzie 
skutecznie wykorzystywane są monitory 
i tablice ogłoszeń, na których prezentowane 
są informacje dotyczące zakładu, w tym 
między innymi plakaty i/lub prezentacje. 
Pracownicy mogą też kierować wszelkie 
pytania na temat firmy na specjalnie do 
tego utworzony adres e-mail: MondiSwiecie.
Komunikacja@mondigroup.com

Poza globalną stroną internetową Grupy 
pracownicy mogą uzyskać aktualne 
informacje o Mondi Świecie w lokalnym 
intranecie Grupy o nazwie planetmondi. 
Niektóre wydziały produkcyjne i działy 
administracyjne utworzyły własne 
podstrony, na których udostępniają 
informacje przeznaczone dla swoich 
zespołów, w tym w szczególności 
informacje dotyczące konkretnych 
projektów czy produkcji oraz szczegóły 
na temat planowanych postojów 
remontowych. Źródłem informacji 
dotyczących produkcji jest zarówno 
lokalny intranet, jak i inne specjalne 
systemy wewnętrzne. 

http://www.mondijobs.pl/pl/
http://www.corrugated-paper-expert.com
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Całkowity wskaźnik zdarzeń raportowalnych 
(TRCR) to popularny wskaźnik informujący 
o bezpieczeństwie i higienie pracy, za 
pomocą którego mierzymy wyniki w zakresie 
bezpieczeństwa w całej Grupie. Jest to liczba 
zdarzeń podlegających raportowaniu (z urazami) 
na każde 200 000 przepracowanych godzin. 
Wszystkie zakłady Mondi w swoich rejestrach 
dotyczących bezpieczeństwa uwzględniają urazy 
dostawców usług.

Niestety w 2016 roku Mondi Świecie odnotowała 
wzrost wskaźnika TRCR. Miało miejsce 13 zdarzeń 
raportowalnych (z udziałem sześciu pracowników 
i siedmiu dostawców usług). I choć żaden z tych 
wypadków nie skutkował poważnymi urazami, 
przeprowadzono dokładne dochodzenia każdego 
z nich, wraz z analizą przyczyn i opracowaniem oraz 
wdrożeniem działań korekcyjnych i prewencyjnych. 
Wysiłki te doprowadziły do dalszej poprawy 
bezpieczeństwa, co przełożyło się na lepszy wynik 
wskaźnika TRCR w 2017 roku. W latach 2017–2019 
odnotowaliśmy niewielki wzrost na poziomie 0,1. 
Mimo dobrych wyników, wspomniany wzrost 
przypisuje się głównie nieadekwatnemu postrzeganiu 
i ocenie ryzyka. Wdrożyliśmy działania korekcyjne, 
w tym w większym stopniu skoncentrowaliśmy się na 
postrzeganiu zagrożeń przez pracowników i poprawie 
oceny ryzyka (w tym również zmodyfikowaliśmy 
szkolenie z zakresu bezpieczeństwa). Wdrożyliśmy 
ponadto narzędzie w postaci tablicy zaangażowania, 
które propaguje zaangażowanie wśród 
kierowników i pracowników w kwestie związane 
z bezpieczeństwem. Nadal kładziemy nacisk 
na roczne postoje remontowe i współpracę 
z dostawcami usług. 

Bezpieczeństwo stanowi kluczowy element naszego 
programu zarządzania, dlatego też korzystamy 
ze wskaźników KPI dotyczących bezpieczeństwa, 
które również włączyliśmy w system przyznawania 
premii pracowniczych. Są to zarówno wskaźniki 
wyprzedzające, jak i opóźnione, z naciskiem na te 
pierwsze, ponieważ to one zachęcają do bardziej 
proaktywnej postawy wobec bezpieczeństwa 
i motywują do tego, aby każdy bezpiecznie wrócił 
z pracy do domu, każdego dnia.

Przykładem wskaźnika wyprzedzającego 
w zakładzie w Świeciu jest system zgłaszania 
sytuacji potencjalnie wypadkowych, który 
stosujemy od 2004 roku. W systemie 
zarejestrowano około 1 700 sytuacji potencjalnie 

wypadkowych na rok, co przełożyło się na 
zidentyfikowanie i wdrożenie działań korekcyjnych 
i środków prewencyjnych. Do różnych grup 
pracowników przypisywane są ponadto audyty 
i obserwacje, które są regularnie monitorowane 
przez cały rok, ze szczególnym naciskiem na 
działania prewencyjne i zalecenia. 

Dzielenie się wiedzą, audyty i analiza każdego 
zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu 
przyczyniają się do większego bezpieczeństwa 
w miejscu pracy. Takie doświadczenia i/lub najlepsze 
praktyki często są włączane do materiałów 
szkoleniowych, a także wykorzystywane jako tematy 
dyskusji w ramach szkoleń stanowiskowych.

W zakładzie w Świeciu dbamy 
o bezpieczeństwo dostawców usług tak 
samo, jak o bezpieczeństwo naszych 
pracowników. 

Podstawową zasadą jest reguła współzależności, dzięki 
której w ramach naszej kultury bezpieczeństwa istnieje 
jedno, wspólne podejście do bezpieczeństwa, gdzie 
ludzie dbają o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo 
innych, niezależnie od tego czy są pracownikami 
czy dostawcami usług. W celu propagowania takiej 
postawy, wykonawcy muszą przestrzegać standardów 
Mondi w zakresie oceny ryzyka oraz naszych zasad 
bezpieczeństwa, aby stać się kwalifikowanymi 
usługodawcami. Dostawcy biorą udział w intensywnych 
szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa, ich praca 
w zakładach Mondi objęta jest nadzorem. 
Zapraszamy także kierownictwo dostawców usług 
do udziału w audytach bezpieczeństwa, gdy ich 
zespoły wykonują pracę na naszym terenie (oraz do 
dzielenia się wynikami tych audytów). W ten sposób 
budujemy zaufanie, zaangażowanie i wyjątkową 
możliwość dzielenia się pomysłami oraz ewentualnymi 
rozwiązaniami.

Każdego roku, przed postojem rocznym zakład 
przeprowadza kampanie bezpieczeństwa, 
w ramach których aspekty związane 
z bezpieczeństwem podczas postoju traktowane 
są priorytetowo. Dzięki tej postawie w naszym 
zakładzie od 2015 roku nie odnotowano żadnego 
podlegającego rejestracji urazu przy pracy podczas 
postojów rocznych.

Cała Grupa Mondi dokłada wszelkich starań i czyni 
znaczące inwestycje w identyfikację i eliminowanie 
działań o największym ryzyku. W przypadku Mondi 
Świecie działania te obejmują ruchome i wirujące 
elementy maszyn i urządzeń, prace na wysokości, 
niebezpieczne substancje chemiczne i źródła 
energii, a także pojazdy i urządzenia transportowe. 
W ciągu ostatnich trzech lat zakład przeznaczył 
ponad 2,5 mln euro na rozwiązanie tych kwestii.

W uznaniu dla naszej strategii zarządzania ryzykiem 
i bezpieczeństwem w marcu 2020 roku Mondi 
Świecie otrzymała nagrodę PPI w kategorii ryzyka 
i bezpieczeństwa za projekt „Bezpieczni w pracy. 
Bezpieczni w domu. Wszyscy, każdego dnia”.

Bezpieczeństwo stanowi 
nieodłączny element naszej 
działalności, a bezpieczeństwo 
i higiena pracy naszych 
pracowników i dostawców 
usług mają dla nas 
priorytetowe znaczenie.
Staramy się stworzyć kulturę, w której ludzie 
instynktownie działają w sposób bezpieczny, przy 
czym strategia kształtowania tej kultury jest oparta 
o obowiązującą w całej Grupie Mondi koncepcję 
odczuwalnego przywództwa, w ramach którego 
wyznaczane są kluczowe zasady bezpieczeństwa 
i oczekiwane zachowania.

Dziewięć obowiązkowych zasad bezpieczeństwa 
(nazywanych dalej „zasadami BHP”) opracowano 
w 2002 roku i wdrożono w całej Grupie Mondi.  
Te zasady miały pomóc w ustaleniu wymaganych 
działań dla osób pracujących w warunkach 
wysokiego ryzyka. Nieustająca koncentracja 
na wdrażaniu i przestrzeganiu zasad BHP 
poprzez ciągłe zaangażowanie pomaga 
nam zbliżyć się do naszych celów z zakresu 
bezpieczeństwa. Ponadto, aby każdy brał 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje 
i swoich współpracowników, niezbędne jest 
aktywne zaangażowanie zarówno pracowników, 
jak i dostawców usług.

Zasady BHP obowiązują:
•  w przypadku wszelkich działań znajdujących 

się pod kontrolą operacyjną i/lub kierowniczą 
Mondi,

•  w przypadku wszelkich czynności 
wykonywanych przez pracowników, 
dostawców i podwykonawców Mondi oraz

•  gości zakładów, którzy mają do czynienia 
z kwestiami objętymi tymi regułami.

Wszyscy kierownicy liniowi mają obowiązek 
przekazać zasady BHP swoim zespołom 
i upewnić się, że zostały one zrozumiane i są 
przestrzegane. Każdy przypadek naruszenia 
reguł jest analizowany oraz podejmowane są 
niezbędne/ właściwe działania dyscyplinarne.

Bezpieczeństwo  
i higiena pracy

Całkowity wskaźnik zdarzeń raportowalnych

Bezpieczni
w pracy.
Bezpieczni
w domu.
Wszyscy, każdego dnia.

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

2015

0,20

0,59

0,41

0,47
0,51

2016 2017 2018 2019

TRCR
(na 200 000 przepracowanych godzin)



15Raport SEAT 2020 Mondi Group Świecie S.A.

CZĘŚĆ 4

Dwanaście zakładów na 
terenie Polski sprawia, 
że Mondi jest istotnym 
pracodawcą w kraju, a  
Mondi Świecie, wraz 
z lokalnymi partnerami, 
jest uznawana za centrum 
regionalnego biznesu.

Od dawna jesteśmy członkami społeczności 
w Świeciu i Chełmnie, z dumą pielęgnując 
pozytywne i konstruktywne relacje, jakie 
zbudowaliśmy. Naszą działalność opieramy na 
celach ekonomicznych i środowiskowych, nie 
zapominając jednak o kwestiach społecznych. 
Dzięki zaangażowaniu i inicjatywom 
społecznym działamy na rzecz zmniejszenia 
negatywnego wpływu naszej działalności na 
lokalną społeczność, a także w znacznym 
stopniu przyczyniamy się do dobrostanu 
i rozwoju społeczności.

We wszystkich przypadkach nasze wsparcie 
(w formie darowizn czy sponsoringu) jest 
przekazywane na rzecz beneficjentów  
i/lub projektów, które są najbliższe profilowi 
działalności zakładu. Preferujemy ponadto 
długofalową współpracę/ partnerstwo oraz 
inicjatywy szczególnie bliskie pracownikom 
i ich rodzinom. Wybieramy beneficjentów 
o sprawdzonej dotychczasowej historii 
osiągnięć i zaangażowania.

Uwzględniając priorytety Mondi i potrzeby 
społeczności, naszą pomoc przeznaczamy 
w szczególności na:

•  Edukację – a dokładniej na poprawę jakości 
systemu edukacji

•  Zdrowie – na poprawę jakości opieki 
zdrowotnej (w tym na działania 
zmierzające do skuteczniejszej integracji 
osób niepełnosprawnych i starszych ze 
społecznością lokalną)

•  Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie  
miejsc pracy

•  Rozwój infrastruktury i świadczenia socjalne 
(obejmuje to także wsparcie lokalnych 
wydarzeń sportowych i kulturalnych)

W 2019 roku działania zakładu koncentrowały 
się na tych samych obszarach, ze 
szczególnym uwzględnieniem edukacji, 
zdrowia i infrastruktury.

Świadczenia socjalne dla pracowników Zaangażowanie na 
rzecz społeczności lokalnej

Opracowany przez Grupę 
Mondi program rozwoju 
kultury o nazwie „Inspire” 
motywuje naszych 
pracowników do stosowania 
trzech podstawowych zasad 
Mondi. Są to: efektywność 
działania, dbałość i uczciwość.

Mondi Świecie pielęgnuje te podstawowe 
wartości, a inicjatywa „Inspire” jest 
filtrem, przez który oceniamy wszystkie 
nasze procesy kadrowe, zaangażowanie 
i mechanizmy rozwoju. 

W ramach naszej firmy funkcjonuje 
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 
(ZFŚS), który corocznie oferuje szereg 
świadczeń uprawnionym pracownikom. 
Świadczenia te mają przede wszystkim 
(ale nie tylko) wspierać pracowników, 
emerytowanych pracowników i/lub 
rencistów, którzy znaleźli się w trudnej 
sytuacji socjalnej i/lub finansowej w danym 
roku. W 2019 roku Komisja Socjalna 
pozytywnie rozpatrzyła ponad 147 wniosków 
o zapomogę finansową. 

Dostęp do świadczeń z ZFŚS ułatwia 
pracownikom zakup biletów na koncerty 
i inne wydarzenia w obniżonych cenach, 
a także umożliwia pracownikom 
realizację swoich pasji związanych ze 
sportem i rekreacją (są one częściowo 
dofinansowywane ze środków ZFŚS). 
Każdego roku, od stycznia do listopada, ZFŚS 
umożliwia także organizowanie wyjazdów 

sportowo-rekreacyjnych dla pracowników. 
W 2019 roku zorganizowano w sumie 48 
wyjazdów z udziałem 780 pracowników.

Pobyty w sanatorium dla pracowników 
zakładu w Świeciu są częściowo 
finansowane przez firmę i zwykle planuje się 
je na początku każdego roku. 

Dzieci naszych pracowników mogą korzystać 
z corocznych kolonii letnich organizowanych 
przez zakład i częściowo dofinansowanych 
przez ZFŚS. W 2019 roku kolonie Mondi 
Świecie dla dzieci pracowników odbyły się 
w dwóch miejscowościach: w Mrzeżynie  
(nad morzem) oraz w Wiśle (w górach).  
W ramach ZFŚS dofinansowujemy opłatę za 
żłobek i przedszkole dla dzieci pracowników. 
W 2019 roku otrzymano 181 wniosków, 
a dofinansowanie przyznano w sumie  
224 dzieciom. Dodatkowo nowo narodzone 
dzieci otrzymują prezent powitalny,  
a w okresie świąt Bożego Narodzenia dzieci 
pracowników obecnych i emerytowanych 
oraz rencistów otrzymują paczki ze 
słodyczami. W 2019 roku rozdaliśmy  
670 paczek. Pracownicy Mondi Świecie 
corocznie otrzymują pieniężne świadczenie 
świąteczne, a emerytowani pracownicy 
oraz renciści – bony na zakupy, które 
można zrealizować w większości placówek 
handlowych na terenie Polski. 

Poza pakietem z ZFŚS pracownicy wraz 
z rodzinami uczestniczą w corocznym 
pikniku rodzinnym na świeżym powietrzu 
o nazwie „Dzień Papiernika”. Organizowane 
są wówczas liczne atrakcje dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych, a kulminacją 
wydarzenia jest wieczorny koncert muzyczny.
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Mondi Świecie od wielu lat 
ściśle współpracuje z lokalnymi 
szkołami średnimi o profilu 
technicznym oraz uczelniami 
wyższymi.

Ostatnio naszym głównym celem było 
promowanie wykształcenia technicznego  
na poziomie szkół średnich i wyższych.

W 2019 roku wsparliśmy finansowo szereg 
inicjatyw i programów edukacyjnych, 
organizowanych przez lokalne instytucje, 
podmioty oraz kluby, oraz tych 
koncentrujących się na organizowaniu 
wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci 
i młodzieży. Położyliśmy nacisk na projekty, 
warsztaty i otwarte formy aktywności, które 
wspomagały rozwój osobisty w różnych 
dziedzinach, takich jak sport, malarstwo, taniec 
czy fotografia. 

W tym samym roku pracownicy zakładu 
przeprowadzili także wiele wizyt w gimnazjach 
na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego. Celem tych wizyt było 
przekazanie informacji na temat możliwości 
zatrudnienia na rynku, w różnych branżach,  
ze szczególnym uwzględnieniem  
branży papierniczej. 

Pracownicy zakładu wzięli również udział 
w „Drzwiach Otwartych Technikum 
Papierniczego i Elektrycznego”. Pracownicy 
Mondi mieli pozytywny wpływ na rosnącą 
liczbę uczniów lokalnych gimnazjów, którzy, 
zachęceni rozmową z pracownikami zakładu, 
kontynuują naukę w technikum papierniczym 
i elektrycznym. W regionie widoczna 
jest rosnąca liczba absolwentów liceów 
ogólnokształcących, którzy wybierają kierunki 
techniczne na uczelniach wyższych. 

W 2019 roku prowadziliśmy 14. edycję zajęć 
w ramach specjalistycznego przedmiotu 
„Urządzenia i sterowanie procesem produkcji 
w przemyśle papierniczym” w Technikum 

Mechanicznym i Mechatronicznym 
działającym w ramach Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Świeciu. Zajęcia te 
dają uczniom możliwość odbycia praktyk 
w zakładzie, podczas których każdy uczeń 
pozostaje pod opieką wyznaczonego 
pracownika zakładu.

We współpracy z Technikum Papierniczym 
w 2019 roku prowadziliśmy na terenie 
zakładu zajęcia z przedmiotu „Wyroby 
papiernicze”. Zajęcia prowadzone są 
w zakładzie, przez jego pracowników i w 
ramach programu uczniowie zdobywają 
wiedzę na temat produkcji włókien 
i wyrobów papierniczych, a także mogą 
zobaczyć te procesy na żywo. 

Technikum w 2019 roku rozszerzyło swoją 
ofertę o nową klasę kształcącą techników-
elektryków. W ramach wsparcia oraz oprócz 
zajęć prowadzonych przez pracowników 
zakładu Mondi Świecie przekazała  
80 000 zł na wyposażenie pracowni 
elektrycznej. Pozostałe środki na ten  
cel przekazał samorząd.

W dziedzinie inżynierii zakład w Świeciu 
od wielu lat współpracuje z następującymi 
szkołami wyższymi:

•  Centrum Papiernictwa i Poligrafii Politechniki 
Łódzkiej

•  Wydział Leśny i Technologii Drewna 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

•  Wydział Technologii i Inżynierii 
Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno-
Przyrodniczego w Bydgoszczy

•  Katedra Technologii Chemicznej  
Politechniki Gdańskiej 

Współpraca ta obejmuje przykładowo 
organizowane dwa razy do roku przez 
pracowników zakładu prezentacje  
na uczelniach technicznych, oferowanie 
praktyk i stanowisk specjalistów w zakładzie 
dla absolwentów, udostępnianie danych 
studentom piszącym prace dyplomowe, 
wizyty studentów kierunków inżynierskich, 
a także coroczne praktyki dla studentów 
uczelni technicznych (w trakcie wakacji) 
w różnych obszarach zakładu (np. finanse, 
obsługa klienta, dział personalny, zakupy, 
technologia). W 2019 roku studenci mogli 
także wziąć udział w programie praktyk 
z zakresu technologii, zorganizowanym  
przez zakład.

W 2019 roku 
kontynuowaliśmy program 
szczepień przeciwko 
grypie, a także program 
rehabilitacyjny Mondi.

Program ten, zainaugurowany w 2011 roku, 
jest przeznaczony dla pracowników zakładu 
mających problemy ze zdrowiem. Mondi 
opłaca całkowity koszt rehabilitacji, bez 
względu na przyczynę choroby. W 2019 roku 
z programu rehabilitacyjnego skorzystało  
93 pracowników. 

Ponadto przeznaczyliśmy znaczące środki 
na wsparcie różnorodnych stowarzyszeń 
zajmujących się opieką nad osobami 
niepełnosprawnymi i starszymi. Zapewniliśmy 
też wsparcie finansowe podmiotom 
organizującym różnego rodzaju imprezy 
kulturalne i sportowe dla społeczności lokalnej.

W 2020 roku Mondi Świecie zaangażowała 
się w walkę z pandemią z pandemią 
COVID-19. Zakład przekazał darowizny 
w wysokości 1,09 mln zł na rzecz 
dwóch szpitali w Świeciu (na zakup 
sprzętu medycznego oraz materiałów 
wspomagających walkę i przeciwdziałających 
rozprzestrzenianiu się COVID-19 oraz 
na zakup środków ochrony osobistej dla 
personelu medycznego) oraz zrealizował 
wiele innych działań mających na celu pomoc 
w leczeniu i ograniczeniu rozprzestrzeniania 
się pandemii (więcej informacji na ten temat 
w Załączniku na stronie 36).

Zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej – ciąg dalszy

EDUKACJA ZDROWIE
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Relacje z władzami i biznesowe

Zakład dużo inwestuje 
w utrzymanie dobrych 
relacji i bliskiej współpracy 
z władzami lokalnymi, rządem 
i władzami miasta. Polega to 
między innymi na regularnych, 
bezpośrednich spotkaniach 
kierownictwa zakładu 
z urzędnikami państwowymi.

Zakład przestrzega wszelkich obowiązujących 
przepisów (zezwolenia, nakazy, regulacje itp.) 
ustanowionych przez władze państwowe  
i/lub lokalne. Nawiązano również formalną 
współpracę z różnymi podmiotami 
zarządzanymi i kontrolowanymi przez  
władze lokalne.

Przykładowo, ze względu na brak 
infrastruktury do oczyszczania ścieków 
w Świeciu, Mondi Świecie i ZWiK Sp. z o.o. 
(spółka z siedzibą w Świeciu, zarządzana 
przez władze lokalne) zawarły umowę, na 
mocy której ścieki z aglomeracji Świecie-
Bukowiec są oczyszczane w oczyszczalni 
ścieków Mondi. 

Mondi zawarła również umowę na dostawę 
ciepła dla pływalni w Świeciu oraz umowę 
partnerską z jednostką organizacyjną gminy, 
dotyczącą wsparcia projektów sportowych, 
kulturalnych i rozrywkowych dla społeczności.

W 2020 roku Mondi Świecie podpisała  
umowę sponsorską z lokalnym klubem 
sportowym Joker Świecie na sezon 2020/21. 
W ramach umowy Mondi wspiera finansowo 
żeńską drużynę siatkówki, która uzyskała 
awans do ekstraklasy (Tauron Liga) po 
zwycięstwie ligowym. 

Prezes Zarządu, a także inni pracownicy 
Mondi, należą do Stowarzyszenia Papierników 
Polskich, które jest ciałem opiniującym 
wszelkie polskie przepisy dotyczące branży 
papierniczej. Stowarzyszenie utrzymuje relacje 
z polskim rządem i bierze udział w tworzeniu 
prawa dotyczącego naszej branży.

W 2019 roku przekazano 
znaczne środki finansowe na 
rzecz organizacji zajmujących 
się rozwojem infrastruktury 
lokalnej, na cele rozbudowy 
placówek oraz zakupu sprzętu 
medycznego, rehabilitacyjnego, 
sportowego i edukacyjnego.

Działania te tworzą długotrwałą wartość 
i będą przynosić korzyści dla wielu 
członków społeczności lokalnej jeszcze 
przez długi czas po 2019 roku (więcej 
informacji znajduje się w Załączniku na 
stronie 36).

Mondi Świecie szczyci się 
ponad 50-letnią historią 
i nieustająco inwestuje 
w zmniejszanie wpływu swojej 
działalności na środowisko.

Obejmuje to ograniczanie emisji 
zanieczyszczeń do wody i powietrza, 
zmniejszenie zapotrzebowania na wodę oraz 
zwiększanie efektywności energetycznej 
i ograniczanie zużycia paliw kopalnych 
(czego skutkiem jest zmniejszenie emisji 
dwutlenku węgla). Wszystko to robimy przy 

Ślad środowiskowy i zarządzanie Środowiskiem
jednoczesnym zwiększaniu wydajności 
produkcji i poprawie wyników za sprawą 
odpowiednich praktyk z zakresu zarządzania 
środowiskiem i produkcją. 

Każdego roku kierownictwo zakładu, wraz 
z wydziałami produkcyjnymi, wyznacza cele 
środowiskowe, tak aby zapewnić ciągłą 
poprawę i zmniejszanie zużycia surowców, 
energii i emisji zanieczyszczeń. Postępy 
w realizacji tych celów są monitorowane 
w trybie miesięcznym, a w razie potrzeby 
wdrażane są działania korygujące. Utrzymujemy 
również bliską i regularną współpracę ze 
Stowarzyszeniem Papierników Polskich, innymi 
firmami, uniwersytetami oraz konsultantami.

Przestrzegamy wszystkich obowiązujących 
przepisów krajowych i międzynarodowych. Zakład 
spełnia ponadto wymogi dyrektywy w sprawie 
zintegrowanego zapobiegania i ograniczania 
zanieczyszczeń (IPPC) – unijnych przepisów 
ramowych dla zakładów przemysłowych, które 
mają zapewnić wyższy poziom ochrony 
środowiska (przez tego typu zakłady w ramach 
procesów produkcyjnych) bez szkody dla 

ochrony jednego elementu środowiska (np. wody) 
na rzecz innego (np. powietrza).

Dyrektywa IPPC nakazuje również, aby 
wszystkie zakłady IPPC realizowały cel 
stosowania najlepszych dostępnych technik 
(BAT). Świecie spełnia wszystkie normy i limity 
BAT ustanowione dla branży celulozowo-
papierniczej, a także techniki BAT dla dużych 
obiektów energetycznego spalania (BAT LCP).

Mondi Świecie posiada certyfikat ISO 14001 
– systemu zarządzania środowiskowego, 
w ramach którego identyfikuje istotne 
aspekty środowiskowe i wyznacza własne, 
bardziej rygorystyczne wymogi niż wymogi 
obowiązujące dla uzyskania pozwolenia. 
Aby utrzymać certyfikat, zakład podlega 
corocznemu audytowi. Za pośrednictwem tego 
systemu aspekty środowiskowe dotyczące 
zużycia wody, emisji zanieczyszczeń do 
powietrza i wody, zużycia energii, wytwarzania 
odpadów, hałasu, uciążliwości zapachowej 
i innych kwestii są regularnie monitorowane 
i oceniane raz w roku.

INFRASTRUKTURA
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CZĘŚĆ 4

Wspieramy globalne wysiłki związane ze 
zwalczaniem kryzysu klimatycznego, ograniczając 
poziom własnych emisji i zastępując paliwa 
kopalne energią ze źródeł odnawialnych.

Na przestrzeni lat Mondi Świecie poczyniła 
znaczące inwestycje w projekty dotyczące 
odpowiedzialnego gospodarowania zasobami 
naturalnymi oraz zwiększania efektywności 
energetycznej zakładu. Dzięki stałemu 
zaangażowaniu Mondi Świecie stała się jednym 
z głównych producentów energii elektrycznej 
ze źródeł odnawialnych opartych o biomasę 
w Polsce. Biomasa pochodzi głównie 
z wewnętrznego procesu korowania drewna 
oraz od dostawców zewnętrznych w postaci 
zrębków, kory oraz odpadów rolniczych.

Oto wybrane projekty z tego obszaru:

• 2004: Budowa kotła na biomasę nr 6

• 2009: Budowa kotła na biomasę nr 1

•  2015: Projekt Mondi Green Świecie 
(szczegóły obok)

Ślad środowiskowy i Zarządzanie Środowiskiem – ciąg dalszy
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Projekt Green Świecie

Projekt Green Świecie, oprócz ECO7, jest jedną z największych inwestycji w historii zakładu. 
Projekt podzielono na dwa etapy, a efektem końcowym było zainstalowanie nowoczesnych 
urządzeń, które spełniają wysokie normy środowiskowe, co pozwoliło zwiększyć produkcję 
masy celulozowej, papieru i energii elektrycznej.

1. etap projektu obejmował:
•  budowę nowego kotła sodowego (nr 4) do spalania ługu czarnego wytwarzanego w trakcie 

produkcji masy celulozowej, wraz z turbozespołem,
•  oraz przebudowę istniejącego kotła sodowego (nr 3) w kocioł na biomasę.

Nowy kocioł nr 4 powstał w technologii „HERB”, którą cechuje się wysoka sprawność 
energetyczna. W porównaniu z poprzednim kotłem sodowym kocioł nr 4 wytwarza parę 
o znacznie wyższej temperaturze i znacznie wyższych parametrach (temperatura wyższa  
o ponad 70 °C i ciśnienie wyższe o ponad 4 MPa), a także obniża temperaturę spalin o około 
50 °C. To przekłada się na generowanie większej ilości energii elektrycznej na jednostkę, co 
oznacza, że ilość energii wyprodukowanej z danej ilości paliwa jest większa w porównaniu do 
średniej osiąganej przez typowe rozwiązania dla przemysłu.

Drugi etap projektu Green Świecie obejmował modernizację wielu obszarów produkcji, w tym 
Celulozowni Sosnowej, Wydziału Regeneracji Ługów, Maszyny Papierniczej nr 1 i ECO7. 
Te działania zwiększyły wydajność produkcji papieru oraz pozwoliły w pełni wykorzystać 
potencjał nowego kotła sodowego.

Nowe kotły gazowe

Dwa kotły węglowe uruchomione w latach 70. XX wieku są nadal eksploatowane w Mondi 
Świecie. Obecnie są one jednak wykorzystywane wyłącznie podczas planowych lub 
awaryjnych postojów kotłów biomasowych lub kotła sodowego, czyli przez okres około 
dwóch miesięcy w roku. Zgodnie z dyrektywą3 w sprawie emisji przemysłowych kotły węglowe 
są objęte tzw. derogacją i do czasu ich modernizacji lub wymiany mogą pracować przez 
ograniczoną, określoną liczbę godzin.

Na przełomie 2018/2019 roku analizowano różne scenariusze wymiany kotłów węglowych na 
bardziej nowoczesne, ekonomiczne i przyjazne dla środowiska rozwiązania. W końcu podjęto 
decyzję i uzyskano akceptację dla budowy czterech nowoczesnych, niskoemisyjnych kotłów 
gazowo-olejowych. Projekt ten, który planowo ma rozpocząć się w III kwartale 2021 roku, 
umożliwi zwiększenie produkcji pary przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości paliwa potrzebnego 
do jej produkcji. Ponadto zmniejszy się zużycie energii przez urządzenia pomocnicze, np. 
wentylatory i pompy. Przewidujemy, że cały projekt zapewni roczne oszczędności 40 GWh 
energii cieplnej i około 2,3 GWh energii elektrycznej, powodując 40-procentowy spadek emisji 
CO2, co odpowiada 40 000 ton rocznie.

3  Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych, przyjęta w listopadzie 2010 roku, to główny instrument unijny, 
regulujący kwestię emisji zanieczyszczeń z instalacji przemysłowych

Nasza wydajność produkcji wzrosła dwukrotnie od rozruchu ECO7

ŚLAD ENERGETYCZNY I WĘGLOWY

Odpowiedzialne podejście 
do energii
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W latach 2014–2015 Mondi Świecie 
odnotowała wzrost zużycia węgla ze 
względu na uruchomienie nowego kotła 
sodowego. Było to spowodowane głównie 
wycofaniem z eksploatacji starego kotła 
sodowego i stopniowym rozruchem 
nowego, oraz koniecznością eksploatacji 
(przez krótki czas) kotłów węglowych 
w większym stopniu niż dotychczas. 
Potem jednak, w latach 2015–2019 Mondi 
Świecie znacznie ograniczyła zużycie 
węgla, z blisko 200 000 t w 2015 roku 
do około 50 000 t w roku 20194. Było to 
związane w dużym stopniu ze znacznymi 
inwestycjami kapitałowymi w tym czasie 
(patrz Odpowiedzialne podejście do 
energii, wyżej). 

Inne czynniki to przeprowadzane również 
w tym czasie działania operacyjne, w tym 
zmniejszenie liczby planowych postojów 
remontowych kotłów biomasowych 
i wydłużenie okresów między nimi. Po 
uruchomieniu kotłów gazowych w 2021 roku 
kotły węglowe zostaną trwale wyłączone 
z eksploatacji i przekazane do likwidacji.

W 2019 roku udział energii generowanej ze 
źródeł odnawialnych w zakładzie wynosił 92%.

Dzięki projektowi Green Świecie nasz 
zakład jest w ponad 90% samowystarczalny 
energetycznie. Emisja CO2 z paliw kopalnych 
również wykazuje stałą tendencję spadkową, 
a już wkrótce będziemy świętowali rozruch 
nowych kotłów gazowych.

CZĘŚĆ 4
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Zmniejszenie zużycia węgla i zwiększenie ilości energii 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych

Mając na uwadze wpływ odpadów stałych 
na środowisko, celem Mondi Świecie jest 
przede wszystkim zapobieganie wytwarzaniu 
odpadów, a jeśli jest to nieuniknione, ponowne 
ich zagospodarowanie. Można to osiągnąć 
poprzez recykling, ponowne przetwarzanie 
i produkcję paliwa alternatywnego, co 
minimalizuje ilość odpadów trafiających  
na składowisko.

Od 2007 roku zakład zaprzestał składowania 
osadów/ szlamów po produkcji celulozy, 
ponadto, w 2008 roku zaniechał składowania 
popiołów z kotłów energetycznych  
z elektrociepłowni. 

W 2009 roku, po uruchomieniu nowej maszyny 
papierniczej ECO7, ilość odpadów foliowych 
i hydrocyklonowych wzrosła z 40 000 do 
100 000 ton rocznie. Początkowo wszystkie 
odpady foliowe były składowane. Jednak 
po spotkaniach z potencjalnymi klientami 
zawarliśmy umowy o współpracę z kilkoma 
kontrahentami w zakresie zagospodarowania 
wytwarzanych odpadów, w tym frakcji włókien, 
frakcji zawierającej metale i frakcji folii. Klienci 
wykorzystują te odpady do produkcji płyt 
budowlanych, peletu i paliw alternatywnych.

Po latach prowadzenia działań związanych 
z gospodarką odpadami z dumą możemy 
ogłosić, że w 2017 roku osiągnęliśmy odzysk 
odpadów na poziomie 99%, przy czym 
pozostały 1% to mieszanka folii, piasku 
i metali. Do czasu znalezienia alternatywnego 
rozwiązania (i realizacji celu „zero odpadów 
na składowiska”), ten pozostały 1% będzie 
składowany. Zakład nie przekazuje żadnych 
odpadów niebezpiecznych na składowisko.

Zakład w Świeciu obecnie jest w ponad 90% samowystarczalny energetycznie

ŚLAD ENERGETYCZNY I WĘGLOWY – CIĄG DALSZY GOSPODARKA ODPADAMI

4  Z wyjątkiem wzrostu zużycia węgla w latach 2018–2019, głównie ze względu na planowe postoje kotłów na 
biomasę (co wymagało bardziej intensywnego użytkowania kotłów węglowych)
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CZĘŚĆ 4

NOx to ogólna nazwa tlenków azotu, które 
najczęściej zanieczyszczają powietrze, 
czyli tlenku azotu (NO) i dwutlenku azotu 
(NO2). Emisja tlenków azotu wynika przede 
wszystkim ze spalania ługu czarnego w kotle 
sodowym. Od 2016 roku odnotowujemy ciągły 
spadek poziomu emisji tlenków azotu, co 
zawdzięczamy przede wszystkim uruchomieniu 
nowego kotła sodowego (2015). 

Instalacja nowoczesnych elektrofiltrów 
i specjalnego palnika niskoemisyjnego również 
przyczyniła się do zmniejszenia emisji pyłów 
i tlenków azotu.

Do zanieczyszczeń emitowanych do 
powietrza zalicza się pyły, tlenki azotu i gazy 
zawierające siarkę.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Mondi 
Świecie posiada wymagane pozwolenia na 
emisję gazów i pyłów do powietrza oraz 
pozwolenie zintegrowane (ang. IPPC – 
Zintegrowane zapobieganie i ograniczanie 
zanieczyszczeń), które określa limity emisji dla 
tlenków azotu, tlenków siarki, związków siarki 
zredukowanej, merkaptanów oraz pyłów  
do powietrza. 

Wszystkie nasze kotły energetyczne zostały 
dostosowane do wymagań BAT. Ponadto 
nieustannie monitorujemy i dokonujemy 
pomiarów emisji do powietrza, zarówno 
we własnym zakresie, jak i z pomocą 
niezależnych, akredytowanych firm 
i laboratoriów.

Wyniki wszystkich pomiarów są raportowane 
zgodnie z wymogami pozwolenia 
zintegrowanego i przesyłane do Urzędu 
Marszałkowskiego (Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego).

Władze otrzymują też informację roczną  
o zgodności z pozwoleniem zintegrowanym.

W Przechowie od ponad 20 lat działa 
automatyczna stacja pomiaru immisji. 
Stacja mierzy i analizuje obecność 
różnorodnych substancji zawierających 
siarkę, a także prędkość i kierunek wiatru, 
temperaturę i wilgotność powietrza, 
czyli czynniki które mogą wpływać na 
percepcję charakterystycznego zapachu 
przez mieszkańców. Wyniki pomiarów 
są przesyłane ze stacji do komputera 
centralnego droga radiową, a następnie raz 
w miesiącu przekazywane do urzędów. 

Gazy złowonne mogą być uciążliwe dla 
lokalnej społeczności. Ograniczenie emisji 
substancji zawierających siarkę było naszym 
priorytetem, dlatego też od 2015 roku 
spalamy te gazy w kotle sodowym nr 4,  
tym samym znacznie zmniejszając 
uciążliwość zapachową.
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EMISJA DO POWIETRZA I WODY
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Próbki wód ściekowych są analizowane 
w naszym zakładowym laboratorium 
oraz, dla potwierdzenia, w niezależnej 
akredytowanej jednostce. Wyniki te także są 
co miesiąc przekazywane do Grupy Mondi 
(za pośrednictwem wewnętrznego systemu 
środowiskowego Mondi), a także do organów 
władzy takich, jak Urząd Marszałkowski.

W razie przypadkowego wycieku lub incydentu 
środowiskowego fakt ten jest zgłaszany, 
przeprowadzane jest dochodzenie, a następnie 
ocena za pomocą metodologii oceny przyczyn 
incydentów Mondi MICE. W ten sposób możemy 
zidentyfikować czynniki, które spowodowały 
incydent oraz wdrożyć działania korygujące 
w celu złagodzenia skutków zdarzenia 
i przeciwdziałania tego typu incydentom 
w przyszłości. O istotnych incydentach 
środowiskowych informujemy również organy 
władzy. W razie takiego powiadomienia 
przekazujemy informacje o podjętych działaniach.
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Podobnie jak w przypadku emisji do 
powietrza, Mondi Świecie regularnie 
analizuje i monitoruje emisję 
zanieczyszczeń do wody, podejmując 
wszelkie niezbędne kroki w celu 
minimalizacji zanieczyszczenia ścieków.

Jest to szczególnie istotne ze względu 
na położenie zakładu w pobliżu Wisły. 
Istnieje szereg parametrów, które pozwalają 
zachować bogaty ekosystem fauny i flory 
w rzece. Należy do nich pomiar poziomu 
ChZT (chemicznego zapotrzebowania 
tlenu – wskaźnika zużycia tlenu przez 
materię nieorganiczną i organiczną obecną 
w ściekach), zawiesiny, a także pożywek, 
takich jak azot i fosfor.

W 2015 roku zmodernizowaliśmy naszą 
oczyszczalnię ścieków, co znacząco 
przyczyniło się do spadku zanieczyszczenia 
ścieków i osiągnięcia wysokiego poziomu 
jakości wody zgodnie z BAT. 

Zgodnie z wyraźną orientacją na klienta i odpowiedzialnością środowiskową Mondi Świecie 
posiada certyfikaty zgodności z następującymi normami:

Norma Opis / Data certyfikacji

ISO 9001 (jakość) Od 1995 r.

ISO 14001 (środowisko) Od 2002 r.

ISO 45001 (bezpieczeństwo) Od 2005 r.*

GMP / GHP (higiena do kontaktu z żywnością, 
czyli dobra praktyka produkcyjna i dobra praktyka 
higieniczna)

Własny standard KNOW-HOW 
Mondi oparty na normie PN-
EN-15593, od 2013 r.

Forest Stewardship Council® (FSC®) – dostawy 
drewna, dla asortymentów z masy pierwotnej i 
makulaturowej

Certyfikaty NC-COC-012376 
i NC-CW-012376, od 2006 r.

Programme for the Endorsement of Forest 
CertificationTM (PEFCTM) – dostawy drewna, dla 
asortymentów z masy pierwotnej i makulaturowej

Certyfikat NC-PEFC-000171,  
od 2014 r.

* Przejście z OHSAS 18001 na ISO 45001 w 2020 r.

Mondi Świecie wykorzystuje tzw. papierówkę, zrębki 
tartaczne i drewniane do produkcji niebielonej 
celulozy kraft. Następnie z tej celulozy powstają 
niektóre z naszych wyrobów papierniczych. 

W trakcie procesu produkcji zakład dba 
o pozyskiwanie drewna z odpowiedzialnych 
i zrównoważonych źródeł. Większość naszego 
drewna pochodzi z polskich Lasów 
Państwowych, a Mondi stosuje rygorystyczne 
systemy oceny zarówno obszarów pochodzenia 
drewna, jak i dostawców. Dzięki temu mamy 
pewność, że nie pozyskujemy drewna 
z obszarów naruszających zasady i praktyki 
odpowiedzialnej gospodarki leśnej.

W 2019 roku 54,1% drewna wykorzystywanego 
do produkcji posiadało podwójny certyfikat 
zgodności z normami FSC i PEFC. Drewno 
pozyskiwane od Lasów Państwowych również 
niemal w całości posiada podwójny certyfikat.

Zaopatrzenie w drewnoEmisja do wody

CERTYFIKATY ZGODNOŚCI Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI

CZĘŚĆ 4



22

Wyniki oceny

CZĘŚĆ 5

Wnioski ogólne 
Uczestnicy i proces oceny SEAT 
Proces SEAT został dobrze przyjęty przez 
wszystkich interesariuszy. Należą do nich 
pracownicy i ich przedstawiciele, dostawcy, 
wykonawcy, lokalne przedsiębiorstwa,  
związki zawodowe, lokalne szkoły, 
przedstawiciele społeczności lokalnej  
i organizacji pozarządowych, sąsiedzi, lokalne 
media oraz władze. Wszyscy zaproszeni 
przedstawiciele interesariuszy wzięli udział 
w spotkaniach, które cieszyły się dużą 
frekwencją uczestników.

Pozytywne wnioski
Zatrudnienie 
Mondi Świecie ma zaangażowaną i dobrze 
poinformowaną grupę interesariuszy (w tym 
pracowników i innych przedstawicieli lokalnych). 
Jest także jednym z największych pracodawców 
w regionie i, już od pokoleń, stanowi nieodłączny 
element społeczności. Dlatego też wielu 
pracowników potwierdza swoje przywiązanie do 
zakładu i dostrzega pozytywny wpływ, jaki jego 
działalność ma na ich życie.

   „Podatki odprowadzane przez Mondi 
mają widoczny, pozytywny wpływ  
na miasto”

  „Świecie to Mondi, a Mondi to Świecie”

Poza skalą działalności i sentymentem 
historycznym Mondi Świecie często jest 
uznawana przez pracowników za bezpieczne 
i stabilne miejsce pracy. Wśród przyczyn, dla 
których Mondi jest uznawana za atrakcyjnego 
pracodawcę międzynarodowego, oferującego 
ciekawe możliwości rozwoju, pracownicy 
wymieniali stabilne wynagrodzenie i premie, 
atrakcyjne świadczenia socjalne oraz dobre 
warunki pracy i nowoczesne urządzenia. 
Znaczące i nieustające inwestycje Mondi 
w kwestie środowiskowe także wywołują 
pozytywne odczucia. 

   „Mondi to niezawodny pracodawca”

  „Praca w Mondi to prestiż”

Dostawcy 
Mondi jest postrzegana przez dostawców 
jako wiarygodny partner, stosujący efektywne 
i przejrzyste procedury przetargowe i negocjacji 
oraz zapewniający dobrą komunikację.

Dostawcy usług zgłaszali także, że zostali 
włączeni w działalność zakładu, ciesząc się 
otwartymi, efektywnymi i opartymi na  
zaufaniu relacjami z Mondi. Chwalono  
również szkolenie BHP, jakie dostawcy 
usług odbyli w Mondi oraz wysoki standard 
wymogów bezpieczeństwa.

Ponadto dostawcy usług i ich pracownicy określili 
Mondi jako wiarygodnego partnera, który zawsze 
reguluje zobowiązania finansowe na czas.

   „Mondi traktuje nas jak prawdziwych 
partnerów”

Działania na rzecz społeczności 
lokalnej
Interesariusze wspomnieli o wysokich (i coraz 
wyższych) oczekiwaniach wobec zakładu jako 
członka społeczności i odnoszącego sukcesy 
przedsiębiorstwa międzynarodowego. 

Jednocześnie członkowie społeczności 
i sąsiedzi wyrazili głębokie uznanie dla Mondi 
Świecie za wieloletnie i stałe zaangażowanie 
na rzecz społeczności lokalnej. Na szczególne 
wyróżnienie zasługuje działalność Mondi 
w sektorze edukacji, pomoc dla dzieci (w tym 
dla tych znajdujących się w trudnej sytuacji 
społecznej lub z niepełnosprawnościami) oraz 
rozbudowane programy społeczne (na przykład 
Zadecydujmy wspólnie5 i Działaj lokalnie6).

   „Mondi sprawia, że kształcenie 
techniczne staje się atrakcyjniejsze”

   „Mondi propaguje edukację wśród 
młodych ludzi”

  „Nasze dzieci wiedzą, że przyjdzie  
do nich Mikołaj Mondi”

Uczestnicy wyrazili również swoje uznanie 
dla pomocy finansowej oferowanej przez 
Mondi dla różnych interesariuszy. Wsparcie 
przekazywane jest wielu organizacjom 
pozarządowym i stowarzyszeniom, a lista 
beneficjentów jest długa i obejmuje 
bezdomnych, uchodźców, dzieci i dorosłych, 
niepełnosprawnych umysłowo lub fizycznie, 
dzieci z domów dziecka, pacjentki dotknięte 
rakiem piersi, przedsiębiorców oraz domy 
opieki dla seniorów.

   „Proszenie Mondi o pomoc jest jak 
prośba skierowana do członka rodziny”

  „Czujemy, że jesteśmy prawdziwym 
partnerem społecznym Mondi”

5  Program realizowany od 2011 roku, w ramach 
którego pracownicy wspólnie decydują o tym, 
która organizacja / instytucja otrzyma kwartalną 
darowiznę od zakładu na rzecz rozwoju 
społecznego

6  W ramach programu prowadzonego przez Polsko-
Amerykańską Fundację Wolności oraz Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce w Świeciu znajduje 
się ośrodek Działaj Lokalnie - Stowarzyszenie 
„Inkubator Przedsiębiorczości”. Zakład w Świeciu 
zapewnia pomoc finansową i merytoryczną dla 
ośrodka w ramach działań mających na celu rozwój 
lokalnego biznesu i społeczności

Zespół ds. SEAT ustalił, że Mondi 
Świecie jest jednym z największych 
pracodawców w regionie, 
odgrywającym dużą rolę społeczno-
ekonomiczną, tworzącym bezpośrednie 
miejsca pracy oraz odprowadzającym 
wysokie podatki. Zakład pełni 
ważną rolę w budowaniu tożsamości 
kulturowej i przemysłowej w mieście, 
jak i w całym regionie, przy znaczącym 
zaangażowaniu i zasięgu społecznym. 
Doskonałe wyniki w zakresie 
bezpieczeństwa pracy oraz aktywna 
postawa wobec ochrony środowiska 
spotkała się z uznaniem interesariuszy. 
Aspekty, które uznano za wymagające 
poprawy, to kwestie dotyczące 
zatrudnienia, takie jak wynagrodzenia, 
różnorodność i inkluzja oraz nadawanie 
uprawnień, zarządzanie dostawcami 
usług, a także różne aspekty związane 
z komunikacją*.

*  Należy nadmienić, że miejsce przeznaczone na 
„pozytywne wnioski” w porównaniu z miejscem 
na zidentyfikowane wyzwania i uwagi oraz 
oczekiwania interesariuszy nie odpowiada 
proporcjom pozytywnych i negatywnych 
wniosków zidentyfikowanych przez zespół ds. 
oceny SEAT. Aby raport był bardziej zwięzły 
i przystępny, pogrupowaliśmy pozytywne 
wnioski w szersze zagadnienia, do których 
odnosiła się większa liczba interesariuszy. Wagę 
i znaczenie tych wniosków odzwierciedla liczba 
interesariuszy, którzy o nich wspomnieli, a nie 
ilość miejsca, jaką zajmują w tym rozdziale. 
Poza tym pozytywne wnioski nie wymagają 
reakcji kierownictwa, natomiast inne wnioski, 
dotyczące wyzwań czy sugestii przekazanych 
przez interesariuszy, zostały opatrzone 
szczegółową odpowiedzią kierownictwa, 
z podaniem konkretnych działań, do których 
realizacji zobowiązało się kierownictwo zakładu, 
co jeszcze bardziej zwiększa dysproporcję ilości 
miejsca przeznaczonego na te kwestie

Nowoczesne technologie umożliwiają 
optymalne odzyskiwanie włókien 
z makulatury
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CZĘŚĆ 5

Ponadto pozytywnie oceniono zaangażowanie 
Mondi w organizację wydarzeń na rzecz 
społeczności (Dzień Papiernika, Drzwi Otwarte, 
Dzień Pamięci i Tolerancji, imprezy sportowe, 
biegi charytatywne, piknik naukowy itp.). 
Doceniono także istotną rolę zakładu jako 
łącznika miast Świecie i Chełmno. Ogólne 
wrażenie było takie, że zakład w Świeciu jest 
dobrym ambasadorem Świecia i Chełmna.

   „Imprezy Mondi są zawsze dobrze 
zorganizowane”

   „Mondi buduje most między dwoma 
miastami”

  „Mondi chętnie współpracuje 
z organizacjami pozarządowymi”

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zarówno pracownicy, usługodawcy oraz 
dostawcy potwierdzili, że Mondi jest 
pracodawcą stosującym wysokie standardy 
BHP, dla którego bezpieczeństwo wszystkich 
osób przebywających na terenie zakładu ma 
znaczenie priorytetowe.

   „Mondi zapewnia nowoczesny sprzęt 
i wszystkie wymagane środki ochrony 
indywidualnej”

  „Podejście do BHP to mocna strona 
według Badania Kultury Organizacyjnej”

  „Bezpieczeństwo jest kluczowe. 
Doceniamy rygorystyczne standardy 
bezpieczeństwa Mondi”

Wyrażano również powszechną akceptację 
rygorystycznych standardów bezpieczeństwa 
(np. „blokowanie i izolacja czyli LOTO, system 
czerwonych i żółtych kartek i społeczni 
inspektorzy BHP), a także odnotowano wzrost 
poziomu akceptacji wśród dostawców usług, 
co przełożyło się na ich bezpieczeństwo. 

Komunikacja
Partnerzy współpracujący z Mondi docenili 
efektywne i sprawne narzędzia i kanały 
komunikacji oraz dodatkowo potwierdzili 
swoje uznanie i wsparcie dla procesu oceny 
SEAT. Tę opinię podziela wielu uczestników 
oceny, w tym społeczność lokalna, władze 
lokalne oraz dostawcy Mondi. Szczególnie 
podkreślano pozytywne relacje z Działami 
Personalnym, Logistyki, Zakupów i 
Księgowości Mondi.

   „Wspaniale, że mogę otwarcie 
z Wami rozmawiać”

Przedstawiciele związków zawodowych 
i mediów wskazywali też na efektywną  
i sprawną komunikację Mondi.

   „Komunikacja z Mondi poprawiła się 
w ciągu ostatnich dwóch lat”

Zarządzanie postojami remontowymi 
Dostawcy usług pochwalili dobrze 
zorganizowane i przeprowadzane postoje 
remontowe, doceniając znaczące osiągnięcie 
w zakresie administracji i bezpieczeństwa, 
jakim jest pomyśle przeprowadzenie postoju 
na taką skalę. 

Wskazano, że wiele wydziałów zakładu 
zawsze wykazuje się doskonałym 
przygotowaniem do postojów – 
w szczególności MP1, MP2 oraz ECO7. 
Oprócz przygotowania pracowników zakład 
chwalono też za gruntowne przygotowanie 
dostawców usług do postojów. To często 
wymaga przybycia dostawców usług do 
zakładu (na koszt Mondi) przed postojem 

w celu odbycia kompleksowego szkolenia 
i przygotowania do postoju.

Wspomniano także o działaniach Mondi 
w zakresie tłumaczenia materiałów 
szkoleniowych BHP dla ukraińskich dostawców 
usług, którzy borykali się z barierą językową 
(podczas obowiązkowych szkoleń BHP).

Zarządzanie środowiskowe 
Uczestnicy oceny przyznali, że mimo 
trudnych okresów w przeszłości, związanych 
z uciążliwością zapachową, sytuacja 
poprawiła się, odkąd w 1997 roku zakład 
przejęła Grupa Mondi.

Mondi Świecie wyznacza standardy bezpieczeństwa dla branży celulozowo-papierniczej

Wysokie standardy
bezpieczeństwa
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Wyniki oceny – ciąg dalszy

Zidentyfikowane wyzwania oraz uwagi i oczekiwania interesariuszy
W ramach oceny SEAT 2019 dla Mondi Świecie ustalono cztery grupy kwestii najczęściej wskazywanych przez uczestników procesu. Są to: zatrudnienie, 
dostawcy usług, kwestie dotyczące postojów remontowych i komunikacja.

Zatrudnienie

Wielu uczestników podnosiło kwestie związane z wynagrodzeniem:

KWESTIA NR 1:
Wynagrodzenie uzależnione od wyników 
firmy i danego pracownika – pogląd, że 
wynagrodzenie powinno być powiązane 
z profilem i wynikami firmy oraz wynikami 
pracy danego pracownika.

ODPOWIEDŹ:
Wyniki danego pracownika są brane pod uwagę podczas ustalania wysokości wynagrodzenia. Służą do 
tego coroczne rozmowy rozwojowe w ramach procesu PDR (patrz Rozwój pracowników na stronie 11). 
Przyrost wynagrodzeń w danym roku jest negocjowany co roku ze związkami zawodowymi. Ponadto 
podwyżki są uzależnione w dużym stopniu od indywidualnych wyników danego pracownika, jego 
zaangażowania oraz wyników zakładu w zakresie bezpieczeństwa. W 2019 roku w proces podwyżkowy 
zaangażowani byli: Zarząd, Dyrektor ds. Personalnych, dyrektorzy i szefowie obszarów oraz kierownicy  
i kierownicy liniowi pracowników. Część podwyżki wynagrodzeń to stała kwota uzgadniana ze 
związkami zawodowymi. 

W przyszłości indywidualne wyniki pracy poszczególnych pracowników nadal będą brane pod 
uwagę i odzwierciedlane w corocznej waloryzacji wynagrodzenia, a także będą wpływały na system 
przyznawania premii (zgodnie z regulaminem premiowania i wynagradzania uzgodnionym ze 
związkami zawodowymi).

KWESTIA NR 2:
Wynagrodzenie proporcjonalne do 
zakresu obowiązków – sygnalizowano 
również, że wynagrodzenie powinno być 
proporcjonalne do zakresu obowiązków, 
obciążenia pracą i warunków pracy.

ODPOWIEDŹ:
Kierownictwo Mondi jest zdania, że wynagrodzenie powinno być proporcjonalne do zakresu 
odpowiedzialności, obciążenia pracą i warunków pracy danej osoby. Jednocześnie, decydując 
o wynagrodzeniu pracownika, Mondi musi przestrzegać (i przestrzega) trendów rynkowych 
i powiązanych luk zatrudnieniowych. Należy także wziąć pod uwagę cały pakiet wynagrodzenia (a nie 
tylko wynagrodzenie zasadnicze). Kierownictwo zakładu jest przekonane, że oferowane przez firmę 
wynagrodzenia (w ujęciu całego pakietu) są wysoce konkurencyjne.

Dodatkowo, aby wspierać równowagę życia zawodowego i prywatnego, kierownictwo zakładu 
w Świeciu przeprowadziło szeroką analizę nadmiernej liczby nadgodzin. W ramach tej analizy 
zweryfikowano procesy, które generowały najwięcej nadgodzin, a następnie podjęto działania 
korygujące. Między innymi wprowadzono pracę zdalną, zmieniono organizację postojów planowych, 
oddelegowano określone (wcześniej wykonywane przez pracowników zakładu) zadania remontowe 
do dostawców usług, zwiększono elastyczność zespołów podczas nieobecności pracowników oraz 
zwiększono zasoby papierni o ośmiu stałych pracowników.

CZĘŚĆ 5

   WYNAGRODZENIE

Mondi Świecie inwestuje w szkolenia pracowników, w tym również zapewnia im dostęp do nowoczesnych technologii
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KWESTIA NR 3:
Niewystarczająca konkurencyjność 
wynagrodzeń – niektórzy uczestnicy oceny 
byli zdania, że wynagrodzenie nie jest 
wystarczająco konkurencyjne, co powoduje 
względnie wysoką rotację personelu.

ODPOWIEDŹ:
W ostatnich latach rotacja personelu zakładu wzrosła do 10–12%. W odpowiedzi na to wprowadzono 
szereg inicjatyw ukierunkowanych na wzmocnienie wizerunku pracodawcy, szkolenia wprowadzające, 
komunikację, konkurencyjność wynagrodzeń itp. Będziemy nadal działać w tym zakresie. 
Wyznaczono wewnętrznych trenerów do wdrażania nowych pracowników ułatwiając komfortową  
adaptację i przekazywanie wiedzy, co pomoże w ich zatrzymaniu w firmie.

Jeśli chodzi o konkurencyjność wynagrodzeń, jeszcze przed podwyższeniem wynagrodzenia 
minimalnego przez rząd pensje w Mondi Świecie były uznawane za konkurencyjne. Po tym jednak 
różnica między wynagrodzeniem minimalnym i wynagrodzeniami w zakładzie zmniejszyła się.

Niezależnie od tego kierownictwo jest zdania, że obawy pracowników dotyczące wynagrodzenia 
można wyeliminować (lub chociaż złagodzić) poprzez skuteczniejsze zarządzanie ich oczekiwaniami. 
Można to osiągnąć poprzez rozpatrywanie i podejmowanie w odpowiednim czasie dyskusji na temat 
istotnych trendów historycznych, politycznych i gospodarczych (oraz ich wpływu na bieżący poziom 
wynagrodzeń), a także zmian wymagań prawnych, które wpływają na wysokość wynagrodzeń.  
W tym zakresie przeprowadzono rozmowy z kierownikami liniowymi i przedstawicielami związków 
zawodowych, które doprowadziły do porozumienia w kwestii przyrostu wynagrodzeń. Zmiany zostały 
skonfrontowane z trendami rynkowymi, a każdy pracownik otrzymał indywidualną informację zwrotną.

Mondi Świecie nieustannie stara się szukać sposobów na zwiększanie atrakcyjności 
i konkurencyjności swojej oferty dla pracowników.

KWESTIA NR 4:
Całkowity wskaźnik zdarzeń 
raportowalnych (TRCR) nie jest uczciwym 
kryterium – niektóre osoby odnoszą 
wrażenie, że TRCR nie jest uczciwą  
miarą do przydzielania i obliczania 
wysokości premii.

ODPOWIEDŹ:
Przed przeprowadzeniem oceny SEAT Zarząd Mondi Świecie postanowił dokonać zmiany celów 
BHP, stosowanych przy obliczaniu wysokości premii pracowniczych. Nowe cele dla każdego 
wydziału mają obecnie dwa elementy: element „opóźniony” (taki, jak wskaźnik TRCR) oraz element 
„wyprzedzający” (taki jak liczba przeprowadzonych audytów). Cele te są wyznaczane co kwartał. 
Nowe zasady naliczania części premii uzależnionej od realizacji celu BHP obowiązują od 1 stycznia 
2019 roku, a pracownicy dobrze przyjęli wprowadzone zmiany.

KWESTIA NR 5:
Rozbieżność wynagrodzeń – kilka 
osób zgłaszało, że nowi pracownicy 
otrzymują bardziej atrakcyjny pakiet 
wynagrodzeń, a pracownicy zmianowi nie 
są odpowiednio opłacani.

ODPOWIEDŹ:
Jeśli chodzi o wynagrodzenie nowych pracowników i pogląd, że otrzymują oni atrakcyjniejsze pakiety 
wynagrodzeń niż dotychczasowi pracownicy, kierownictwo zakładu pragnie potwierdzić, że wynagrodzenie 
wszystkich nowych pracowników odpowiada wzrostowi płacy minimalnej w Polsce. Zakład ma 
świadomość wynikających z tego różnic w poziomie wynagrodzeń i planuje rozwiązać tę kwestię. Nadal 
będziemy corocznie przeprowadzali waloryzację wynagrodzeń pracowników Mondi. W odpowiedzi na 
podniesiony problem kierownictwo zakładu obecnie prowadzi rozmowy ze związkami zawodowymi, 
w sprawie nowego taryfikatora i powiązanego z tym poziomu wynagrodzeń. Zadanie to zostanie 
zakończone pod koniec II kwartału 2021 roku. Przy podejmowaniu decyzji zostaną uwzględnione również 
wycena stanowisk i dane porównawcze dotyczące wynagrodzeń, a decyzje zostaną zakomunikowane.

Mondi Świecie zdaje sobie sprawę z tego, że niektórzy pracownicy uważają pracę w systemie 
zmianowym za trudną i niewystarczająco dobrze płatną. W odpowiedzi, zakład potwierdza, że 
pracownicy zmianowi są uprawnieni do otrzymania dodatku do wynagrodzenia za pracę w systemie 
zmianowym w uznaniu za to, że stawiają czoła wyzwaniom, których nie doświadczają pracownicy 
poza systemem zmianowym (pracujący w standardowych godzinach). Dodatek do wynagrodzenia 
jest stałą kwotą, która została uzgodniona z przedstawicielami związków zawodowych. Mondi 
Świecie z przyjemnością także informuje, że analiza porównawcza dodatku do wynagrodzenia 
wykazała, że pod względem konkurencyjności zewnętrznej, nasz zakład oferuje wyższy dodatek 
zmianowy za pracę w systemie zmianowym niż poziom rynkowy. 

   „Zakład chwalił się wysoką 
sprzedażą, ale to nie 
przełożyło się na nagrody dla 
pracowników”

Mondi Świecie jest otwarta na wizyty rodzin naszych pracowników

CZĘŚĆ 5

   WYNAGRODZENIA – CIĄG DALSZY
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Niektórzy kierownicy mieli podobne odczucia względem swojej pracy w zakładzie:

KWESTIA NR 1:
Nagrody i wynagrodzenie – niektórzy czuli 
się niewystarczająco doceniani, nagradzani 
i opłacani.

ODPOWIEDŹ:
Kierownictwo zakładu zdaje sobie sprawę z tego, że niektórzy kierownicy mogą mieć wrażenie, 
że nie są wystarczająco doceniani, nagradzani i opłacani. W związku z tym dokonano waloryzacji 
wynagrodzeń kierowników i zaproponowano im podwyżki. Jednocześnie zakład potwierdza, że profile 
kierowników (jeśli chodzi o wycenę pracy i wynagrodzenia) zostały skonsultowane z zewnętrznym 
partnerem specjalizującym się w analizie porównawczej, w wyniku czego stwierdzono, że są one 
konkurencyjne. Kierownictwo stara się nagradzać wysiłki pracowników, dlatego też przy kolejnych 
waloryzacjach i podwyżkach wynagrodzeń przeprowadzane będą rynkowe analizy porównawcze.

KWESTIA NR 2:
Przejrzystość procesu przyznawania 
awansów – niektórzy kierownicy wyrazili 
opinię, że możliwości są ograniczone, 
a sam proces awansu i rozwoju 
zawodowego w zakładzie i poza nim 
(np. do siedziby Grupy w Wiedniu) jest 
niewystarczająco przejrzysty.

ODPOWIEDŹ:
Zakład potwierdza, że przy awansowaniu pracowników Mondi stosowane są dwa systemy: 
planowanie sukcesji (awaryjne i celowane) oraz zarządzanie talentami. Dla obu systemów 
opracowano i stosuje się programy szkoleniowe. W proces proponowania kandydatów do awansu 
zaangażowani są zarówno członkowie komitetu operacyjnego, jak i kierownicy, którzy ponadto biorą 
udział w przygotowywaniu planów dalszego rozwoju dla wyznaczonych pracowników. We wrześniu 
2019 roku dziewięciu pracowników otrzymało awans na stanowiska kierownicze. W przypadku 
wszystkich wewnętrznych stanowisk niekierowniczych obowiązuje proces rekrutacji wewnętrznej, 
dostępnej dla wszystkich pracowników, dzięki czemu pracownicy mogą zmieniać stanowiska 
w obrębie Grupy Mondi. Wszyscy kandydaci (zarówno ci, którzy pomyślnie przejdą proces rekrutacji, 
jak i ci, którzy nie zostaną zatrudnieni na danym stanowisku) są informowani o wynikach rekrutacji, 
wraz z uzasadnieniem.

KWESTIA NR 3:
Możliwości rozwoju – niektórzy kierownicy 
odczuwają frustrację ze względu na 
ograniczone możliwości transferu wiedzy 
między zakładami Mondi.

ODPOWIEDŹ:
Mając na uwadze transfer wiedzy między zakładami, uruchomiono rożne kanały wymiany 
informacji. Przykładowo moduły Diana zapewniają swobodę zarówno formalnej, jak i nieformalnej 
wymiany informacji. Zakład planuje nadal udostępniać możliwości dzielenia się wiedzą, zachęcając 
pracowników do korzystania z nich.

KWESTIA NR 4:
Różnorodność i inkluzja – wyrażano 
pogląd, że kwestie różnorodności i inkluzji 
są deklarowane i omawiane, ale nie są 
wdrażane w stopniu wystarczającym.

ODPOWIEDŹ:
Zdajemy sobie sprawę z konieczności czynienia dalszych postępów, zarówno jeśli chodzi o większe 
zróżnicowanie środowiska pracy, w którym różnice są cenione, a wszyscy mają takie same 
możliwości. W ramach inicjatywy, zainaugurowanej w 2018 roku w całej Grupie, powstał zespół 
zadaniowy ds. różnorodności i inkluzji (jest to wielofunkcyjny zespół wskroś Mondi), który ma 
wspomóc zapewnienie różnorodności i inkluzji w Grupie. 

W Mondi Świecie jesteśmy dumni z dotychczasowych postępów, o których świadczy wzrost 
liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych w ciągu ostatnich 10 lat, z siedmiu kierowniczek 
w Kolegium Kierowniczym7 w 2010 roku (13%) do dziewięciu w roku 2020 (17%). Jeśli w statystykach 
uwzględnimy także kierowników liniowych, wówczas w 2020 roku mamy dziewięć członkiń Kolegium 
Kierowniczego, oraz 15 kobiet zajmuje stanowiska kierowniczek liniowych (12%). Mondi Świecie 
zatrudnia obecnie pięć kobiet na siedmiu technologów w naszych wydziałach produkcyjnych oraz 
dwie posiadające tytuł inżyniera; jedna jest specjalistką ds. niezawodności, a druga inżynierką  
w utrzymaniu ruchu MP1–2. Wszyscy specjaliści techniczni zatrudnieni obecnie w zakładzie Mondi 
Świecie, zarówno płci męskiej, jak i żeńskiej, ukończyli studia wyższe. 

Kierowniczki utworzyły własną grupę do dyskusji, a także szkoleń i możliwości rozwoju. W ramach tej 
grupy dzielą się doświadczeniem i wiedzą na temat niezbędnych cech skutecznej liderki, a także na 
temat tego, jak zachęcać kolejne kobiety do starania się o wyższe stanowiska w firmie oraz w branży 
opakowań i papieru, tradycyjnie zdominowanej przez mężczyzn. 

Mondi Świecie wdrożyła także program „Mama w Mondi”, skierowany do tych kobiet, które wróciły 
do pracy po urlopie macierzyńskim i nadal karmią swoje dzieci piersią. Zgodnie z polskim kodeksem 
pracy kobietom tym przysługują dwie 30-minutowe przerwy w pracy na karmienie. Zgodnie z tymi 
przepisami pracownice Mondi, które karmią dzieci piersią, mogą wyjść z pracy o godzinę wcześniej 
(aby być w domu ze swoimi dziećmi). Ponadto, Mondi oferuje matkom karmiącym możliwość (a) 
pracy z domu przez jeden dzień w tygodniu lub (b) dwa dodatkowe dni płatnego urlopu w roku. Te 
opcje są dostępne dla wszystkich pracownic karmiących piersią do czasu ukończenia przez dziecko 
18 miesiąca życia. 

Ponadto w listopadzie 2019 roku zorganizowano Forum Liderek, w którym udział wzięło około  
70 osób z 12 zakładów w całej Polsce (patrz Różnorodność płci na stronie 12).

Zakład dostrzega również znaczenie skutecznego zatrudniania, szkolenia i zarządzania 
przedstawicielami pokolenia milenialsów i jest to zadanie, w którego realizację się angażujemy. 
W 2019 roku w jego ramach zatrudniliśmy specjalnych trenerów, którzy mają doświadczenie 
w skutecznym wdrażaniu młodych ludzi do pracy w Mondi8. Kierownictwo Mondi nadal będzie 
uczestniczyło w szkoleniach (wraz z kierownikami liniowymi) dotyczących zatrudniania i zarządzania 
milenialsami oraz jak najlepszego reagowania na ich zmieniające się oczekiwania i wymagania.

7  Kolegium Kierownicze zakładu składa się z 54 członków, plus dwoje przedstawicieli lokalnych związków zawodowych
8  Tutaj odnotowaliśmy opóźnienie ze względu na pandemię COVID-19

   KIEROWNICY

Wyniki oceny – ciąg dalszy

ZATRUDNIENIE – ciąg dalszy

   „Wszystkie inicjatywy skierowane 
są do pracowników, a nie do 
kierowników”

   „Kwestie dotyczące różnorodności 
i inkluzji podnoszono już podczas 
oceny SEAT w 2005 roku, jednak 
nadal w Zarządzie zasiada zbyt 
mało kobiet”

CZĘŚĆ 5
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Przekazując swoje opinie na temat wyzwań dotyczących efektywności działań, uczestnicy podkreślali następujące elementy:

KWESTIA:
•  dostawy drewna– niedziałające lasery 

i kolejki przy dostawach powodowały 
opóźnienia,

•  krótkie terminy – zwiększające 
presję wywieraną na pracowników 
i potencjalnie generujące błędy, które 
wchodzą w konflikt z priorytetyzacją 
bezpieczeństwa,

•  niewystarczające przygotowanie do 
odejścia na emeryturę– okres sześciu 
miesięcy powoduje zbyt pospieszne 
szkolenie nowych pracowników oraz

•  przyciąganie nowych pracowników 
pozostaje wyzwaniem.

ODPOWIEDŹ:
W odpowiedzi na problem kolejek przy dostawach drewna, powodujących wydłużenie czasu 
potrzebnego na realizację dostaw – właściciel niezależnej firmy transportowej twierdzi, że kolejki 
są rzadkością. Niektórzy twierdzili też, że budowa nowej bramy (wraz z nowym rozwiązaniem 
logistycznym) poprawiła sytuację, a technologia laserowa nie nadaje się do przyjmowania dostaw 
drewna (ze względu na różny standard pojazdów dostarczających drewno). Obecnie wprowadzamy 
zmiany organizacyjne w obszarze zakupów drewna i nowa jednostka organizacyjna będzie 
odpowiadała również za poprawę praktyk w obszarach zidentyfikowanych podczas oceny SEAT. 
W wyniku rozmów prowadzonych przez Mondi Świecie (kierownictwo i dyrektora zarządzającego) 
z innymi ważnymi podmiotami uzgodniono, że zostanie utworzona nowa spółka, która zajmie się 
analizą i wdrażaniem możliwych rozwiązań problemów dotyczących logistyki i zaopatrzenia.

Kierownictwo zakładu w Świeciu ma świadomość i docenia to, że pracownicy muszą czasami 
pracować pod presją czasu i w dużym stresie, aby realizować powierzone im zadania. Nigdy jednak 
nie należy rezygnować przy tym z przestrzegania zasad lub wymogów bezpieczeństwa. Mondi jest 
dumna ze swojej rygorystycznej kultury bezpieczeństwa i wszyscy pracownicy firmy wiedzą, że jest to 
priorytet, z którego nigdy nie należy rezygnować, nawet na rzecz poprawy produkcji.

W celu ograniczenia wpływu odejść emerytalnych pracowników, Mondi Świecie wdrożyła szereg 
inicjatyw. Przykładowo tam, gdzie rotacja personelu jest najwyższa, Mondi Świecie zatrudnia „na 
zakładkę”, czyli na jednym stanowisku zatrudniona jest więcej niż jedna osoba, tak aby okres szkolenia 
trwał przynajmniej 6–12 miesięcy. W 2020 roku program zatrudniania „na zakładkę” został poddany 
analizie, w szczególności pod kątem planowanych odejść na emeryturę (i związanych z tym potrzeb 
w zakresie szkoleń), a wyniki tej analizy udostępniono wszystkim kierownikom.

Przyciąganie nowych pracowników nadal stanowi wyzwanie dla Mondi Świecie. Mamy świadomość, 
że Mondi jest postrzegana jako wymagający pracodawca (co może wpływać na rekrutację), jednak 
oferujemy konkurencyjne pakiety wynagrodzeń z atrakcyjnymi możliwościami rozwoju osobistego 
i zawodowego. W 2019 roku Mondi przeprowadziła wiele działań, mających na celu poprawę 
wizerunku swojej działalności oraz marki, takich jak Drzwi Otwarte czy DołączDo Nas _ RobiMy 
Papier _ ZapakujeMy Wszystko. Wysiłki opłaciły się, jednak kierownictwo zgadza się z tym, że 
w tym zakresie nadal jest dużo do zrobienia. W związku z tym od 2020 roku zatrudniono niezależną 
agencję public relations, która wspiera Mondi Świecie w działaniach dotyczących marketingu, 
społecznej odpowiedzialności biznesu oraz komunikacji. To pomoże poprawić wizerunek Mondi jako 
atrakcyjnego i odpowiedzialnego pracodawcy i, miejmy nadzieję, przyciągnie nowych pracowników 
(którzy zainteresują się Grupą Mondi jako uznaną i godną zaufania marką, z którą warto się związać).

   WYNIKI

Mondi Świecie korzysta z nowoczesnych technologii, takich jak w pełni zautomatyzowany magazyn papieru w rolkach dla linii ECO7

CZĘŚĆ 5
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KWESTIA:
Zakres odpowiedzialności – pracownicy 
wyrazili opinię, że nie czują się 
wystarczająco umocowani lub że nie biorą 
udziału w procesie decyzyjnym, gdzie 
decyzje coraz częściej są podejmowane 
na poziomie korporacyjnym/ Grupy. 
Taki sposób działania odbiera 
pracownikom możliwości analitycznego 
myślenia i kreatywnego rozwiązywania 
problemów ze względu na to, że oczekuje 
się od nich wyłącznie wykonywania 
decyzji na poziomie zakładu/operacyjnym. 
Takie odczucia wyrażano zarówno na 
poziomie zakładu, jak i na Grupy, co 
pogłębia podziały.

ODPOWIEDŹ:
Ważne jest dla nas, aby pracownicy Mondi wiedzieli, że mogą podejmować decyzje, być liderami 
i brać odpowiedzialność za swoje działania. Jesteśmy otwarci na konstruktywną i otwartą krytykę, 
a także zachęcamy pracowników do dzielenia się pomysłami na rozwiązywanie problemów. Wiemy, 
że najlepsze rozwiązania pochodzą od tych, którzy są najbliżej danego problemu, dlatego też chcemy, 
aby mieli głos w podejmowaniu decyzji. Właśnie dlatego od naszych pracowników oczekujemy 
zaangażowania i entuzjazmu, w pełni wspierając kulturę zwiększania uprawnień. 

Cel ten częściowo zrealizujemy poprzez szczegółową i regularną komunikację oraz korzystanie 
z wielu narzędzi i kanałów komunikacji. Wśród przykładów możemy wymienić comiesięczne 
komunikaty publikowane na planetmondi, wprowadzenie jednej biblioteki (i punktu dostępu dla 
wszystkich pracowników) wszelkich dokumentów związanych z zakładem, ciągłe usprawnianie 
intranetu (przy potrzebnym wsparciu i akceptacji Działu IT Grupy), wymianę wadliwych monitorów 
oraz (przy wsparciu Działu Personalnego) aktualizację form wyświetlanych na nich informacji.

W kwestii scentralizowanego procesu decyzyjnego, choć wiele decyzji wpływających na 
funkcjonowanie naszego zakładu i jego pracowników podejmuje się lokalnie, międzynarodowy 
charakter działalności powoduje, że określone decyzje najlepiej podejmować na poziomie 
centralnym. Dotyczy to także kwestii wpływających na większe grupy pracowników i działań, 
wytycznych i standaryzacji czy upraszczania procedur, a także po prostu wiąże się z większą 
wydajnością procesu realizowanego centralnie. Niemniej jednak zawsze upewniamy się, że wszystkie 
decyzje odpowiadają lokalnym warunkom, jednocześnie spełniając standardy i ustalenia ramowe na 
poziomie Grupy. 

Przed wdrożeniem procedur i decyzji podjętych na poziomie Grupy staramy się też prowadzić szerzej 
zakrojone konsultacje. W tym celu powołaliśmy trzy zespoły zadaniowe. Nadzorowane przez członków 
Komitetu Operacyjnego, zespoły te miały za zadanie ułatwić proces konsultacji pracowniczych, 
między innymi poprzez zbieranie informacji/poglądów/opinii od pracowników, przeprowadzanie 
analiz dla Komitego Operacyjnego i kierownictwa, a następnie prowadzenie dalszych konsultacji 
przed ostatecznym wdrożeniem. Kwestie uprawnień były podnoszone również w BKO 2018 roku 
i stanowiły jedno z zagadnień podczas warsztatów dla kierownictwa dotyczących kształtowania 
kultury, zorganizowanych w 2019 roku. W 2020 roku zainicjowaliśmy projekt zwiększający uprawnienia 
kierowników liniowych w ramach zastosowania szerszego podejścia do wzmacniania ich roli w zakładzie 
i rozszerzania kompetencji w różnych obszarach zarządzania.

   ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wyniki oceny – ciąg dalszy

ZATRUDNIENIE – ciąg dalszy

   „Uważam, że zasługuję na 
większe zaufanie”

CZĘŚĆ 5

Kierownictwo Mondi Świecie prowadzi regularne konsultacje z pracownikami
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KWESTIA:
Zakres odpowiedzialności pracowników 
– pracownicy komentowali działania 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny 
pracy, niektórzy skarżyli się, że czasami 
odczuwają frustrację z powodu tego, że 
nikt nie konsultuje z nimi nowych procedur 
bezpieczeństwa przed ich wdrożeniem, że 
po prostu są one przekazywane z poziomu 
Grupy.

W związku z tym niektóre procedury nie 
wydają się najlepiej dopasowane i/lub nie 
mają racji bytu w lokalnym kontekście. 
Niektórzy pracownicy i wykonawcy wyrazili 
pogląd, że niektóre procedury dotyczące 
bezpieczeństwa nie są przemyślane, 
co sprawia, że trudno je zrozumieć. Do 
tego częste aktualizacje (wprowadzane 
przez Mondi Świecie) potęgowały brak 
możliwości zrozumienia i skutecznego 
wdrożenia tych procedur. Uczestnicy 
oceny wyjaśniali, że niektóre zdarzenia 
były zaledwie jednorazowymi zdarzeniami/
błędami, które nie zawsze wymagają 
zmiany całego systemu.

ODPOWIEDŹ:
Ważne jest dla nas, aby pracownicy firmy Mondi wiedzieli, że mogą podejmować decyzje, być 
liderami i brać odpowiedzialność za swoje działania. Jesteśmy otwarci na konstruktywną i otwartą 
krytykę, a także zachęcamy pracowników do dzielenia się pomysłami na rozwiązywanie problemów. 
Wiemy, że najlepsze rozwiązania pochodzą od tych, którzy są najbliżej danego problemu, dlatego 
też chcemy, aby mieli głos w podejmowaniu decyzji. Właśnie dlatego od naszych pracowników 
oczekujemy zaangażowania i entuzjazmu, w pełni wspierając kulturę zwiększania zakresu 
odpowiedzialności. 

Cel ten częściowo zrealizujemy poprzez szczegółową i regularną komunikację oraz korzystanie 
z wielu narzędzi i kanałów komunikacyjnych. Wśród przykładów możemy wymienić comiesięczne 
komunikaty za pośrednictwem planetmondi, zorganizowanie jednej biblioteki (i punktu dostępu 
dla wszystkich pracowników) wszelkich dokumentów związanych z zakładem, ciągłe usprawnienia 
intranetu (przy potrzebnym wsparciu i akceptacji działu IT Grupy), wymianę wszystkich wadliwych 
monitorów oraz (przy wsparciu działu kadr) modernizację wszystkich formatów informacji 
wyświetlanych za ich pomocą.

W przypadku centralizacji, choć wiele decyzji wpływających na funkcjonowanie naszego zakładu 
i jego pracowników podejmuje się lokalnie, międzynarodowy charakter działalności wymusza 
podejmowanie określonych decyzji na poziomie centralnym. Dotyczy to także kwestii wpływających 
na większe grupy pracowników i działań, wytycznych i standaryzacji czy upraszczania procedur, 
a także po prostu wiąże się z większą wydajnością procesu realizowanego centralnie. Niemniej jednak 
zawsze upewniamy się, że podejmowane decyzje odpowiadają lokalnym warunkom, jednocześnie 
spełniając standardy i ustalenia ramowe na poziomie Grupy. 

Przed wdrożeniem procedur i decyzji podjętych na poziomie Grupy staramy się też prowadzić 
szerzej zakrojone konsultacje. W tym celu powołaliśmy trzy zespoły zadaniowe. Nadzorowane przez 
członków komitetu operacyjnego, zespoły te będą miały za zadanie ułatwić proces konsultacji 
pracowniczych, między innymi poprzez zbieranie informacji/poglądów/opinii od pracowników, 
przeprowadzanie analiz dla komitetu operacyjnego i kierownictwa, a następnie prowadzenie dalszych 
konsultacji przed ostatecznym wdrożeniem.

KWESTIA:
Konsultacje z pracownikami i dostawcami 
usług – zakład otrzymał pochwały za 
działania dotyczące bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Niektórzy wyrazili opinię, że 
czasami odczuwają frustrację, ponieważ 
nikt nie konsultuje z nimi nowych 
standardów BHP przed ich wdrożeniem, 
że po prostu są one przekazywane 
z poziomu Grupy. W związku z tym 
niektóre procedury wydają się być nie 
najlepiej dopasowane i/lub nie mają racji 
bytu w lokalnym kontekście. Niektórzy 
pracownicy i wykonawcy wyrazili pogląd, 
że niektóre procedury bezpieczeństwa 
nie są przemyślane, co sprawia, że 
trudno je zrozumieć. Ponadto częste ich 
aktualizacje (wprowadzane przez Mondi 
Świecie) powodowały brak możliwości 
ich zrozumienia i skutecznego wdrożenia. 
Uczestnicy oceny wyjaśniali, że niektóre 
zdarzenia były zaledwie jednorazowymi 
incydentami/błędami, które nie zawsze 
wymagają zmiany całego systemu.

ODPOWIEDŹ:
Nasi pracownicy i dostawcy usług na całym świecie często pracują w potencjalnie niebezpiecznym 
otoczeniu. Aby zapewnić im bezpieczeństwo, wdrożyliśmy przejrzyste metody, procedury i środki 
kontroli, które obowiązują wszystkich, w całej Grupie. Nasze dziewięć zasad bezpieczeństwa, 
opracowanych przez Grupę dla zakładów na całym świecie, jest dopasowanych do profilu naszej 
działalności. Zasady te mają charakter obowiązkowy. Każdego dnia ratują życie i zapobiegają urazom, 
dlatego też promujemy je, prowadzimy szkolenia w ich zakresie i nie idziemy na żaden kompromis 
w kwestii bezpieczeństwa. 

Jesteśmy też dumni z naszego zaangażowania w wyciąganie wniosków z błędów i/lub luk 
w podejściu do bezpieczeństwa. Wnioski te regularnie wdrażamy w ramach naszych systemów 
i wytycznych. To pomaga nam nieustannie udoskonalać praktyki z zakresu BHP.

Zależy nam na konsultacjach, zaangażowaniu i komunikacji z naszymi pracownikami w zakresie 
wprowadzania nowych zasad i reguł. W Mondi Świecie skoncentrujemy się na tym w większym 
stopniu w przyszłości, tak aby mieć pewność, że wszyscy znają kontekst i uzasadnienie, a także że 
wszystkie standardy BHP są zrozumiałe i skutecznie wdrażane. Program Liderzy Bezpieczeństwa 
odegra kluczową rolę w realizacji tego celu.

   BEZPIECZEŃSTWO

   „Jeden rozmiar nie pasuje na 
wszystko” 

  „Czasami zbyt szybko oceniamy, 
że system się nie sprawdza, na 
podstawie jednego wypadku”

CZĘŚĆ 5

Kampania Mondi mająca na celu propagowanie nieustającej koncentracji na bezpieczeństwie
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Dostawcy

Zatrudniając dostawców usług, Mondi stosuje to samo podejście i angażuje wszystkich dostawców

KWESTIA:
Trudności dla mniejszych dostawców 
usług – niektórzy dostawcy są zdania, 
że 60-dniowy termin płatności 
stosowany przez Mondi stanowi problem, 
w szczególności dla mniejszych firm. 
Pojawiały się także głosy, że system kar 
wprowadzony przez Mondi (za zachowania 
zagrażające bezpieczeństwu) jest zbyt 
rygorystyczny.

ODPOWIEDŹ:
Mondi Świecie przestrzega zasad obowiązujących w całej Grupie, a także polskich przepisów 
prawnych dotyczących terminów płatności na rzecz dostawców. Jeśli dostawca, z którym 
współpracujemy od dawna, ma problem z płynnością finansową z powodu standardowych warunków 
płatności Mondi, wówczas decyzję o zastosowaniu alternatywnych warunków płatności (innych niż 
określone przepisami) podejmuje Zarząd. 

Mondi zamierza jednak analizować i ewentualnie zmieniać zasady, uwzględniając chęć wsparcia 
mniejszych dostawców. Rezultaty tych analiz zostaną zastosowane w całej Grupie, także w zakładzie 
Mondi Świecie.

Z kolei konsekwencje wynikające z naruszenia zasad bezpieczeństwa obowiązują od wielu 
lat zarówno w stosunku do pracowników, jak i dostawców Mondi. Wszyscy są informowani 
o oczekiwaniach i konsekwencjach naruszenia zasad, i Mondi Świecie nadal zamierza egzekwować 
ich przestrzeganie.

   WARUNKI PŁATNOŚCI I KARY 

Wyniki oceny – ciąg dalszy

CZĘŚĆ 5
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CZĘŚĆ 5

KWESTIA:
Wsparcie dla wykonawców i dostawców 
– niektórzy wykonawcy skarżyli się na 
niewystarczające wsparcie dla mniejszych 
wykonawców i dostawców. 

Niektórzy dostawcy, w szczególności 
z branży reklamowej, podkreślali także 
fakt, że oferowanie bezpłatnego (lub 
dostępnego w niższej cenie) wstępu na 
imprezy stanowiło dla nich wyzwanie. 
Mondi ma możliwości finansowe, żeby 
oferować bezpłatny wstęp na wiele 
swoich imprez, jednak jest to trudne 
dla mniejszych dostawców, którzy – 
z perspektywy zwrotu kosztów – nie 
mogli zaproponować takiego samego 
rozwiązania.

ODPOWIEDŹ:
Zdajemy sobie sprawę z tego, że mniejsi, lokalni dostawcy usług nie zawsze mogą zaoferować konkurencyjne 
ceny, w porównaniu do większych firm (często znajdujących się poza Świeciem), dlatego też mogą być 
niezadowoleni z tego, że Mondi nie udziela im niektórych zleceń. 

Wymagania stawiane dostawcom usług działającym na zlecenie Grupy mają charakter globalny 
i często są złożone. Niemniej jednak, współpracując z wieloma dostawcami z całego świata, 
Mondi nadal stara się w miarę możliwości zlecać pracę lokalnym podmiotom, przyczyniając się do 
ich sukcesów. Przykładowo niedawno zawarliśmy sześć umów ramowych z mniejszymi, lokalnymi 
dostawcami usług remontowych, mając nadzieję, że dzięki temu stworzymy bazę dla ich rozwoju oraz 
rozwoju podobnych podmiotów w przyszłości. 

Zatrudniając dostawców usług, Mondi stosuje to samo podejście i angażuje wszystkich dostawców, w tym 
również dostawców lokalnych. Bierzemy pod uwagę te same kryteria, a nasze procedury przetargowe 
są jasne i przejrzyste. O podpisaniu umowy decydują warunki biznesowe oferowane przez dostawców 
usług. Mondi zawsze stawia bezpieczeństwo na pierwszym miejscu przed terminem realizacji projektu, 
przy czym terminy są każdorazowo uzgadniane wspólnie z dostawcami usług i wpisywane (wraz 
z kwestiami dotyczącymi bezpieczeństwa) do każdej umowy. Niedawno, z pomocą pracowników Działu 
BHP, wdrożyliśmy internetową platformę szkoleń BHP, udostępniając dostawcom usług materiały i filmy 
szkoleniowe przed przystąpieniem do egzaminu. Po zdaniu egzaminu z zasad bezpieczeństwa zakład 
wystawia certyfikat bezpieczeństwa dla wszystkich dostawców usług, tym samym gwarantując uzyskanie 
certyfikatów przez wszystkich dostawców usług przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek 
prac. Nasze wymogi dotyczące certyfikatów bezpieczeństwa pozostają niezwykle rygorystyczne, 
jednak jesteśmy przekonani, że ta platforma e-learningowa będzie stanowiła wygodne rozwiązanie dla 
dostawców, którzy muszą je spełnić.

Jeśli chodzi o bezpłatny (lub dostępny w obniżonej cenie) wstęp na wybrane imprezy, Mondi 
potwierdza, że jej pracownicy mają zapewniony bezpłatny wstęp na wszystkie imprezy organizowane 
przez firmę. Częściowo finansujemy także zakup biletów na wybrane imprezy lokalne (np. koncerty 
muzyczne organizowane przez lokalne agencje marketingowe) przez naszych pracowników i nie 
zamierzamy zmieniać tej praktyki.

KWESTIA:
Odpowiedzi i wyjaśnienia – niektórzy 
dostawcy sugerowali konieczność 
usprawnienia reakcji zakładu w związku 
z przekazywaniem wyjaśnień na temat 
zmian wymagań prawnych, wprowadzanych 
przez polski rząd.

ODPOWIEDŹ:
Ten problem dotyczy konkretnego przypadku, w którym Mondi Świecie (w trakcie oceny SEAT) 
oczekiwała na nowe przepisy w zakresie gospodarki odpadami i transportu. Przepisy zostały 
wprowadzone przez polski rząd i Mondi Świecie wdrożyła oprogramowanie/narzędzia, które 
umożliwią ich przestrzeganie. Następnie mogliśmy również przekazać naszym dostawcom wyjaśnienia 
w tym zakresie.

   WSPARCIE DLA DOSTAWCÓW

   JASNOŚĆ CO DO WYMOGÓW PRAWNYCH

   „Mondi musi zapewnić większe 
wsparcie małym dostawcom”

  „Krótkie terminy realizacji 
projektów mogą potencjalnie 
kłócić się z bezkompromisowym 
podejściem do kwestii 
bezpieczeństwa”

Maszyna papiernicza ECO7, wybudowana w latach 2008/09, z budżetem projektu w wysokości 300 mln euro
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Wyniki oceny – ciąg dalszy

CZĘŚĆ 5

Postoje remontowe

Wymiana bębna korującego podczas rocznego postoju remontowego

KWESTIA:
Standardy bezpieczeństwa dostawców 
usług – pracownicy wyrazili obawy, że 
dostawcy usług stosują inną kulturę 
bezpieczeństwa w swojej działalności, 
dlatego też w różnym stopniu uznają 
i wdrażają zasady bezpieczeństwa Mondi 
podczas pracy na terenie Mondi.

ODPOWIEDŹ:
Dostawcy usług przyjęli do wiadomości stan faktyczny, a ci, którzy wspierają kulturę bezpieczeństwa 
obowiązującą w Mondi chwalą stosowane przez nas rygorystyczne standardy bezpieczeństwa. Ci 
dostawcy usług potwierdzają, że przyjęcie naszych zasad BHP ułatwiło im pozyskiwanie nowych 
możliwości biznesowych (poza kontraktami z Mondi) w ramach współpracy z firmami, które oczekują 
podobnych standardów, za co są nam wdzięczni.

Mondi Świecie ma świadomość różnic w podejściu dostawców usług do kwestii bezpieczeństwa, 
dlatego też zapewniamy pełne zaangażowanie w zapewnienie pracownikom dostawców usług szkoleń 
BHP. Wszyscy dostawcy usług muszą ponadto uzyskać certyfikaty potwierdzające działanie zgodne ze 
standardami bezpieczeństwa obowiązującymi w naszym zakładzie. To z kolei wiąże się z koniecznością 
zdania egzaminu pisemnego (po odbyciu obowiązkowego szkolenia). Pozytywny wynik uprawnia do 
otrzymania certyfikatu BHP Mondi, który jest ważny przez rok. Mondi Świecie nadal zamierza angażować 
kierownictwo dostawców usług w proces audytów bezpieczeństwa. W ten sposób mogą oni łatwiej 
zrozumieć oczekiwania i upewnić się, że ich pracownicy skutecznie stosują się do standardów BHP 
obowiązujących w Mondi.

   RÓŻNE STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANE PRZEZ DOSTAWCÓW USŁUG 

KWESTIA:
Przygotowania na wydziałach – niektórzy 
pracownicy wyrazili niezadowolenie, że 
nie wszystkie wydziały były wystarczająco 
przygotowane do planowych postojów 
remontowych, co czasami powodowało 
opóźnienia w realizacji prac postojowych. 
Zgłaszano także wątpliwości dotyczące 
opóźnień w przekazywaniu kart zadania9 i 
dokumentów z nią związanych.

9  Karta zadania, zgodnie z instrukcją w sprawie 
prac szczególnie niebezpiecznych, obowiązującą 
w zakładzie, jest wystawiana przez zlecającego 
i zawiera szczegóły dotyczące danego 
zadania, powiązane z nim warunki bezpiecznej 
pracy oraz wymogi dotyczące bezpiecznego 
przygotowania miejsca pracy w przypadku, gdy 
zadanie zostanie sklasyfikowane jako praca 
szczególnie niebezpieczna

ODPOWIEDŹ:
Dla każdego planowego postoju przygotowywany jest szczegółowy harmonogram, uwzględniający 
możliwości zakładu w zakresie przygotowania miejsc pracy. Harmonogramy te (ze szczególnym 
naciskiem na zadania wysokiego ryzyka) zawierają wyjaśnienia dla wszystkich zaangażowanych 
stron, dotyczące tego, gdzie na terenie zakładu muszą lub będą przebywać dostawcy usług 
podczas wykonywania poszczególnych zadań, a także terminy ich wykonania. Wszystkie szczegóły 
harmonogramu są analizowane i akceptowane przez osobę nadzorującą prace przed postojem. 
Dlatego też brak przygotowania czy opóźnienia nie powinny mieć miejsca.

Harmonogram uwzględnia również dostępność dostawców usług. Dostawcy usług dążą do jak 
najbardziej efektywnego wykonywania prac remontowych w zakładzie Mondi, dlatego też oczekują 
otrzymania wymaganych dokumentów wcześniej niż przewiduje harmonogram. Staramy się sprostać 
tym oczekiwaniom (aby zapewnić optymalny przebieg postoju) i zdajemy sobie sprawę z tego, że 
niektóre aspekty planowania prac remontowych mogłyby zostać zoptymalizowane. W 2020 roku 
pracowaliśmy nad tym wraz z naszym kierownikiem ds. ciągłego doskonalenia.

   PRZYGOTOWANIA DO POSTOJÓW REMONTOWYCH
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CZĘŚĆ 5

Komunikacja

Warsztaty dotyczące milenialsów – z udziałem pracowników różnych działów Mondi

KWESTIA NR 1:
Odpowiedzi z siedziby głównej Grupy – 
pracownicy zgłaszali problemy dotyczące 
długiego oczekiwana na akceptację  
z siedziby głównej Grupy w Wiedniu.

ODPOWIEDŹ:
Zdajemy sobie sprawę z tego, że zakład musi działać zgodnie z polityką Grupy dotyczącą kontaktów 
z mediami, jednak Mondi Świecie rozumie, że procedura zatwierdzania (którą jeszcze bardziej 
komplikuje liczba osób zaangażowanych w proces oceny i akceptacji) często powoduje opóźnienia 
w zatwierdzaniu i publikacji komunikatów prasowych. Takie opóźnienia są szczególnie uciążliwe 
w przypadku treści do serwisów społecznościowych, gdzie zwłoka jest często jednoznaczna 
z brakiem możliwości publikacji określonych komunikatów i/ lub informacji ze względu na upływ 
czasu (materiały stają się nieaktualne). 

Opóźnienia te zagrażają też reputacji firmy, ponieważ interesariusze mogą postrzegać to (niesłusznie) 
jako próbę ukrywania faktów przez Mondi Świecie. Choć to nieprawda, mamy świadomość 
negatywnego wpływu takiego postrzegania sytuacji na renomę zakładu. Dlatego też zakład  
(za pośrednictwem Zarządu) oraz Dział Komunikacji na poziomie Grupy opracowali rozwiązanie,  
w ramach którego Zarząd Mondi Świecie będzie uprawniony do akceptacji treści w określonych 
przypadkach. Dział Komunikacji Grupy dostosował i uprościł proces oceny i akceptacji komunikatów 
prasowych o niższym priorytecie („priorytecie B”). To oznacza, że obecnie zakład może akceptować 
wybrane treści, takie jak (przykładowo) informacje dotyczących działalności na rzecz społeczności 
lokalnej, usprawnień operacyjnych, które nie wymagają uzyskania zgody na poniesienie wydatków 
inwestycyjnych, dotyczące produktów oraz uzyskanych nagród. Wszelka komunikacja zewnętrzna 
nadal wymaga akceptacji członka Komitetu Wykonawczego Grupy, jednak wspomniane zmiany 
zostały przyjęte pozytywnie.

   KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA

KWESTIA:
Dostępność infrastruktury sanitarnej 
– dostawcy usług zgłaszali, że ich 
pracownicy nie zawsze mają łatwy 
dostęp do toalet i wody pitnej podczas 
wykonywania prac w zakładzie Mondi.

ODPOWIEDŹ:
Według przepisów polskiego prawa dostawca usług jest zobowiązany zapewnić swoim pracownikom 
wodę pitną i sanitariaty podczas wykonywania prac. Jednakże Mondi Świecie zawsze udostępnia 
wodę pitną (czasami butelkową) oraz toalety wszystkim dostawcom usług wykonującym pracę na 
terenie zakładu. Zakład ponadto dąży do poprawy komunikacji w tym zakresie, tak aby zapewnić 
swoim dostawcom usług większą przejrzystość informacji na temat oferowanego serwisu.

   WODA PITNA I TOALETY DLA DOSTAWCÓW USŁUG

   „Długi czas odpowiedzi  
z Grupy Mondi może powodować 
wrażenie, że nie podchodzimy 
poważnie do problemów”
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CZĘŚĆ 5

KWESTIA NR 2:
Interakcje między zakładami Mondi  
w Świeciu – pracownicy często sugerują, 
że poziom interakcji i komunikacji między 
poszczególnymi zakładami zlokalizowanymi 
w Świeciu mógłby być lepszy.

ODPOWIEDŹ:
Mondi Świecie potwierdza, że zakłady Mondi zlokalizowane w Świeciu w przeszłości korzystały 
z synergii biznesowych. Dotyczyły one wielu wspólnych inicjatyw realizowanych przez zakłady 
w Świeciu w ramach różnych działań społecznych, a także wspólnej polityki społecznej i programu dla 
pracowników zatrudnionych w Świeciu, tak aby wszystkie zakłady mogły zharmonizować proponowane 
projekty. Nadal jednak pozostało wiele niewykorzystanych synergii, które wymagają analizy, na przykład 
możliwości wspólnego kreowania wizerunku pracodawcy. Spotkania, mające na celu analizę wspólnych 
inicjatyw i możliwości współpracy, zaplanowano na październik 2020 roku10.

10  W tym procesie odnotowaliśmy opóźnienie ze względu na pandemię COVID-19

KWESTIA NR 3:
Kanały i narzędzia komunikacji – 
dotychczasowe kanały komunikacji 
zostały uznane za mało efektywne pod 
względem terminowego informowania 
o aktualnych problemach, a także dostępu 
dla wszystkich odbiorców docelowych.

ODPOWIEDŹ:
Mondi Świecie aktualnie opracowuje plan usprawnienia komunikacji wewnętrznej do realizacji  
w 2021 roku (przy wsparciu niedawno zatrudnionej niezależnej agencji public relations). Przygotowanie 
tego planu komunikacji obejmowało analizę istniejących kanałów i narzędzi komunikacji wewnętrznej  
(i ich skuteczności), a także elementy takie, jak skuteczne wykorzystanie planetmondi, utworzenie 
jednej biblioteki (i punktu dostępu dla wszystkich pracowników) wszelkich dokumentów związanych 
z zakładem, ciągłe usprawnianie intranetu (przy potrzebnym wsparciu i akceptacji Działu IT 
Grupy), wymianę wadliwych monitorów oraz (przy wsparciu Działu Personalnego) aktualizację form 
wyświetlanych na nich informacji.

KWESTIA NR 4:
Rozwiązywanie problemów zgłoszonych 
w ramach oceny SEAT – pracownicy 
twierdzą, że choć podczas oceny SEAT 
wiele istotnych problemów zostało 
zgłoszonych, zakład powinien zapewnić ich 
rozwiązanie, a wyniki działań niezwłocznie 
przekazać pracownikom.

ODPOWIEDŹ:
Mondi Świecie przyznaje, że działania wynikające z pierwszej oceny SEAT, przeprowadzonej 
w 2005 roku, nie zostały natychmiast podjęte i zakomunikowane pracownikom. Zasygnalizowano 
wiele istotnych problemów, jednak teraz Mondi chce skutecznie i terminowo przekazać informacje 
o wszelkich działaniach wynikających z przeprowadzonej oceny SEAT (w tym działania następcze).

   KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA – CIĄG DALSZY

KOMUNIKACJA – ciąg dalszy

KWESTIA NR 1:
Brak pewności dotyczący oddziaływania 
zakładu na środowisko – uczestnicy 
procesu wyrazili obawy, że Mondi Świecie 
udostępnia bardzo ograniczone informacje 
na temat wpływu działalności zakładu 
na otaczające środowisko, od czynników 
takich, jak nieprzyjemne zapachy po czarny 
dym. Dlatego też istnieje wiele obaw 
związanych ze szkodliwym wpływem 
działalności zakładu na środowisko  
i/lub zdrowie okolicznych mieszkańców 
(szczególnie dzieci). 

ODPOWIEDŹ:
Mondi Świecie przyznaje, że przekazywanie większej ilości informacji byłoby przydatne 
i zwiększyłoby poczucie bezpieczeństwa. Dlatego też zakład opublikował serię artykułów na temat 
inicjatyw Mondi ukierunkowanych na ochronę środowiska w wewnętrznym biuletynie Wstęga – 
dostępnym również dla członków lokalnej społeczności. Zamierzamy także bardziej proaktywnie 
przekazywać społeczności i władzom lokalnym komunikaty przed wszelkimi planowymi, rocznymi 
postojami remontowymi, spodziewaną emisją hałasu czy nieprzejemnego zapachu. Niemniej 
jednak Mondi Świecie przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów i standardów oraz 
limitów z zakresu ochrony środowiska, o czym zamierzamy w odpowiedni sposób informować 
społeczeństwo.

   KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA
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CZĘŚĆ 5

KWESTIA NR 2:
Widoczność zakładu – wielu 
interesariuszy uważa, że zakład nie jest 
wystarczająco widoczny. Chodzi zarówno 
o ograniczoną (a) obecność zakładu 
w świecie wirtualnym, niewystarczające 
informacje na temat działalności (np. 
na rzecz społeczności lokalnej) Mondi 
w komunikatach prasowych, reklamach, 
oświadczeniach i innych kanałach 
elektronicznych, jak i (b) obecność fizyczną 
poprzez udział i widoczne działania 
związane z kreowaniem wizerunku podczas 
różnych imprez i wydarzeń społecznych.

ODPOWIEDŹ:
Mondi szczyci się regularną i konstruktywną komunikacją ze swoimi interesariuszami, a także ceni 
sobie dobre relacje z przedstawicielami lokalnej społeczności. Zakład poczynił duże inwestycje we 
współpracę z uznanymi lokalnymi interesariuszami, dzięki czemu te organizacje i podmioty znają nas 
i nasz program działań społecznych. 

Kanały komunikacji, z których Mondi korzysta w ramach kontaktów z przedstawicielami 
interesariuszy są rozpoznawalne i wykorzystywane przez obie strony. Ze względu na 
zintensyfikowane działania związane z kreowaniem wizerunku pracodawcy, nawiązaliśmy 
współpracę z agencją public relations, aby wzmocnić komunikację, zaangażowanie społeczne 
i możliwości kreowania wizerunku pracodawcy11. Zakład analizuje ponadto listę beneficjentów 
darowizn, w razie potrzeby zmieniając priorytety.

Logo Mondi pozostaje widoczne w społeczności, szczególnie podczas imprez, których jesteśmy 
głównym sponsorem. Mamy jednak świadomość, że panuje przekonanie mniejszej widoczności 
w społeczności i chcemy odwrócić ten trend. 

Przykładowo zakład zawarł standardowe umowy darowizny i sponsoringu z lokalnymi klubami 
i stowarzyszeniami sportowymi (np. z żeńską drużyną siatkówki w Świeciu. Patrz strona 17). Jednak 
polityka zaangażowania na rzecz społeczności lokalnej powiązana z tymi umowami nie zawsze 
jest w wystarczający sposób komunikowana i, czasami, brakuje odpowiedniej przejrzystości dla 
wszystkich zaangażowanych stron. Chodzi o to, że beneficjenci nie zawsze znają swoje obowiązki 
wynikające z tych umów w zakresie promowania marki Mondi i systematycznego komunikowania 
zaangażowania Mondi w dane działanie. W ten sposób Mondi traci możliwość reklamy, co 
przyczynia się do zmniejszenia widoczności marki. Z tego względu niedawno dokonaliśmy analizy 
standardowych umów darowizny w ramach polityki zaangażowania na rzecz społeczności lokalnej, 
proponując beneficjentom bardziej przejrzyste wytyczne.

Zatrudniliśmy też profesjonalną agencję public relations, która wesprze nas w optymalizacji komunikacji, 
działań na rzecz społeczności lokalnej i działań związanych z kreowaniem wizerunku pracodawcy 
w roku 2020 i w kolejnych latach11. 

11  Rozpoczęcie prac nastąpiło w IV kw. 2020 roku (ze względu na opóźnienia spowodowane pandemią COVID-19)

KWESTIA NR 3:
Komunikacja przed zakłóceniami 
– podmiot korzystający z dostaw 
ciepła z Mondi wyraził zaniepokojenie 
niedogodnościami wywołanymi brakiem 
terminowej komunikacji ze strony Mondi 
przed przewidywanymi zakłóceniami 
w dostawie ciepła.

ODPOWIEDŹ:
Mondi Świecie potwierdza, że czasami w trakcie produkcji zdarzają się zakłócenia w dostawie 
ciepła (np. podczas postojów remontowych). Zakład przyznaje, że informowanie o zakłóceniach 
z wyprzedzeniem jest ważne i zapewnia o wdrożeniu niezbędnych kanałów komunikacji, z których 
będzie korzystać.

KWESTIA NR 4:
Czas reakcji w trakcie zdarzeń mających 
wpływ na środowisko – przedstawiciele 
mediów stwierdzili, że konieczna jest 
szybsza reakcja ze strony Mondi na 
zdarzenia budzące niepokój o środowisko 
(np. pojawienie się czarnego dymu).

ODPOWIEDŹ:
Zdajemy sobie sprawę z tego, że zakład musi działać zgodnie z polityką Grupy dotyczącą kontaktów 
z mediami, jednak Mondi Świecie potwierdza, że proces akceptacji (który jeszcze bardziej komplikuje 
dokładny, ale czasochłonny proces oceny na poziomie Grupy) często powoduje opóźnienia 
w odpowiedzi ze strony zakładu. Opóźnienia te są szczególnym utrudnieniem w przypadku 
potencjalnych zdarzeń środowiskowych, gdzie szybkie reakcje mają kluczowe znaczenie. Takie 
opóźnienia są często jednoznaczne z brakiem możliwości publikacji określonych treści i/lub 
komunikatów ze względu na upływ czasu (materiały stają się nieaktualne). 

Opóźnienia te zagrażają też reputacji, ponieważ media mogą czuć się niepewnie i postrzegać 
opóźnienia jako próbę ukrywania faktów przez Mondi Świecie. Choć to nieprawda, mamy 
świadomość negatywnego wpływu takiego postrzegania sytuacji na renomę zakładu, a także 
frustracji, jaką taki stan rzeczy wywołuje u przedstawicieli mediów i innych interesariuszy. Patrz 
kwestia nr 1 w części Komunikacja wewnętrzna (strona 33) – znajduje się tam bardziej szczegółowa 
odpowiedź zakładu na ten temat.

   KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA – CIĄG DALSZY

   „Mondi ryzykuje mniejszą 
widocznością w społeczności 
lokalnej”

  „W mediach społecznościowych 
nie zawsze dobrze mówi się 
o Mondi”
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Załączniki: Główne projekty

Krótkoterminowe wsparcie finansowe inicjatyw lokalnych
Lp. Nazwa projektu Beneficjent Cel projektu Data realizacji

1 Program 
„Zadecydujmy 
wspólnie”

Organizacje 
działające w ramach 
społeczności (takie, jak 
stowarzyszenia, kluby 
sportowe, organizacje 
zarządzane przez 
samorządy lokalne, 
organizacje 
społeczne, szkoły itp.) 
w powiecie świeckim 
i chełmińskim

Każdy pracownik zakładu ma możliwość zaproponowania celu, na który 
zostaną przekazane środki finansowe (5 000 zł na projekt rocznie), na 
rzecz beneficjenta działającego w ramach lokalnej społeczności. Po 
przeprowadzeniu formalnej klasyfikacji przez Zespół Doradczy (lub 
Zarząd) ostateczną decyzję podejmują pracownicy, głosując raz na 
kwartał na wybranych przez siebie odbiorców.

Od 2011 roku

2 Projekt 
„Działaj 
lokalnie”

Społeczność powiatu 
świeckiego

Program realizowany jest przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności 
oraz Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i polega na utworzeniu 
ośrodków „Działaj lokalnie” w całej Polsce.

Jeden z takich ośrodków mieści się w Świeciu, gdzie swoją działalność 
prowadzi „Inkubator Przedsiębiorczości” (lokalna organizacja pozarządowa), 
która identyfikuje i realizuje różnorodne projekty na rzecz okolicznych 
mieszkańców. Przykładowe działania: mobilizacja wsparcia finansowego dla 
lokalnych projektów, organizowanie „czasu wolnego”, prowadzenie warsztatów 
dla dzieci i dorosłych (np. na temat zdrowej żywności, sztuki, muzyki, języków 
obcych, historii itp.), wsparcie seniorów w rozwijaniu kompetencji cyfrowych, 
mobilizacja wolontariuszy do realizacji licznych projektów w ramach inicjatywy 
„Działaj lokalnie”.

Mondi Świecie zapewnia wsparcie finansowe, techniczne i merytoryczne 
w ramach projektu „Działaj lokalnie”.

Od 2005 roku

3 Sadzenie lasu Las w Osiu Około 50 pracowników wraz z rodzinami zasadziło około 1 000 dębów 
w lesie, w ramach obchodów Europejskiego Dnia Torby Papierowej. Każdy 
pracownik zakładu otrzymał ponadto darmową sadzonkę, którą mógł 
posadzić w dowolnie wybranym przez siebie miejscu. 

IV kw. 2019 r.

Z myślą o zapewnianiu ciągłego wsparcia społeczności, w ramach której prowadzimy działalność, prezentujemy wybrane projekty zrealizowane przez 
Mondi Świecie w ostatnim czasie:

Pracownicy Serwisu Technicznego Mondi prezentują ręczne czerpanie papieru podczas sponsorowanego przez Mondi pikniku naukowego  
„W świecie nauki” w szkole podstawowej w Świeciu
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Kultura, spójność społeczności i sport
Lp. Nazwa projektu Beneficjent Cel projektu Data realizacji

1 Program „Żyj 
kulturą”

Mieszkańcy Świecia 
i okolicznych 
miejscowości

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu, od wielu lat współpracujący 
z Mondi Świecie, mobilizuje lokalną społeczność w Świeciu i okolicach do 
realizacji projektów społecznych. 

Celem nadrzędnym jest zwiększenie liczby projektów realizowanych 
w ramach społeczności, zaktywizowanie społeczności oraz zacieśnienie 
współpracy Ośrodka z darczyńcami (partnerami publiczno-prawnymi) 
w ramach realizacji projektów.

Mondi Świecie przekazała znaczące wsparcie finansowe dla wszystkich 
inicjatyw w ramach tego programu.

Zrealizowano pięć projektów, mianowicie:
•  warsztaty artystyczne mające na celu integrację osób starszych 

z młodzieżą
•  warsztaty fotograficzne, z wystawą i publikacją
• turniej szachowy dla dzieci i młodzieży
•   działania interdyscyplinarne (w tym wykłady/ prezentacje historyczne, 

konkursy sztuki i kultury patriotycznej i wycieczki rekreacyjne) w celu 
upamiętnienia 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

•  półkolonie dla dzieci na sportowo i kulturalnie podczas wakacji letnich 

II–IV kw. 
2019 r.

2 Turniej o 
nagrodę 
Mondi

350 dzieci 
z przedszkoli 
ze Świecia 
i domów dziecka 
z województwa 
kujawsko-
pomorskiego

Mondi Świecie była sponsorem dwóch imprez sportowych w Hali 
Widowiskowo-Sportowej w Świeciu:

•  2 Puchar Mondi dla przedszkoli

10 pięcioosobowych drużyn z lokalnych przedszkoli wzięło udział 
w sześcioetapowych zawodach (wśród konkurencji znalazło się bieganie, 
łowienie rybek, taniec i okrzyk bojowy).

• 3 Nieoficjalne Mistrzostwa Piłki Nożnej

Dzieci z pięciu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (z Bąkowa, 
Chełmna, Bydgoszczy, Włocławka i Wydrzna) wzięły udział w turnieju 
piłkarskim. Był to dzień, w którym dzieci miały możliwość doskonalenia 
umiejętności piłkarskich oraz udziału w innych ciekawych zajęciach/
atrakcjach (np. w grze w piłkarzyki).

Impreza była okazją do promowania sportu i zdrowej rywalizacji (poprzez 
ciekawe gry i zabawy) wśród przedstawicieli najmłodszego pokolenia, 
a także do radosnego spędzenia czasu przez dzieci z Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych.

IV kw. 2019 r.

3 Koncert 
gwiazdy 
podczas Dnia 
Papiernika

Pracownicy Mondi 
oraz społeczność 
Świecia i sąsiednich 
miejscowości

W zorganizowanym przez Mondi Dniu Papiernika, na zakończenie imprezy 
odbył się koncert dla wszystkich uczestników. Podczas koncertu wystąpił 
zespół Varius Manx z Kasią Stankiewicz, a jego zwieńczeniem był 
widowiskowy pokaz fajerwerków. Impreza wzbogaciła ofertę kulturalną 
miasta oraz stanowiła promocję marki Mondi.

II kw. 2019 r.

4 7. Triathlon 
Mondi dla 
amatorów

70 uczestników ze 
Świecia, Chełmna 
i okolic

Mondi Świecie oraz przedstawiciele miasta Chełmno zorganizowali 
zawody triathlonowe nad Jeziorem Starogrodzkim. Wśród konkurencji 
(przeprowadzonych według zasad olimpijskich) znalazło się pływanie 
na dystansie 1,5 km, jazda na rowerze na dystansie 40 km oraz bieg na 
dystansie 10 km, zarówno w konkurencji indywidualnej oraz jako sztafeta. 
Impreza miała na celu promocję sportu i zdrowego stylu życia, a także 
zacieśnienie relacji między obydwoma miastami.

II kw. 2019 r.

5 7 Półmaraton 
Mondi dla 
amatorów

Pracownicy Mondi 
oraz społeczności 
Chełmna, Świecia 
i sąsiednich 
miejscowości

Mondi zorganizowała półmaraton, którego trasa biegła między miastami 
Chełmno i Świecie, począwszy od Rynku w Chełmnie, przez most na 
Wiśle, z metą przy Szkole Podstawowej nr 8 w Świeciu. Pracownicy Mondi 
brali udział bez opłaty startowej. W biegu mógł wziąć udział każdy,  
a w pakiecie startowym uczestnicy otrzymali gadżety, okolicznościową 
koszulkę i czapeczkę. Do udziału w półmaratonie zgłosiło się 130 osób.

Podczas półmaratonu Mondi zorganizowała także dwa biegi charytatywne 
(na starcie i mecie półmaratonu), podczas których zebrano ponad 33 000 
zł na rzecz konkretnych odbiorców w celu sfinansowania rehabilitacji oraz 
zakupu sprzętu.

III kw. 2019 r.
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Załączniki: Główne projekty – ciąg dalszy

Projekty na rzecz dzieci

Lp. 
Nazwa 
projektu Beneficjent Cel projektu Data realizacji

1 Projekt „Dzieci 
Dzieciom” 

35 dzieci 
mieszkających 
w Świeciu, w wieku 
od 6 do 13 lat

W trakcje ferii zimowych Fundacja Makowo gościła dzieci mieszkające 
w Świeciu na warsztatach, podczas których uczestnicy zaprojektowali 
i uszyli po dwie maskotki. Zajęcia były skierowane przede wszystkim 
do dzieci z rodzin biednych i/lub dysfunkcyjnych i stanowiły atrakcyjną 
formę spędzania wolnego czasu. Dzieci mogły nauczyć się szycia i miały 
możliwość przekazania własnoręcznie wykonanych maskotek innym 
dzieciom przebywającym w Rodzinnych Pogotowiach Opiekuńczych i/lub 
dzieciom, które mają trudną sytuację rodzinną.

I kw. 2019 r.

2 Projekt „Klub 
Rodzica”

50 rodziców ze 
Świecia

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu, przy wsparciu finansowym 
zakładu, co dwa tygodnie organizował dwugodzinne warsztaty dla 
rodziców. Celem warsztatów było wzmocnienie więzi emocjonalnych 
między rodzicami i dziećmi, zwiększenie świadomości, co to znaczy 
być odpowiedzialną matką/ojcem (wraz z zapewnieniem fizycznego 
bezpieczeństwa dziecku) oraz uświadomienie rodzicom potrzeby 
przeciwdziałania agresji u dzieci.

II–III kw. 
2019 r.

3 Spotkanie 
z Mikołajem

2 000 dzieci 
z 20 przedszkoli 
w Świeciu, Chełmnie 
i Grucznie

Mikołaj „Mondi” odwiedził przedszkola w okresie Bożego Narodzenia. 
Spotkanie były wypełnione zabawą oraz tańcami prowadzonymi przez 
Mikołaja i jego pomocników. Każde dziecko otrzymało upominek: zdjęcie 
z Mikołajem oraz słodycze.

IV kw. 2019 r.

4 Lekcje 
pływania

25 dzieci pod opieką 
Ośrodka Pomocy 
Społecznej

Wdecka grupa WOPR, we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Świeciu, zorganizowała lekcje pływania, kurs pierwszej pomocy oraz 
inne zajęcia rekreacyjno-edukacyjne dla dzieci w Tleniu (nad Jeziorem 
Mukrz). Dzieci mogły nauczyć się pływania i udzielania pierwszej pomocy, 
a także zapoznały się z zasadami bezpieczeństwa nad wodą.

Mondi Świecie miała swój wkład finansowy w organizację tego 
wydarzenia, a także sfinansowała zakup upominków dla dzieci.

III kw. 2019 r.

5 Program 
„Polubić 
sport”

1 055 dzieci z 56 
pierwszych, drugich 
i trzecich klas 10 
szkół podstawowych 
z terenu gminy 
Świecie

Program miał na celu promowanie sportu wśród najmłodszych uczniów 
szkół podstawowych, którzy mają najmniejsze szanse na udział  
w profesjonalnie prowadzonych lekcjach wychowania fizycznego w szkole. 
Głównym celem była poprawa sprawności fizycznej dzieci, przygotowanie 
dzieci do udziału w kulturze fizycznej i sporcie oraz zaprezentowanie 
różnych dyscyplin sportowych. Biorąc pod uwagę wiek dzieci, zajęcia 
prowadzono głównie w oparciu o gry i zabawy.

Przez cały 
2019 r.

Coroczny Dzień Papiernika to okazja dla pracowników Mondi i ich rodzin do spędzenia przyjemnego dnia wypełnionego atrakcjami
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Wydarzenia branżowe
Lp. Nazwa projektu Beneficjent Cel projektu Data realizacji

1 DołączDo Nas _ 
RobiMy Papier _ 
ZapakujeMy Wszystko

600 mieszkańców 
Świecia, Chełmna 
i okolicznych 
miejscowości

Mondi Świecie zorganizowała wydarzenie „Dołącz Do Nas _ 
RobiMy Papier _ ZapakujeMy Wszystko”, składające się z trzech 
elementów:

•  DołączDo Nas: Wycieczka z przewodnikiem ze zwiedzaniem 
ECO7 (maszyny papierniczej nr 7), zakładów Mondi Corrugated 
i Mondi Bags, a także wiele trakcji dla dzieci (np. konkursy, 
doświadczenia chemiczne i inne aktywności). Do udziału 
zaproszono także lokalne szkoły techniczne, które przygotowały 
stoiska promujące te placówki wśród uczestników

•  RobiMy Papier: Podczas tego wydarzenia świętowano 
10. rocznicę rozruchu maszyny ECO7 w Mondi Świecie 
(2009–2019), a także 220. rocznicę skonstruowania pierwszej 
maszyny papierniczej (1799-2019). Dla uświetnienia imprezy 
pracownicy Mondi Świecie zbudowali replikę pierwszej maszyny 
papierniczej (N.L. Roberta z 1799 r.), przygotowali pokaz na 
żywo prezentujący ewolucję technologii wytwarzania papieru 
oraz wykonali trzy rzeźby z produktów Mondi, które uczestnicy 
mogli podziwiać na wystawie

•  ZapakujeMy Wszystko: Podjęto próbę zapakowania budynku 
administracyjnego Mondi Świecie w papier wyprodukowany 
w zakładzie. Niestety w tym dniu wiał silny wiatr, który utrudnił 
wykonanie tego zadania, ale wszyscy dobrze się bawili. 
Punktem kulminacyjnym był pokaz filmu zatytułowanego 
„Bohemian Rhapsody” na ścianie biurowca Mondi, który 
uczestnicy mogli oglądać z samochodów (kino drive-in)

Impreza pomogła w promocji marki Mondi, a także zwiększyła 
wiedzę i świadomość społeczności na temat branży papierniczej, 
a w szczególności działalności Mondi Świecie, a także pozwoliła 
zaprezentować zakład kandydatom zainteresowanym podjęciem 
pracy.

III kw. 2019 r.

2 Dzień Papiernika Pracownicy Mondi 
i ich rodziny

Dzień Papiernika to piknik dla pracowników Mondi i ich rodzin,  
z okazji święta branży papierniczej. Podczas imprezy zapewniono 
liczne atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, nie 
zabrakło przedstawień teatralnych, prezentacji i warsztatów grup 
tanecznych, konkursów, warsztatów artystycznych, euro-bungee, 
doświadczeń chemicznych, dmuchanych zamków, rywalizacji 
sportowej itp. 

Na koniec dnia odbył się koncert muzyczny i pokaz fajerwerków, 
dla mieszkańców Świecia i okolic. 

czerwiec 
2019 r.
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Załączniki: Główne projekty – ciąg dalszy

Projekty specjalne – COVID-19

Lp. 
Nazwa pro-
jektu Beneficjent Cel projektu Data realizacji

1 Lokalne 
szpitale

Pacjenci przyjęci do 
szpitala z powodu 
COVID-19 w obrębie 
województwa kujaw-
sko-pomorskiego, 
powiatu świeckiego, 
Świecia, Grudziądza 
oraz Chełmna

Darowizny pieniężne w wysokości 1,09 mln zł dla dwóch szpitali w Świeciu:
•   Nowego Szpitala w Świeciu (1 065 mln zł), na zakup sprzętu i materiałów 

medycznych w celu przeciwdziałania i zwalczania pandemii COVID-19. Za-
kupiono między innymi sprzęt medyczny, taki jak łóżka do intensywnej terapii, 
bronchoskop, sterylizatory, środki ochrony indywidualnej, środki do dezynfekcji 
itp., zgodnie z najpilniejszymi potrzebami określonymi przez szpital

•  dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych  
(25 000 zł), na zakup aparatu do EEG i środków ochrony indywidualnej 
(w tym kombinezonów i przyłbic ochronnych)

Dodatkowo Świecie przekazało 20 000 zł na rzecz Szpitala Uniwersytec-
kiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy na utworzenie laboratorium 
biologii molekularnej do wykonywania testów na COVID-19.

I/II/IV kw. 
2020 r.

2 Lokalne szpi-
tale i ośrodki 
opieki 

Personel lokalnych 
szpitali i ośrodków 
opieki dla osób 
starszych 

Mondi Świecie przekazała:
•   500 maseczek ochronnych typu FPP2 dla Nowego Szpitala w Świeciu, 

jako środki ochrony indywidualnej personelu medycznego 
•  1 000 maseczek ochronnych typu FPP2 dla Regionalnego Szpitala  

Specjalistycznego w Grudziądzu, jako środki ochrony indywidualnej 
personelu medycznego 

•   500 maseczek jednorazowych dla Niepublicznego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej „Florencja II”

•   2 000 zł na rzecz Międzygminnego Ośrodka Opieki na zakup środków 
ochrony indywidualnej 

IV kw. 2020 r.

3 Projekt  
„Dziękujemy, 
że jesyeście  
z nami”

Dostawcy usług – 
kierowcy samocho-
dów ciężarowych

Ten projekt miał na celu wyróżnienie i wsparcie kierowców pojazdów 
ciężarowych przyjeżdżających do zakładu w Świeciu. Zawód kierowcy to 
profesja wysokiego ryzyka. Ponadto kierowcy wykonują usługi, od których 
uzależniona jest działalność zakładów Mondi, dlatego też chcieliśmy zrobić 
dla nich coś, co podniesie ich morale i będzie wyrazem naszego uznania. 
Przez dwa tygodnie (począwszy od końca marca), przy dwóch bramach 
wjazdowych, kierowcom wręczane były paczki żywnościowe z napisem 
„Dziękujemy, że jesteście z nami”. W sumie wydawaliśmy 300 paczek 
dziennie (w sumie 2 200), a koszt przedsięwzięcia wyniósł około 13 000 zł.

Ponadto:
•  wszystkim kierowcom wjeżdżającym na teren zakładu Mondi  

przekazaliśmy środek do dezynfekcji rąk, a
•  kierowcom, którzy nie posiadali własnych maseczek, wręczaliśmy  

maseczki ochronne.

I/II kw. 2020 r.

4 Wsparcie dla 
organizacji 
pozarzą-
dowych 
i społeczności, 
ukierunkowa-
ne na pomoc 
osobom 
starszym

Około 50 osób star-
szych i ich opieku-
nowie

Mondi Świecie wsparła inicjatywę (świeckiego oddziału Polskiego  
Czerwonego Krzyża i lokalnej organizacji pozarządowej), w ramach której 
dostarczano maseczki osobom starszym ze społeczności (300 zł), a także 
przekazała 2 000 zł na zakup środków ochrony indywidualnej (przyłbic 
i fartuchów medycznych) dla personelu opiekującego się pensjonariuszami 
domu opieki dla osób starszych.

I/II kw. 2020 r.

5 Centrum Po-
mocy Dziecku 
i Poradnictwa 
Rodzinnego 
w Grudziądzu 
i Placówka 
Opiekuńczo-
-Wychowaw-
cza w Szubinie

Dzieci z Centrum 
(czworo) oraz  
Placówki  
Opiekuńczo- 
Wychowawczej (17)

Mondi Świecie przekazała siedem notebooków (wraz z aktualizacjami  
zainstalowanymi przez nasz dział IT): cztery dla Centrum i trzy dla  
Placówki, aby ułatwić dzieciom naukę zdalną w okresie zamknięcia szkół 
z powodu COVID-19.

I/II kw. 2020 r.

6 Ośrodek Me-
dycyny Pracy 
Mondi

35 pracowników 
Ośrodka

Mondi Świecie przekazała przyłbice lekarzom i personelowi Przychodni 
Mondi (Ośrodek Medycyny Pracy).

I/II kw. 2020 r.

7 Maseczki 
ochronne

Pracownicy Mondi Mondi codziennie zapewnia bezpłatne jednorazowe maseczki ochronne 
wszystkim pracownikom.

II/III/IV kw. 
2020 r.

8 Testy na 
Covid-19

Pracownicy Mondi Mondi pokrywa koszty testów na COVID-19 (RT PCR) dla pracowników, 
którzy przebywali na urlopie dłuższym niż 5 dni, przeprowadzanych  
w lokalnym szpitalu. 

II/III/IV kw. 
2020 r.
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Słowniczek pojęć

BAT Best Available Technique, czyli najlepsze dostępne techniki, zgodnie z definicją IPPC dla branży celulozowo-papierniczej

ERM Environmental Resources Management

FSC® Forest Stewardship Council®

Biuro IPPC Europejskie Biuro IPPC (j. ang. IPPC - zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola)

ISO 14001 Jedna z międzynarodowych norm opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO), dotycząca 
systemów zarządzania środowiskowego

ISO 45001 ISO 45001 to międzynarodowy standard zarządzania BHP, który powstał w oparciu o sukces wcześniejszych 
międzynarodowych norm w tym zakresie, takich jak OHSAS 18001

ISO 9001 Jedna z międzynarodowych norm opracowanych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO), dotycząca 
systemów zarządzania jakością

JSE Limited Giełda Papierów Wartościowych w Johannesburgu

NGO Organizacja pozarządowa

OPCO Komitet Operacyjny Mondi

PDR Performance and Development Review – Proces PDR

PEFCTM Programme for the Endorsement of Forest CertificationTM – Program Uznania Systemów Certyfikacji Lasów

SEAT Socio-economic assessment toolbox – zestaw narzędzi do oceny społeczno-ekonomicznego oddziaływania zakładu

Zaangażowani i zmotywowani pracownicy... tworzą Mondi



www.mondigroup.com

Grupa Mondi
Arnavaz Schatten
Menedżer Grupy ds. Zrównoważonego 
Rozwoju Społecznego 

Marxergasse 4A, 1030 Vienna, Austria
Tel: +43 1 790 13 0
E-mail: arnavaz.schatten@mondigroup.com

Mondi Świecie S.A.
Katarzyna Walenta
Kierowniczka Biura Zarządu

ul. Bydgoska 1, 86–100 Świecie, Polska
Tel.: +48 52 332 1308
E-mail: katarzyna.walenta@mondigroup.com

Wydrukowano na certyfikowanym 
papierze Mondi®

Classic Rough in 240 g/m2 i 120 g/m2

http://www.mondigroup.com
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