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Społeczna Odpowiedzialno ść Korporacyjna Mondi (CSR) 

Spółka Mondi Świecie należy do międzynarodowej Grupy Mondi prowadzącej działalność w 
31 krajach na całym świecie i jest notowana na giełdzie w Londynie i Johanesburgu.  

Grupa Mondi realizuje rygorystyczną politykę i praktyki ładu korporacyjnego w celu 
zapewnienia,  że każda decyzja w zakresie strategicznego i operacyjnego zarządzania jest  
podejmowana z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju.  

System Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem Grupy Mondi to silny i kompletny 
mechanizm dla zapewnienia efektywnego nadzoru w zakresie zrównoważonego rozwoju.  
System Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem obejmuje całą Grupę i ma zastosowanie 
do:  

1.  zakładów należących do grupy Mondi (w tym również tych, w których Mondi posiada 
większościowy pakiet akcji) i działań, i które są prowadzone  

2. nowych instalacji, firm powstałych w wyniku fuzji, zakupionych zakładów oraz firm, 
które planuje się zbyć 

3. Działań realizowanych przez dostawców usług w zakładach Mondi lub w czasie, gdy 
podlegają oni naszemu nadzorowi.   

Standardy operacyjne Grupy Mondi to:  

4. Zrównoważona gospodarka leśna  
5. Wpływ na środowisko naturalne  
6. Czystsza produkcja  
7. Ryzyko i możliwości związane ze zmianą klimatu  
8. Zarządzanie produktem  
9. Zaangażowanie na rzecz społeczności i rozwój  
10. Prawa człowieka i warunki pracy  
11. Zdrowie i Bezpieczeństwo Pracy Pracowników & Dostawców Usług  
12. Bezpieczeństwo procesów i urządzeń  
13. Gotowość i plany na wypadek awarii  

Podejmowane są nieustanne działania, aby Mondi było zrównoważoną, społecznie 
odpowiedzialną firmą, która w sposób rzeczywisty i trwały wspiera społeczności,  w 
których działa.   

Prawa człowieka 
 

 

Mondi szanuje podstawowe prawa człowieka swoich pracowników 
oraz wszystkich, którzy mają związek z naszymi działaniami. Popiera 
Powszechną Deklarację Praw Człowieka i Niewiążące Normy 
dotyczące Bezpieczeństwa i Praw Człowieka. 

 

System Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem Mondi w pełni uwzględnia zasady 
określone zarówno w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, jak i Niewiążących Normach 
dotyczący Bezpieczeństwa i Praw Człowieka. Aby wzmocnić swoje  zaangażowanie w 
praktyki dotyczące praw człowieka oraz odpowiedzialnego biznesu, w 2008 roku Mondi 
podpisało United Nations Global Compact. 

System Mondi Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem zapewnia sprawiedliwe, bezpieczne 
i zdrowe stanowisko pracy dla wszystkich pracowników; wolne od wszelkiego rodzaju 



dyskryminacji, molestowania, kary lub nadużyć.  Wszyscy pracownicy mogą swobodnie 
zrzeszać się i przystępować do związków zawodowych według własnego wyboru. Standardy 
pracy zapewniają, że system wynagrodzeń jest uczciwy. Praca dzieci w Mondi jest 
zakazana, jak również nie są kupowane towary lub usługi od dostawców, którzy wykorzystują 
dzieci do pracy.  

Celem Mondi jest posiadanie zróżnicowanej i wielonarodowej siły roboczej, która dokładnie 
odzwierciedla różnorodność krajów i społeczności, w jakich działa. Czynione są starania, aby 
także zapewnić, że dostawcy i klienci Mondi działają zgodnie z tymi samymi zasadami.  

Mondi rozumie, że sprawy związane z dziedzictwem kulturowym miejscowych społeczności, 
na które zakłady Mondi mają wpływ, w szczególności tych, które żyją w naszych lasach lub w 
ich pobliżu są drażliwe. Czynione są starania, aby te kwestie rozwiązywać w duchu 
poszanowania, zaufania i dialogu.   

 

Zaangażowanie na rzecz społeczno ści  
 

 

Mondi jest zaangażowana w pomoc dla społeczności w budowaniu ich 
możliwości i wspieraniu ich ekonomicznego i społecznego rozwoju. 
Na całym świecie prowadzona jest ciężka praca nad zbudowaniem 
relacji korzystnych dla obu stron z krajowymi i lokalnymi 
społecznościami.    

 

Programy Zaanga żowania na rzecz Społeczno ści  

Programy Mondi Zaangażowania na rzecz Społeczności pomagają prowadzić konstruktywny 
dialog z sąsiadami, zapewniając, że Mondi zajmuje się ich problemami. To pomaga również 
zapewnić, że działania Mondi przynoszą jej korzyści socjalne i ekonomiczne. 
Zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności prowadzone jest na wiele różnych sposobów: 
poprzez regularne fora  i budowanie produktywnych relacji z rządami i lokalnymi władzami; 
organizacjami pozarządowymi, lokalnym przemysłem i stowarzyszeniami, lokalnym 
biznesem i grupami działania.   

Działania realizowane w zakładach  

Wiele Programów Zaangażowania na rzecz Społeczności realizowanych w Mondi na całym 
świecie opiera się na wynikach raportów Socio-Economic Assessment Toolbox. Te raporty 
tworzą podstawę opracowania Programów Zaangażowania na rzecz Społeczności i 
pomagają porównać postęp naszych zakładów w realizacji celów w zakresie Zaangażowania 
na rzecz Społeczności. Przegląd kilku raportów SEAT  w 2008 roku potwierdził, że nasze 
zakłady rzeczywiście zajmują się potrzebami społeczności lokalnych w odpowiedni sposób. 
Wiele z naszych zakładów działa w gospodarkach rozwijających się i przejściowych, gdzie 
bieda, bezrobocie, analfabetyzm, degradacja środowiska są często kwestiami  naglącymi. 

Caritas 
W 2009 roku Mondi Europe & International rozpoczęła współpracę z Caritas Austria pod 
wspólnym hasłem integracja poprzez edukację. Współpracując z  Caritas, Mondi  ma na celu 
wspieranie dzieci i nastoletniej młodzieży emigrantów w Austrii.  W naszym rozumieniu, 
pomyślna integracja zależy od edukacji, znajomości języka kraju przyjmującego i wzajemnej 
kultury. Dzięki ukierunkowanej edukacji dzieci z ubogich rodzin, Mondi i Caritas ułatwiają 
proces integracji przyczyniając się w ten sposób do zapobiegania biedzie.  



 

Organizacje pozarządowe 
 

 

 
Mondi uznaje potrzebę współpracy z interesuriaszami, aby osiągnąć 
wiele naszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i obecnie 
mamy konstruktywne relacje z wieloma organizacjami 
pozarządowymi.  
 
 

 

Prowadzona jest współpraca z wieloma organizacjami pozarządowymi, często wspierając 
inicjatywy, które także angażują inne firmy, agencje rządowe i grupy społeczności w ramach 
wielu projektów środowiskowych i społecznych. Przykładem takiego działania obejmującego 
wielu interesariuszy w zakresie projektów dotyczących  zrównoważonego rozwoju jest 
formalne porozumienie zawarte w 2008 roku między Mondi, Silver Taiga i WWF Russia, 
które powinno wzmocnić działania w zakresie ochrony lasów o wysokich walorach 
przyrodniczych  (HCV) w obszarze północno-zachodnim.  
 

Inwestowanie Społeczne Korporacji (Corporate Social  Investment) 
 

 

 
W ramach ogólnego Inwestowania Społecznego Korporacji czynione 
są starania, aby Mondi było uznawane za dobrego obywatela: 
zrównoważoną i społecznie odpowiedzialną korporację, która w 
sposób rzeczywisty i trwały wspiera społeczności, w których działa.  
 

 

Mondi posiada program ramowy w zakresie Społecznego Inwestowania Korporacji (CSI), 
który pomaga zakładom należącym do grupy Mondi w podejmowaniu decyzji jakie projekty 
związane ze społecznością wspierać. Skupiamy się na inicjatywach, które pomagają 
społecznościom budować ich możliwości, przyczyniają się do ich rozwoju socjalno-
ekonomicznego i dają szansę budowania partnerstwa z organizacjami pozarządowymi, 
rządem i innymi właściwymi organami.   

Na bazie programu ramowego Społecznego Inwestowania Korporacji, zakłady Mondi 
finansują  potrzeby poprzez wolontariat, dotacje i sponsoring. Takie oddane podejście 
zapewnia, że inwestuje się w różne programy, odpowiednio do potrzeb pracowników Mondi i 
społeczności, wśród których żyjemy i pracujemy. W 2010 roku charytatywne dotacje i 
inwestycje socjalne na rzecz społeczności wyniosły razem ponad 12,61 mln EUR. 

 
Droga Mondi 
 

Mondi Świecie S.A. ma jasno określone zasady, którymi kieruje się w prowadzonej 
działalności. Nasze wartości i kultura są podstawą wszystkiego, co robimy, dlatego jasno 
określiliśmy Cel, Strategię, elementy Diamentu Mondi – czyli zasady naszego dążenia do 
doskonałości, nasze Cechy Kulturowe i Wartości. Nazwaliśmy je Drogą Mondi, która jest 
inspiracją do kształtowania naszej kultury i kluczem do powodzenia w przyszłości - naszego i 
naszych klientów.  

 
 



Cel 
Określenie celu daje wyraźny obraz tego, co wszyscy chcemy osiągnąć. Naszym celem jest 
tworzenie rozwiązań umożliwiających naszym klientom osiągnięcie sukcesu, poprzez 
oferowanie im wyjątkowej wartości zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 
 
Strategia 
Strategia określa nasze główne czynniki napędzające i długoterminowe cele. W naszej 
strategii najważniejsze są: 
- Główna pozycja na rynku 
- Wysoka jakość, niskie koszty aktywów bazowych 
- Koncentracja na wydajności 
 
Diament Mondi 
Diament Mondi stanowi ramy operacyjne dla naszych przedsiębiorstw i obejmuje: 
- Doskonałość operacji 
- Rozwój ludzi 
- Zrównoważony rozwój 
- Nowoczesne produkty 
- Skupienie na klientach 
 
Cechy Kulturowe 
Nasza kultura określa oczekiwania wobec wszystkich, dotyczące ich pożądanych zachowań. 
Do naszych Cech Kulturowych należą: 
- Dynamiczność 
- Szacunek 
- Odpowiedzialność 
- Przedsiębiorczość 
- Uprawnienie 
- Przejrzystość 
 
Wartości 
Nasze wartości stanowią fundament dla wszystkich naszych działań i zachowań: 
- Pasja skuteczności 
- Dbałość 
- Działanie w sposób uczciwy 
 
 
Etyka w Biznesie 
 

 
Dostrzegamy fakt, iż w erze globalizacji wiele osób obawia się tempa następujących wokół 
zmian, a także potęgi międzynarodowych korporacji, wyrażając wątpliwości co do czystości 
intencji, którymi te korporacje się kierują. W reakcji na to, spółki Grupy Mondi są przejrzyste 
oraz odpowiedzialne za całokształt swoich działań. Grupa Mondi wykorzystuje swoje zasoby, 
pozytywnie wpływając na społeczeństwa. 
 
Mondi Świecie S.A. dąży do zapewnienia maksymalnej wartości dla akcjonariuszy poprzez 
uwzględnienie interesów pracowników, lokalnych społeczności, naszych klientów i partnerów 
biznesowych. Wizerunek firmy uczciwej i zachowującej się w sposób odpowiedzialny stanowi 
podstawę działalności gospodarczej poprzez motywowanie pracowników i budowanie 
zaufania oraz życzliwości środowiska, w którym działa Mondi Świecie S.A. Spółka działa w  
pełnej zgodności z obowiązującym prawem i przyjętymi zasadami. Mondi Świecie S.A. jest 
zaangażowana w sprawę przestrzegania dobrych standardów nadzoru właścicielskiego, 
przejrzystości oraz uczciwego postępowania. 
 



Mondi Świecie S.A. popiera gospodarkę wolnorynkową jako system, który najlepiej pozwala 
na wnoszenie istotnego wkładu do ekonomicznego rozwoju społeczeństw oraz promuje 
wolność osobistą. Bez generowania zysków oraz stworzenia solidnych fundamentów 
finansowych nie będzie możliwe spełnienie obowiązków wobec akcjonariuszy, pracowników, 
społeczeństwa i partnerów biznesowych. Jednakże kryteria inwestycyjne Mondi Świecie S.A. 
nie są oparte wyłącznie na zasadach ekonomicznych. Spółka bierze pod uwagę także 
względy społeczne, środowiskowe, polityczne i prawne. Stara się zapewnić wzajemne 
długoterminowe korzyści dla klientów, partnerów biznesowych, kontrahentów i dostawców w 
oparciu o uczciwe, sprawiedliwe i etyczne praktyki. 
 
Mondi Świecie S.A. sprzeciwia się korupcji. Spółka nie będzie oferować, płacić ani 
przyjmować łapówek, nie dopuścimy do występowania praktyk ograniczających wolną 
konkurencję w działaniach na naszych rynkach i nie będzie tolerować takich działań ze 
strony pracowników. Mondi Świecie S.A. wymaga, aby pracownicy wykonywali swoje 
obowiązki sumiennie, uczciwie i z należytą dbałością o unikanie konfliktów pomiędzy 
jakimkolwiek osobistym, finansowym lub handlowym interesem, a ich odpowiedzialnością 
wobec pracodawcy. 
 
Mondi Świecie S.A. promuje wdrożenie obowiązujących w Spółce zasad przez swoich 
partnerów biznesowych. Gotowość z ich strony do zaakceptowania tych zasad będzie 
ważnym kryterium w decyzjach o nawiązaniu lub podtrzymaniu relacji z takim partnerem. 
Mondi Świecie S.A. zachęca pracowników do wzięcia osobistej odpowiedzialności za ich 
postępowanie, tak aby było zgodne z przedstawionymi zasadami. Żadna osoba nie naraża 
się na negatywne konsekwencje ani sankcje, jeżeli zwraca uwagę kierownictwa na 
naruszenia tej polityki lub też na kwestie prawne czy etyczne, które wywołują czyjeś 
zaniepokojenie. 
 
Jednym z narzędzi zapewniających przestrzeganie zasad etyki w biznesie jest system 
Speakout.  Jest to telefon zaufania, który pozwala w możliwie najdogodniejszy i prosty 
sposób zgłaszać obawy w sprawie wszelkich zachowań lub działań niezgodnych z etyką 
zawodową Mondi przez jej pracowników jak i partnerów.  
 
Wartości i standardy, którymi Mondi Świecie S.A. kieruje się przy prowadzeniu działalności 
gospodarczej, zebrane są w dokumencie Polityce Grupy w zakresie Integralności Biznesu 
Zasady Polityki mają zastosowanie do każdej spółki zarządzanej przez Grupę Mondi do 
każdego rodzaju działalności i do każdej części świata, w której ją prowadzi.  
 
 
Funkcjonowanie na giełdzie 
 

 
Mondi Świecie S.A. jest notowana na GPW w Warszawie S.A.  od 1997 r.  Obecnie 
w obrocie giełdowym znajdują się wszystkie akcje spółki, tj. 50.000.000 akcji zwykłych 
na okaziciela. 
 
Kiedy Giełda  w Warszawie  wprowadziła po raz pierwszy opracowane na potrzeby polskiego 
rynku kapitałowego zasady ładu korporacyjnego w dokumencie pt. Dobre Praktyki 
w Spółkach Publicznych w 2002 r., Walne Zgromadzenie Mondi Świecie  na początku 2003 
r. zgodnie z wymogami przyjęło oświadczenie w sprawie stosowania zasad corporate 
governance. 
 
Spółka, decyzją swoich Akcjonariuszy, przyjęła do realizacji również kolejne wydania 
kodeksu najlepszych praktyk, w tym ostatnie z 2007 r. Dobre Praktyki Spółek notowanych na 
GPW; zbiór zasad ładu korporacyjnego oraz norm określających kształtowanie stosunków 
spółek giełdowych z ich otoczeniem rynkowym. 



 
Zmiany zasad Dobrych Praktyk uchwalone przez Giełdę w sierpniu 2011 r., które wejdą 
w życie od 1.01.2012 r. zyskały pozytywną opinię Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 
 
Dobre relacje z inwestorami i standardy działania w ramach grupy są ważne dla 
wszystkich jej członków. Przekłada się to również na troskę o rzetelne informowanie 
Akcjonariuszy o istotnych wydarzeniach i planach Spółki. 
 
 
Zintegrowany System Zarządzania w Mondi Świecie S.A. 
 

 
1. System Zarządzania Jakością (ISO9001) – wdrożony i doskonalony od 1995 roku, 
2. System Zarządzania Środowiskowego (ISO14001) – wdrożony i doskonalony od 2002 
roku, 
3. System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (PN-N-18001, OHSAS18001) – 
wdrożony i doskonalony od 2005 roku, 
4. System Kontroli Pochodzenia Produktu (FSC - CoC - FSC-STD-40-004, FSC-STD-40-004,  
FSC-STD-40-007) - wdrożony i doskonalony od 2006 roku. 
 
 Jakość  
Mondi Swiecie S.A jest firmą, która zaspakaja potrzeby swoich Klientów zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju. Potrzeby naszych Klientów są dla nas ważne i stanowią priorytet 
naszych działań. Chcemy, aby nasi Klienci widzieli w nas partnera z potencjałem twórczym i 
godnego zaufania również dzięki wzajemnej współpracy. Czynimy starania, aby nasi Klienci 
osiągali sukcesy zgodnie z zasadą wzajemnych korzyści. 
 
Osiągniemy to poprzez: 
- dostarczanie Klientowi wyrobów o stabilnej jakości,  
- kompetentną i sprawną obsługę,  
- inwestowanie zgodnie z logiką rynkową w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego. 
 
Ochrona środowiska 
Jesteśmy świadomi oddziaływania naszej produkcji na środowisko, rosnących wymagań 
naszych Klientów i koncentrujemy wysiłki na: 
- zbudowaniu na wszystkich poziomach zarządzania silnej kadry zorientowanej na realizację  
zadań w celu spełnienia oczekiwań Klientów z pełną świadomością wpływu tych działań na  
środowisko naturalne, 

- poprawie jakości wyrobów poprzez inwestowanie w nowoczesne i bezpieczne technologie, 
- zmniejszeniu emisji oraz przeciwdziałaniu awariom i zanieczyszczeniom, 
- minimalizacji zużycia surowców naturalnych i czynników energetycznych, 
- bieżącym reagowaniu na wszystkie zagadnienia wynikające z innych lokalnych wpływów na 
  środowisko i społeczeństwo. 
 
W ramach ciągłego doskonalenia, bazując na powyższych zobowiązaniach i strategii Firmy, 
każdego roku ustalając cele operacyjne bierzemy pod uwagę wymagania jakości i ochrony 
środowiska, przy czym minimalny poziom naszych działań wyznaczają wymagania prawne i 
inne, w tym korporacyjne. 
Dla realizacji zadań przekazaliśmy odpowiedzialności i uprawnienia wszystkim pracownikom 
do aktywnego udziału w rozwoju Firmy, poprzez w pełni samodzielne podejmowanie decyzji 
operacyjnych w obszarze kompetencji i zajmowanego stanowiska lub grupy stanowisk. 
 
 
 



Kontrola Pochodzenia Produktu FSC-CoC 
 
Poprzez świadomość niezwykłego, bo odnawialnego, charakteru źródeł surowców 
drzewnych, realizujemy nasze zadania ze szczególnym uwzględnieniem: 
- trwałości, ciągłości i równomierności użytkowania zasobów leśnych, 
- wielofunkcyjnego charakteru lasu, 
- prawodawstwa związanego z gospodarką leśną w krajach pochodzenia surowca. 
 
Mając na uwadze powyższe zasady, preferujemy źródła pochodzenia surowca, w których 
stosowana jest prawidłowa gospodarka leśna. Nie kupujemy drewna: 
- pozyskiwanego w sposób nielegalny, 
- pozyskiwanego z naruszeniem praw zwyczajowych i obywatelskich, 
- pozyskiwanego w lasach, gdzie szczególne wartości ochronne są zagrożone przez 
  działalność gospodarczą, 
- pozyskiwanego w lasach, które zostały przekształcone na plantacje lub tereny o innym niż 
  leśne przeznaczeniu, 
- z lasów, gdzie posadzono drzewa modyfikowane genetycznie. 
 
Zapewniamy, stosując system oceny i weryfikacji obszarów pozysku, dostawców i dostaw, 
że stosowany do produkcji naszych wyrobów surowiec drzewny nie pochodzi ze źródeł, które 
naruszają dobrą gospodarkę leśną. Oznacza to, że 100% surowca drzewnego stosowanego 
do produkcji jest certyfikowana lub kontrolowana FSC. 
Zakup i weryfikacja surowców wtórnych realizowany jest zgodnie ze standardami FSC w tym 
zakresie. Surowce wtórne włókniste, traktowane są jako substytut w miejsce materiału 
pierwotnego. Dzięki temu działaniu zamiast być usunięte jako odpad lub użyte do 
wytworzenia energii są odzyskane i dzięki temu po przetworzeniu stają się 
pełnowartościowym wyrobem. 
W Mondi Świecie S.A. surowce wtórne włókniste klasyfikowane są w dwóch kategoriach, 
jako: poużytkowy materiał odzyskany  oraz uboczny materiał odzyskany. 
Ilość poużytkowego materiału odzyskanego  wpływa na poziom naszego oświadczenia FSC. 
Za ostatni kwartał roku 2009 poziom ten wynosił 88%. Powyższe oznacza, że wyroby gotowe 
(100% makulaturowe) sprzedawane są naszym Klientom z oświadczeniem FSC RECYCLED 
88%.  
 
 
Nasze działania na rzecz ochrony środowiska 
 
1. Monitoring 
 Prowadzimy monitoring wpływu na środowisko naturalne naszej działalności produkcyjnej:  
- Monitoring stężeń imisyjnych zanieczyszczeń do powietrza – zdeklarowany we wniosku 

do Pozwolenia Zintegrowanego.  
- Monitoring dobowy ilości pobranej wody i ilości odprowadzanych ścieków. 
- Okresowe pomiary hałasu z częstotliwością raz na dwa lata. 
- Monitoring emisji pyłowo-gazowej, ciągłe pomiary emisji  do powietrza atmosferycznego   
- Monitoring emisji pyłowo-gazowej, okresowe pomiary emisji do powietrza 

atmosferycznego z procesów technologicznych z częstotliwością ustaloną w Pozwoleniu 
Zintegrowanym. 

- Monitoring jakości wód podziemnych z 31 piezometrów zlokalizowanych na terenie i 
wokół Spółki z częstotliwością 2 razy do roku. 

- Monitoring jakości ścieków odprowadzanych do rzeki Wisły wykonywany z 
częstotliwością nie mniejszą niż raz na dwa miesiące.  

- Monitoring jakości ścieków z wydziałów produkcyjnych i oczyszczalni. Próby są 
pobierane automatycznie przez próbopobieraki. 

 
 



 
2. Reach  
W ramach systemu REACH (Rejestracja, Ewaluacja, Autoryzacja Chemikaliów)  
Mondi Świecie S.A. wstępnie zarejestrowała 27 substancji, z których 14 przewidzianych było 
do właściwej rejestracji po etapie weryfikacji i analizy: ług czarny, ług zielony, siarczyn sodu, 
ług biały i oksydowany, mydła żywiczne, terpentyna, siarczan glinu, siarczan sodu (popiół 
lotny z Kotła Sodowego), ług czerwony, węglan wapnia (z procesu dekarbonizacji wody i 
pieca obrotowego), popiół z CFB i BFB, popioły z kotłów węglowych, żużle z kotłów 
węglowych, odrzut z kaustyzacji. 
Pierwszy termin rejestracji właściwej substancji chemicznych w ramach rozporządzenia 
REACH  - 1 grudnia 2010 roku – został dotrzymany. Ostatecznie po końcowej weryfikacji 
zarejestrowano 11 substancji. Rejestracja zakończyła się sukcesem. Substancje otrzymały 
numery rejestracyjne nadane przez ECHA (European Chemicals Agency).  
 
3. Gospodarka Odpadami  
Stan formalno-prawny gospodarki odpadami reguluje decyzja Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego o Pozwoleniu Zintegrowanym. Decyzja zezwala na wytwarzanie, odzysk oraz 
unieszkodliwianie poprzez składowanie odpadów. Wszystkie odpady wytwarzane i 
przyjmowane do odzysku są magazynowane w wyznaczonych miejscach zgodnie z 
zasadami selektywnej gospodarki odpadami. Odpady niebezpieczne dodatkowo są 
magazynowane w wydzielonych pomieszczeniach, w szczelnych i odpowiednio 
oznakowanych pojemnikach, a miejsca są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Odpady technologiczne stanowią  96-99% wszystkich odpadów wytwarzanych przez zakład. 
Ponad 50% odpadów jest zagospodarowywana wewnętrznie przez spalanie w kotłach CFB i 
BFB, około 40% jest przekazywana do zagospodarowania odbiorcom posiadającym 
stosowne decyzje na zagospodarowanie odpadów zgodnie z wymogami prawa a tylko 10% 
odpadów jest składowana. 

 
 

4. Inwestycje  
 
- Kocioł BFB 
W 2009 został wybudowany kocioł do spalania biopaliw BFB (Bubbling Fluid Bed). Powstał 
on w wyniku przebudowy istniejącego Kotła Węglowego nr1, z którego zostały wykorzystane: 
część konstrukcji nośnej kotła, fundamenty kotła, rurociągi pary świeżej i wody zasilającej 
oraz wentylatory spalin. Pozostałe elementy zostały wbudowane jako fabrycznie nowe z 
wykorzystaniem najnowszej technologii i wymagań w zakresie ochrony środowiska. Dzięki 
temu ograniczyliśmy zużycie węgla o 108 tys. ton/rok, emisję CO2  o ponad 230 tys. ton/rok, 
jednocześnie zwiększyliśmy produkcję energii odnawialnej o blisko  120 tys. MWh w skali 
roku. 
 
- Oczyszczalnia ścieków,  
Dla ograniczenia wpływu nowej maszyny papierniczej MP7 na środowisko naturalne, 
wybudowaliśmy nowy stopień oczyszczania beztlenowego ścieków. Oczyszczanie 
beztlenowe ścieków  to nowa technologia wdrażana w coraz większym zakresie, która nie 
tylko pozwala na obniżenie ilości zanieczyszczeń kierowanych do środowiska naturalnego, 
ale i produkcję energii odnawialnej. W wyniku oczyszczania beztlenowego następuje 
redukcja ładunku zanieczyszczeń zawartych w ścieku na poziomie 75 – 80%. Dodatkowym 
efektem procesu beztlenowego oczyszczania ścieku jest produkcja 21 000 Nm3/dobę 
biogazu (paliwo odnawialne), co pozwoli w skali roku na zmniejszenie zużycia węgla 
kamiennego o 6 600 ton. Ponadto uzyskamy z biogazu 156 000GJ/rok ciepła wytworzonego 
na  kotłach energetycznych, wyprodukujemy 6 200 MWh/rok energii odnawialnej i 
ograniczymy  emisję CO2 do atmosfery o 14 500 t/rok.  
W tym samym czasie przeprowadziliśmy modernizację oczyszczalni tlenowej (FlooBed), 
dzięki czemu osiągnęliśmy redukcję CHZT na poziomie powyżej 80%.  



 
- Kocioł CFB 
Budowa i uruchomienie  kotła  fluidalnego CFB (Circulating Fluidized Bed) przystosowanego 
do współspalania węgla i biopaliw (kora, trociny)miało miejsce w 2004 roku. Wybudowany 
kocioł fluidalny jest nowoczesnym rozwiązaniem konstrukcyjnym opartym o spalanie w tzw. 
cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej - takie rozwiązanie pozwoliło w sposób znaczący obniżyć 
emisję zanieczyszczeń z procesu spalania paliw. Inwestycja pozwoliła na wyłączenie  z 
ruchu dwóch wysokoemisyjnych kotłów węglowych. Dzięki temu ograniczyliśmy zużycie 
węgla o 183 tys. ton/rok, emisję CO2  o blisko 400 tys. ton/rok, jednocześnie zwiększyliśmy 
produkcję energii odnawialnej o ponad 200 tys. MWh w skali roku. 
 
- Monitoring ścieków 
Budowa zakładowej sieci monitoringu zanieczyszczeń odprowadzanych w ściekach trwała 
sukcesywnie w latach 2002 – 2007. Dzięki niej możemy w pełni kontrolować czystość 
strumienia ścieków wprowadzanych do środowiska oraz strumieni ze źródeł 
wewnątrzzakładowych. Sieć monitoringu wyposażona jest w automatyczne urządzenia do 
poboru i przechowywania prób ścieków, wyposażone w sondy pomiarowe (pH, przewodność 
i temperatura), które są połączone z aktywną siecią pozwalając na ciągły monitoring i 
„wczesne ostrzeganie”. 
 
- Modernizacja wyparki  
Inwestycja zrealizowana w 2006 roku, której celem było podwyższenie stężenia ługu  z ok. 
70% do 80% i modernizacja dystrybucji powietrza na Kotle Sodowym. Dzięki tej modernizacji 
uzyskaliśmy znaczne ograniczenia emisji SO2 i H2S z kotła sodowego do powietrza 
atmosferycznego. 
 
 

Bezpiecze ństwo i Higiena Pracy 
 
Nasze podejście do spraw bezpieczeństwa i zdrowia najlepiej wyraża zasada „zero 
tolerancji” dla zachowań i sytuacji stwarzających zagrożenia wypadkowe lub zdrowia. 
W naszej działalności biznesowej wyznajemy zasadę, że wszystkim wypadkom, obrażeniom 
i chorobom zawodowym  można zapobiec. 
 Dążymy do stworzenia bezwypadkowego i zdrowego środowiska pracy przy świadomym 
oraz aktywnym współudziale wszystkich pracowników i dostawców usług. 
Dążymy do zapobiegania wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym poprzez: 
- prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi w zakresie BHP, 
- przestrzeganie polityki, standardów i  wymagań w zakresie bezpieczeństwa 
obowiązujących w zakładach należących do Grupy Mondi, 
- zwiększanie zaangażowania wszystkich pracowników w realizację polityki BHP, 
- systematyczną ocenę ryzyka, 
- podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w zakresie zidentyfikowanych 
zagrożeń, 
- wdrażanie rozwiązań w zakresie zapobiegania, gotowości i reagowania na poważne 
awarie, 
- natychmiastowe podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych po zaistniałych 
zdarzeniach wypadkowych lub zdarzeniach i sytuacjach potencjalnie wypadkowych, 
- przeprowadzanie audytów i przeglądów dotyczących stanu BHP,  
- monitorowanie stanu bezpieczeństwa i warunków pracy, 
- dążenie do rozwoju kompetencji pracowników w aspektach bezpieczeństwa i zdrowia, 
- egzekwowanie zarówno od pracowników jak i dostawców usług oraz gości przestrzegania 
obowiązujących procedur i standardów BHP, 
- systematyczną poprawę warunków środowiska pracy, 
- ciągłe doskonalenie działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa i warunków 
środowiska pracy poprzez wyznaczanie celów i pomiar ich efektywności. 



Obowiązkiem każdego pracownika jest natychmiastowe reagowanie w sytuacjach 
zagrożenia dla siebie lub współpracowników, a także dla dostawców usług i gości.  
Stosowanie się do zasad bezpiecznej pracy jest warunkiem zatrudnienia i współpracy z 
naszą Firmą.  
Mondi Świecie S.A zapewnia odpowiednie zasoby i środki dla wdrożenia przyjętej polityki 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
  
 
 
Nasze działania w zakresie BHP 
W ostatnich latach podjęliśmy szereg inicjatyw dla poprawy systemu zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy. Najważniejsze z nich to: 
     -  Rozwój Widzialnego i Odczuwalnego Przywództwa,  
     -  wdrożenie systemu izolacji i blokowania energii elektrycznej (LOTO), 
     -  procedury wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, 
     -  wdrożenie Systemu Zarządzania Ryzykiem, 
     -  wdrożenie systemu audytów behawioralnych, 
     -  osiągnięcie zgodności ze standardami korporacyjnymi Mondi powyżej 90%,  
     -  wdrożenie szkoleń e-learningowe,  
     - Certyfikaty BHP dla dostawców usług, 
     -  system nagród i działań dyscyplinujących za BHP,  
     - działania motywujące pracowników do zachowania aktywnej postawy w zakresie BHP 
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Sprawy pracownicze 
 

 
Prawa człowieka 
W Mondi Świecie S.A. w pełni respektowane są prawa człowieka, w tym w szczególności 
zasada równości, zapobieganie dyskryminacji, mobbingowi i molestowaniu. Mondi oczekuje 
od pracowników wzajemnego szacunku, doceniając wartość w odmienności poglądów i 
opinii.  Każdy menedżer Mondi Świecie jest zobowiązany do kierowania się wysokimi, 
społecznie akceptowalnymi, normami w swoich działaniach w pracy. Wszyscy pracownicy 
dzięki kulturze otwartej komunikacji mogą zgłaszać bezpośredniemu przełożonemu 
ewentualne wątpliwości lub zagrożenia dot. przestrzegania ww. zasad. Dodatkowo w grupie 
Mondi funkcjonuje tzw telefon zaufania Speakout, dzięki któremu pracownicy mogą w 
sposób poufny i anonimowy zgłaszać potencjalne obawy w sprawie wszelkich zachowań lub 
działań niezgodnych z etyką zawodową Mondi. 
 
 
Prawo pracy i relacje pracownicze 
Wysoka ocena zewnętrznych organów kontrolnych dotycząca jakości procesów i 
przestrzegania prawa pracy w sposób jednoznaczny określa respektowanie przez Spółkę 
praw pracowniczych. W Mondi Świecie S.A. do administrowania tymi procesami 
wykorzystuje się nowoczesne narzędzia IT. System SAP w połączeniu z wysokimi 
kompetencjami zespołu HR zapewnia efektywną obsługę płacową i administracyjną 
pracowników.  Dział Personalny w sposób stały i otwarty udziela doradztwa i wyjaśnia zapisy 
prawa pracy zainteresowanym pracownikom. Dodatkowo Zarząd Spółki utrzymuje stały 
kontakt z partnerami społecznymi: związkami zawodowymi oraz Radą Pracowników.  
 
W Spółce funkcjonuje system motywacyjny oparty na metodologii Zarządzania Przez Cele. 
Każdy z pracowników oprócz wynagrodzenia zasadniczego objęty jest systemem 
premiowania powiązanym z wynikami pracy. Dodatkowo wszyscy mają udział w rocznej 
nagrodzie uzależnionej od wyników Spółki. W ramach systemu motywacyjnego pracownicy 
korzystają również z takich świadczeń jak nagroda urlopowa czy nagroda świąteczna, 
bezpłatna podstawowa opieka lekarska, dofinansowanie posiłków w zakładowej kantynie 
oraz świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.  
 
W celu monitorowania poziomu satysfakcji pracowników Spółka cyklicznie przeprowadza 
Badanie Kultury Organizacyjnej. W oparciu o wyniki badania Zarząd wraz z kierownictwem 
Mondi Świecie S.A. inicjuje działania doskonalące. 
 
Mondi Świecie S.A. przykłada dużą wagę do budowania dobrych relacji wśród pracowników. 
Stałym elementem integracyjnym załogi jest coroczny festyn Dzień Papiernika oraz 
organizowane co roku indywidualnie przez wszystkie wydziały spotkania integracyjne. W 
2011 roku uruchomiono specjalny program „Mama w Mondi”, który wspiera matki karmiące 
powracające do pracy po urlopie macierzyńskim. 
 
 
Rozwój pracowników 
 
Jednym z kluczowych obszarów polityki personalnej Mondi Świecie S.A. jest rozwój 
pracowników. W spółce realizowane są niemal wszystkie dostępne formy rozwojowe dla 
pracowników, m.in.: coaching, zadania projektowe, warsztaty doskonalące efektywność 
osobistą i umiejętności menedżerskie, szkolenia specjalistyczne i obowiązkowe (w tym 
stanowiskowe zakończone egzaminami stanowiskowymi) e-learning. W firmie istnieje też 
możliwość uzyskania dofinansowania udziału w kursach językowych oraz nauki w szkołach 
średnich, wyższych i na studiach podyplomowych. 



 
Potrzeby rozwojowe w Mondi Świecie S.A. określa się na podstawie profili poszczególnych 
stanowisk i wymogów określonych przez bezpośredniego przełożonego w trakcie rocznych 
rozmów w ramach Systemu Rozwoju Kompetencji. System ten służy w szczególności: 
- dostarczaniu pracownikom rzetelnej informacji zwrotnej o jakości ich pracy i poziomie ich 

kompetencji zawodowych;  
- dostarczaniu Zarządowi i kadrze kierowniczej Mondi Świecie S.A. aktualnych informacji o 

kompetencjach i potencjale zawodowym pracowników; 
- identyfikacji potrzeb rozwojowych pracowników; 
- wsparciu przy podejmowaniu decyzji o awansach i przydatności zawodowej pracownika 

oraz o wielkości indywidualnych podwyżek wynagrodzenia zasadniczego. 
Szczególną uwagę Mondi Świecie S.A. przykłada do rozwoju kadry kierowniczej. Od osób 
zajmujących takie stanowiska oczekuje się spełniania wysokich wymogów kompetencyjnych 
oraz  Cech Kulturowych Mondi. 
 
Mondi Świecie S.A. oferuje swoim menedżerom szereg narzędzi rozwojowych, które 
pomagają osiągać i utrzymywać wysoki poziom kompetencji: 
- feedback 360 stopni, 
- coaching, 
- dedykowane programy szkoleniowe z rozwoju przywództwa, 
- Akademia Przywództwa – program rozwoju talentów i przygotowania sukcesorów na 

stanowiska kierownicze, 
- Akademia Zarządzania – program rozwoju liderów produkcji, 
- Wyjazdowe spotkania poświęcone rozwojowi konkretnych kompetencji menedżerskich 
- Management Club – program umożliwiający menedżerom dzielenie się doświadczeniami, 

dyskusję na nurtujące tematy oraz wspólne rozwiązywanie problemów 
- Spotkania z osobistościami z dziedziny zarządzania, 
- Biblioteczka Menedżera. 
 
Każdego roku, po zakończeniu rocznych rozmów rozwojowych w ramach SRK w Mondi 
Swiecie S.A. odbywa się aktualizacja planów w ramach procesu planowania sukcesji na 
kluczowych stanowiskach. Celem planowania sukcesji jest zapewnienie właściwej obsady 
kluczowych stanowisk z punktu widzenia działalności Spółki oraz stworzenie jasnej 
perspektywy rozwoju pracownikom z dużym potencjałem zawodowym. 
 
 
 
Ciągłe Doskonalenie 
 
Ciągle Doskonalenie jest jednym z kluczowych elementów kultury organizacyjnej Mondi 
Swiecie S.A. Jego celem jest aktywne zaangażowanie wszystkich pracowników w ciągłą 
poprawę wyników finansowych firmy. 
 
Ciągłe Doskonalenie realizowane jest poprzez proces ciągłego rozwoju pracowników 
wyrażony w procesie SRK, w systemie szkoleń dla pracowników i kadry menedżerskiej oraz 
w programie wspierającym rozwój innowacyjności (Lista Potencjalnych Usprawnień). 
 
Monitoring procesu Ciągłego Doskonalenia dokonuje się minimum raz na kwartał podczas 
Przeglądów Biznesowych, w trakcie których następuje przegląd kluczowych wskaźników 
biznesowych (KPI), a także skupienie się na wydarzeniach miesiąca lub kwartału oraz na 
przyszłych działaniach i projektach zapewniających osiągniecie wyznaczonych celów. 
 
 
 



 
 
Rynek i Klienci 
 

 
W myśl zasady Ciągłego Doskonalenia Mondi Świecie S.A. podejmuje starania, aby z roku 
na rok oferować klientom nie tylko wysokiej jakości papiery, ale również coraz lepsze 
rozwiązania w zakresie opakowań oraz coraz szerszy serwis, obejmujący między innymi 
usługi doradcze w zakresie doboru odpowiednich papierów i ich gramatur, dopasowanych do 
kompozycji i zastosowania końcowego opakowania.  
 
Mondi Świecie S.A. jest w stanie umożliwić klientowi uzyskanie maksimum wytrzymałości i 
minimum problemów jakościowych z produkowaną tekturą i gotowymi pudłami, dzięki 
wysoko wykwalifikowanym specjalistom oraz najnowszym rozwiązaniom technicznym. W 
Spółce wykorzystuje się możliwości kontroli poziomu temperatur w procesie przetwórczym 
(dzięki auditowi termowizyjnemu, pozwalającemu dobrać u klienta odpowiedni poziom 
temperatur do danej kompozycji) w połączeniu z pełną analizą jakości gotowego produktu 
(testy jodkowe i poziom parametrów tektury). To wszystko służy bezpośredniej diagnozie 
sytuacji klienta i optymalizacji jakości jego produktu.  
 
Szeroko rozumiany marketing techniczny obejmuje szkolenia z zakresu wiedzy na temat 
produkcji papieru, jego cech i przerabialności. Są one prowadzone zarówno w Mondi Świecie 
S.A. jak i bezpośrednio u klienta. Największym tego typu przedsięwzięciem jest seminarium 
„Od włókna do tektury” organizowane w firmie raz na dwa lata.  
 
W swojej ofercie Mondi Świecie S.A. posiada szeroki zakres papierów do produkcji tektury 
falistej (CCM) oraz papiery workowe. Obok standardowych papierów Mondi Świecie S.A. 
posiada kilka produktów innowacyjnych, o podwyższonej odporności na wchłanianie wilgoci, 
dłuższej wytrzymałości w bezpośrednim kontakcie z wodą i dobrej przerabialności. 
Innowacyjne rozwiązania powstały dzięki regularnym kontaktom, częstej informacji zwrotnej i 
bliskiej współpracy specjalistów Mondi Świecie S.A. z klientami. 
 
  
 
Zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnej 
 

 
Chęć zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności wynika z głębokiego przekonania 
Mondi Świecie S.A., że Spółka jest ważnym obywatelem tej społeczności. Mondi Świecie 
S.A. jest jednym z największych pracodawców w regionie i wspólnie ze swoimi lokalnymi 
partnerami handlowymi stanowi regionalne centrum gospodarcze. Jako dobry obywatel 
Spółka czuje się współodpowiedzialna za pozostałych członków lokalnej społeczności.     
Zaangażowanie Mondi Świecie S.A. nie może jednakże polegać na zastępowaniu lokalnych 
władz w realizacji ich ustawowych obowiązków. 
 
Wszystkie działania Mondi Świecie S.A. podejmowane na rzecz lokalnej społeczności 
powinny koncentrować się wokół najbardziej istotnych problemów tej społeczności. 
Przeprowadzone konsultacje z interesariuszami oraz analizy społeczne dowodzą, że 
głównym problemem lokalnym jest wysokie bezrobocie o charakterze strukturalnym. Dalsze 
istotne problemy takie jak bieda, przestępczość, niewystarczająca jakość edukacji i opieki 
zdrowotnej, są w znacznym stopniu efektem wysokiego bezrobocia i związanego z tym braku 
perspektyw.   
  
Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonej przez Mondi Świecie S.A. oceny 
społeczno – ekonomicznej znajdują się w stworzonym we współpracy z lokalnymi 



interesariuszami „Raporcie SEAT”. „Raport SEAT” jest narzędziem do oceny społeczno – 
ekonomicznego wpływu Mondi Świecie S.A. na otoczenie i został przygotowany w oparciu o 
dogłębne analizy dokonane jesienią 2004 i wiosną 2005 we współpracy z przedstawicielami 
społeczności lokalnej, pracownikami, podwykonawcami, oraz dostawcami.  
 
Polityka zaangażowania Mondi Świecie S.A. w działalność na rzecz społeczności lokalnej 
opiera się o aktualizowany co roku Plan Zaangażowania na Rzecz Lokalnej Społeczności 
(Community Engagement Plan). Plan Zaangażowania na Rzecz Lokalnej Społeczności 
określa również rodzaje projektów, które Mondi Świecie S.A. chciałaby wspierać w ramach 
swojego zaangażowania. Są to inicjatywy, które mieszczą się w ramach poniższych 
kierunków działania: 
- Wsparcie dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji finansowej – zwłaszcza z rodzin 

bezrobotnych oraz nie objętych pomocą społeczną, 
- Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w celu ograniczenia możliwości 

potencjalnych kontaktów z elementem przestępczym oraz stworzenia im możliwości 
osobistego rozwoju, 

- Poprawa jakości edukacji dzieci i młodzieży – język angielski, ekologia, obsługa 
komputera, 

- Aktywizacja osób bezrobotnych (zwłaszcza ludzi młodych), 
- Rozbudowa infrastruktury służącej lokalnej społeczności, 
- Lepsza integracja osób niepełnosprawnych (w tym m.in. osób umysłowo chorych) i ludzi 

starszych z lokalną społecznością, 
- Wspieranie działań podnoszących jakość opieki medycznej, 
- Wspieranie lokalnych wydarzeń artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych. 
Każda kwota zainwestowana w lokalną społeczność musi mieć dokładnie sprecyzowany cel, 
którego osiąganie jest regularnie monitorowane i okresowo raportowane. 
 
W ostatnich kilku latach Mondi Świecie S.A. w ramach zaangażowania na rzecz 
społeczności lokalnej podjęła współpracę z różnorodnymi partnerami społecznymi: lokalnymi 
ośrodkami edukacji przy urzędach miejskich, lokalnym ośrodkiem pracy, szkołami średnimi, 
uczelniami, lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej oraz stowarzyszeniami pozarządowymi 
zajmującymi sie pomocą społeczną, klubami sportowymi, harcerstwem, lokalnymi ośrodkami 
zdrowia i szpitalami, lokalnymi ośrodkami kultury i wypoczynku w Świeciu i Chełmnie. 
 
W 2011 Mondi Świecie S.A. uruchomiła program „Zadecydujmy wspólnie”, umożliwiający 
podejmowanie decyzji przez pracowników o kierunkach finansowego zaangażowania Mondi 
Świecie S.A. Został on wprowadzony w celu ożywienia dialogu społecznego 
z interesariuszami Mondi Świecie S.A., zwiększenia wpływu pracowników na decyzje 
dotyczące polityki prospołecznej Mondi Świecie S.A., podniesienia poziomu satysfakcji 
pracowników, zwiększenia inicjatywy pracowników oraz lepszą identyfikację potrzeb 
w lokalnej społeczności. 
 
Intencją Mondi Świecie S.A. w działalności podejmowanej na rzecz społeczności lokalnej jest 
objęcie swoim wsparciem całej społeczności, jednak ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 
i młodzieży, a także rodzin osób bezrobotnych. Istotnym aspektem jest zasięg geograficzny 
zaangażowania Mondi Świecie S.A. W naszych działaniach przez "społeczność lokalną" 
rozumiemy mieszkańców miast Świecia i Chełmna, a także sąsiadujących z nimi mniejszych 
miasteczek i wsi.  
  
 
 
Rozwój lokalnego rynku pracy 
 
Inwestycje w rozwój Spółki skutkują ożywieniem na lokalnym rynku pracy. W związku z 
budową nowej Maszyny Papierniczej 7 zakończoną w 2009 roku, powstało ponad 100 



dodatkowych miejsc pracy, z których większość została obsadzona we współpracy z 
Powiatowym Urzędem Pracy. Również znacząca część usług związanych z inwestycją 
realizowana była przez dostawców korzystających z usług lokalnych pracowników.  
 
Z Powiatowym Urzędem Pracy Mondi Świecie S.A. współpracuje również w ramach 
programu „Rozwiń skrzydła”. Co roku na staże Spółka przyjmuje od kilku do kilkudziesięciu 
osób. Mondi Świecie S.A. współpracuje również z uczelniami, oferując studentom możliwość 
udziału w programie Nauka – Praktyka – Praca, oraz z lokalnym Technikum 
Mechatronicznym. Każdego lata umożliwiamy odbycie różnego rodzaju praktyk 
kilkudziesięciu studentom i uczniom szkół średnich. 
 
 
 
 
Nagrody 
 

23 listopada 2011 Mondi Świecie  S.A. znalazła się w gronie laureatów 
prestiżowego konkursu promującego podmioty działające na rzecz 
środowiska  Panteon Polskiej Ekologii . Spółka została nagrodzona z 
w kategorii projekt/produkt za inwestycję w projekt Beztlenowa 
Instalacja Oczyszczania Ścieków. 
Instalacja beztlenowego oczyszczania ścieków  spełnia  standard BAT 
-  Najlepsza Dostępna Technologia służąca środowisku. Zaletą tej 
technologii jest niskie zużycie energii elektrycznej oraz niewielka 
produkcja osadów biologicznych. Korzyścią jest produkcja biogazu ze 
ścieków -  spalanego w kotłach wysokoprężnych -  i  będącego 
źródłem energii odnawialnej. 

 

14 lipca 2011 Mondi Świecie S.A. została po raz kolejny włączona do giełdowego Indeksu 
RESPECT (III edycja),  do którego wchodzą spółki giełdowe pozytywnie ocenione pod kątem 
społecznej odpowiedzialności.  

 

 

 
 

19.04.2011 r. Mondi Świecie S.A. odebrała statuetkę Orła 
Rzeczpospolitej przyznawanej przez „Rzeczpospolitą” dla 
najbardziej efektywnych polskich przedsiębiorstw w kategorii 
najbardziej efektywnej firmy produkcyjnej. Kapituła przyznająca 
"Orły" brała pod uwagę trzy cechy: dynamikę rozwoju, 
efektywność i stabilność rozwoju.  

 
 

25.01.2011 r. Mondi Świecie S.A, spełniając wysokie wymagania i 
kryteria projektu RESPECT ponownie znalazła się w gronie 16 
firm, które wejdą w skład indeksu Giełdy Papierów Wartościowych 



w   Warszawie S.A. - Respect Index (II edycja ; wprowadzono co półroczne audyty spółek). 
 
 

 

 

 

 

19 listopada 2010  Mondi Świecie S.A. została laureatem VIII edycji 
konkursu "Pereł Polskiej Gospodarki" w kategorii Perły Wielkie , rankingu 
przygotowanego organizowanego przez miesięcznik "Polish Market" we 
współpracy z Instytutem Nauk Ekonomicznych PAN. Ocenie podlegała 
dynamika i efektywność działania firm, które w ciągu ostatnich trzech lat 
osiągnęły największy postęp w wykorzystaniu czynników produkcji takich jak: 
kapitał, majątek trwały i praca.  

 

 

Listopad 2010  Prezes Zarządu p.Maciej Kunda został nominowany 
do nagrody PPI (PPI Awards 2010  ) w kategorii Mill Manager of the 
Year. PPI Awards to jedyny na świecie konkurs, w którym przyznaje 
się nagrody za osiągnięcia firm, zakładów i osób indywidualnych w 
sektorze celulozowo-przemysłowym 

 
 
 

                           W  październiku 2010   r. Mondi Świecie S.A. otrzymała 
wyróżnienie                ogólnopolskiego konkursu organizowanego pod 
patronatem Ministerstwa Infrastruktury Orły Polskiego Budownictwa 2010  
w kategorii Inwestor (maszyna papiernicza nr 7 wraz oddziałem do przerobu 
makulatury).  

 

 
W 2009 roku Mondi Świecie S.A. została pozytywnie oceniona pod kątem społecznej 
odpowiedzialności i koncepcji podejścia do prowadzenia biznesu oraz została włączona 
do nowego indeksu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  - Respect Index.  
Celem projektu Respect Index jest promowanie najwyższych standardów odpowiedzialnego 
zarządzania.  Rating spółek notowanych na GPW poprzedziło badanie sposobu zarządzania 
również pod kątem odpowiedzialności biznesu w aspektach: ekonomicznym, ekologicznym i 
społecznym.  



 
 
W 2009 roku Mondi Świecie S.A. została laureatem konkursu PremiumBrand, zdobywając 
tytuł Spółki Wysokiej Reputacji . Ocenie podlegały spółki notowane na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie. Celem konkursu jest nagrodzenie spółek cieszących się 
najwyższą reputacją wśród krajowych inwestorów. 
 
W 2009 roku Mondi Świecie S.A. zajęła II miejsce w 4. edycji rankingu reputacji marek i firm 
PremiumBrand  w kategorii „Przemysł”.  
 
W 2009 roku w rankingu organizowanym przez miesięcznik Forbes Mondi Świecie S.A. 
zajęło I miejsce w Rankingu Inwestorów Zagranicznych  prezentującym  największe 
inwestycje firm zagranicznych w Polsce, zadeklarowane w 2008 roku. Badania zostały 
przeprowadzone przy wsparciu Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. 
 
W uznaniu dla podjętych działań proekologicznych zakład na przestrzeni ostatnich lat  został 
uhonorowany kilkoma prestiżowymi nagrodami: 
- Nagroda Panteon Polskiej Ekologii  ustanowiona pod patronatem Ministra Środowiska i 

Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji przyznana za opracowanie i wdrożenie 
systemu zarządzania  środowiskowego zgodnego a wymaganiami określonymi w normie 
ISO 14001. 

- Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego  w dziedzinie ochrony 
środowiska tj. stosowanie technologii materiało i energooszczędnych, stosowanie 
technologii wodooszczędnych oraz mało i bezodpadowych - za   przedsięwzięcie 
Modernizacja Wydziału Obróbki  Drewna.  

- Szwedzka Nagroda Wód Morza Bałtyckiego  przyznana przez Jury powołane przez 
Rząd Szwedzki w uznaniu za ogromny wysiłek podjęty w celu zmniejszenia ilości 
zanieczyszczeń odprowadzanych do Wisły oraz obniżenia zużycia wody. 

W 2009 roku  Mondi Świecie S.A. zostało laureatem prestiżowego konkursu Lider 
Zarządzania Zasobami Ludzkimi  organizowanego przez Instytut Pracy i Spraw  
Socjalnych. 

W 2008 roku Mondi Świecie S.A. została uhonorowana godłem Inwestor w Kapitał Ludzki . 
Ten ceniony na rynku pracy certyfikat jest przyznawany przez Fundację Obserwatorium 
Zarządzania. Audyt obejmował szczegółowe badanie polityki i działań personalnych.  

W 2008 roku Dziennik „Puls Biznesu”, organizujący corocznie plebiscyt Filary Polskiej 
Gospodarki, poinformował Spółkę o przynależności do grona laureatów Filary Polskiej 
Gospodarki 2008 .  

 


