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 Z perspektywy
Zarządu
Wywiad z Brianem McCluskie,
CEO Engineered Stone Group

Działająca w branży od niemal 50 lat firma Marmite jest
światowym liderem produkcji brodzików, wanien i umywalek z kompozytu mineralnego. Prowadzą Państwo dwa
zakłady produkcyjne w Polsce i obsługują największych
klientów w Europie, Azji, na Bliskim Wschodzie i USA.
Z jakich osiągnięć Marmite jest Pan najbardziej dumny?
Brian McCluskie: Rok 2020 był dla nas wyjątkowy,
zwłaszcza w obliczu wyzwania, jakim była pandemia.
Oprócz dwucyfrowego wzrostu sprzedaży w drugiej połowie
roku, dokonaliśmy trzech przejęć hiszpańskich
firm i utworzyliśmy grupę Engineered Stone Group. Marmite
stanowi rdzeń grupy i stale podnosi poziom obsługi klienta,
wydajność, jakość oraz koncentruje się
na kwestiach środowiskowych, społecznych i ładu
korporacyjnego. W roku 2020 organizacje musiały podnieść
poprzeczkę w zakresie inwestowania w swoich pracowników. W Marmite nie tylko kontynuowaliśmy produkcję przez
cały rok, ale też wprowadziliśmy podwyżki wynagrodzeń
na wyższym poziomie niż rekomendowane przez władze.
W pierwszej trudnej połowie roku 2020 nie dokonaliśmy
żadnych zwolnień, wręcz przeciwnie, inwestowaliśmy
w szkolenia i rozwój, dzięki czemu byliśmy gotowi na wzrost
zamówień, który nastąpił latem i trwał do końca roku. Wdrożyliśmy systemy umożliwiające większości pracownikom
pracę z domu. Z kolei dla pracowników przebywających
na terenie zakładu zapewniliśmy wiele dodatkowych
środków bezpieczeństwa, w tym m.in. kontrole temperatury,
systemy jednokierunkowe, rozłożone w czasie rozpoczynanie pracy. Poprawiliśmy również wentylację i zreorganizowaliśmy procesy w celu zwiększenia dystansu społecznego.
Zakupiliśmy setki testów Covid, w celu szybkiego izolowania
i testowania pracowników mających objawy lub zgłaszają-
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cych kontakt z potencjalnie chorymi. Nauczyliśmy się
nowych sposobów pracy , dzięki którym możemy
na trwałe osiągać lepsze rezultaty w 2021 roku
i po zakończeniu pandemii.
Jakie strategiczne priorytety wyznaczyli sobie Państwo
w perspektywie krótko-, średnio-, i długoterminowej
w zakresie zrównoważonego rozwoju?
Brian McCluskie: Ochrona środowiska i sprawy społeczne
stały się jednym z filarów naszej strategii. Firma Marmite
od kilku lat pracuje nad poprawą zrównoważonego rozwoju
i ochrony środowiska. W ramach naszej podstawowej
działalności i łańcucha dostaw zaplanowaliśmy i realizujemy
wiele inicjatyw i mających na celu poprawę aspektów ESG.
W 2019 roku stworzyliśmy środowiskowy rachunek zysków
i strat, aby udowodnić, że ten kierunek przynosi realne korzyści
finansowe. Dotyczy to m.in. zużycia energii, zmniejszenia ilości
chemikaliów, redukcji zużycia surowców, eliminacji tworzyw
sztucznych z opakowań, stosowania żywic wykonanych
z recyklingu, zmniejszenia ilości odpadów, wprowadzenia
elektrycznych wózków widłowych i wiele innych. Naszym
celem określonym w planie strategicznym jest bycie liderem
w obszarze ESG, nie tylko w naszym sektorze, ale we
wszystkich produktach łazienkowych produkowanych z innych
materiałów, takich jak ceramika, akryl czy stal emaliowana.

W jaki sposób zarząd firmy Marmite angażuje się w zrównoważony rozwój? Co sprawia, że Marmite jest godne
zaufania?

zespół przeniesie nas na wyższy poziom. Wprowadziliśmy
również program opieki zdrowotnej, darmowy transport
dla pracowników, wydarzenia integracyjne, , darmowe
szczepienia przeciwko Covid i wiele innych inicjatyw. Pensje
są oczywiście bardzo ważne, dlatego mamy konkurencyjne
wynagrodzenia na poziomie płacy podstawowej, a także
systemy premiowe dla pracowników i podwyżki w miarę
nabywania nowych umiejętności. Posiadanie najlepszych
projektantów, inżynierów, technologów i menedżerów
sprawi, że będziemy bezkonkurencyjni. W przyszłym roku
zainwestujemy w grupowe Centrum Innowacji, które będzie
znajdowało się w Walencji i będzie stwarzało możliwości
również dla pracowników Marmite.

Brian McCluskie: Stale inwestujemy w nowe wyposażenie,
ulepszamy nasze obiekty, aby mieć bardziej ekologiczną
i wydajną produkcję. Każda nowa inwestycja kapitałowa jest
oceniana z punktu widzenia ochrony środowiska. Stosujemy
model 5R; Odrzuć, Wymień, Ponownie użyj, Ponownie wykorzystaj i Zutylizuj (ang. Refuse, Replace, Re-use, Re-purpose
i Recycle). Aktywnie mówimy naszej strategii, komunikując
ją do klientów, a także naszych inwestorów i właścicieli,
Cranemere. Wszystko mierzymy za pomocą systemu
NASDAQ. Jeden z członków zarządu Cranemere w pełnym
wymiarze zajmuje się kwestiami ESG we wszystkich spółkach. Jak widzi Pan Marmite w przyszłości? Jak zrównoważony
Jest to stałym punktem agendy podczas naszych spotkań.
rozwój wpłynie na przyszłość firmy Marmite?
Sukces Marmite jest w dużej mierze związany z umiejętnością budowania efektywnego i lojalnego zespołu. Stworzył
Pan firmę o jasno określonej kulturze organizacyjnej
– otwartą na każdego. Jednocześnie wiele osób może
pochwalić się długoletnią pracą w firmie Marmite. Jak Pan
myśli, co przyciąga pracowników do Pana firmy i sprawia,
że tak długo w niej pracują?
Brian McCluskie: W Poznaniu bezrobocie jest bliskie zeru,
więc bycie atrakcyjnym pracodawcą jest niezwykle ważne.
Niedawno powołaliśmy specjalny zespół, który zajmuje się
rekrutacją, retencją pracowników i szkoleniami na wszystkich
poziomach. Nasz proces w tym zakresie to OCR – Organisation Capability Review. Analizuje on umiejętności, wyniki,
zachowania, planowanie sukcesji i możliwości rozwoju,
nie tylko w Marmite, ale w całej Grupie. Doskonalenie się
w obszarze społecznym jest ciągłym procesem, a nowy

Brian McCluskie: Przepisy dotyczące ochrony środowiska
stale się zmieniają, a naszym celem jest wyprzedzanie
regulacji prawnych we wszystkich aspektach ESG. Firmy
ubezpieczeniowe również stają się coraz bardziej wymagające, ale te czynniki zewnętrzne nie powinny całkowicie
kształtować kierunku naszych działań.
Poprawy oczekują nasi klienci, szczególnie duże firmy, jako
że często ich własne strategie również zakładają poprawę
i doskonalenie w obszarze ESG. Widzimy w tym szansę
na bycie dostawcą pierwszego wyboru, budowanie
partnerstwa i oczywiście wzrost zamówień. To dążenie do
doskonałości powinno pochodzić od samego kierownictwa.

Jakie szersze trendy – takie jak makroekonomia po kryzysie
Covid19 – mają wpływ na organizację i wpływają na jej
priorytety w zakresie zrównoważonego rozwoju?
Na co chciałby Pan zwrócić uwagę?
Brian McCluskie: Nie wszystkie firmy odczuły negatywne
skutki pandemii. W 2020 roku zwiększyliśmy sprzedaż
– w 2. połowie roku wzrost wyniósł ponad 30% i utrzymuje
się w 2021 roku. Jest kilka powodów tego stanu rzeczy; Ludzie
spędzają dużo czasu w domu, co spowodowało wzrost liczby
remontów. W wielu przypadkach ludzie mają więcej środków
do dyspozycji. Decyzje takie jak wyjazd na wakacje, zakup
nowego samochodu zostały odłożone na później. Po drugie,
zawsze mieliśmy konkurencję ze strony Chin. W Europie
i USA istnieje tendencja do zamiany chińskich dostawców na
dostawców z Europy. Zarówno firma Marmite, jak i cała nasza
Grupa mogą skorzystać ze wzrostu cen materiałów i kosztów
transportu, ponieważ dzięki dobrym relacjom mamy dostęp
do materiałów w lepszej cenie niż nasza konkurencja. Będziemy kontynuować działania w obszarze ESG każdego roku.
Jak wspomniałem wcześniej, oczekiwania ze strony
rządzących i klientów będą rosły. Poprawa naszego śladu
węglowego, redukcja odpadów i emisji są naszym głównym
priorytetem. Mamy jasny plan działania na najbliższe lata,
nie tylko w Marmite, ale całej Grupie. Naszym celem jest bycie
liderem we wszystkich aspektach ESG – środowiskowym,
społecznym i ładu korporacyjnego.
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 Kim jesteśmy

1.1 Globalna firma
Historia Marmite rozpoczęła się w 1975 roku w Szwecji, skąd pochodzi nasze silne
przywiązanie do natury i estetyki. Od 2020 roku jesteśmy częścią The Engineered
Stone Group, która skupia również takie firmy, jak Acquabella, F&D Group, Fiora,
Nouvvo oraz mcbath. Dzisiaj Marmite to:
• ś wiatowy lider w produkcji brodzików, wanien i umywalek wykonanych z zaawansowanego technologicznie materiału – z kompozytu mineralnego (z ang. Mineral Composite),
• p
 onad 900 pracowników i dwa zakłady produkcyjne w Polsce – w Zakrzewie
oraz w Łowyniu

Produkty Marmite są regularnie nagradzane w prestiżowych konkursach, takich jak
Red Dot Design Award, If Design Award, German Design Award, Top Design Award
czy Good Design.
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Nasze produkty trafiają do najbardziej wymagających klientów
Obsługujemy ponad 35 krajów na całym świecie, w tym klientów z Nowej Zelandii,
Australii i z regionu Bliskiego Wschodu, naszymi partnerami biznesowymi są firmy
z listy 500 Fortune.

1.2 Unikalny surowiec
Marmite w liczbach

900+
pracowników

40+
lat doświadczenia

Naturalny surowiec
Mineral Composite to materiał opracowany przez Marmite, który wykorzystuje właściwości dolomitu. Dolomit jest skałą
osadową, która charakteryzuje się odpornością chemiczną oraz odpornością na czyszczenie i zmywanie. Proces technologiczny, podczas którego łączymy dolomit z żywicą, jest przyjazny środowisku, energooszczędny i unikalny w całej branży
łazienkowej. Właściwości użytkowe naszego kompozytu przewyższają możliwości innych, tradycyjnych materiałów.

Właściwości Mineral Composite
Dodanie żywicy powoduje, iż materiał staje się nie tylko jeszcze bardziej trwały i odporny, ale daje również niemal nieograniczone możliwości formowania produktów. Ponadto, zewnętrzna powierzchnia naszych produktów pokryta jest nanopowłoką,
wykorzystywaną m.in do pokrywania powierzchni kadłubów jachtów i skrzydeł elektrowni wiatrowych a więc miejsc narażonych na wiatr i wodę.

2

4 200

fabryki w Polsce

produktów w stałej ofercie

25%
żywica

zdolność produkcyjna na poziomie

2 000 000

Struktura Mineral
Composite

75%

skała dolomitowa

produktów na rok
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Dążymy do tego, aby być niekwestionowanym liderem
w dostarczaniu nowoczesnych, innowacyjnych i przyjaznych
dla środowiska produktów. W związku z czym w naszej
codziennej działalności stosujemy następujące zasady:

1.3 Troska o jakość
Kompleksowy system zarządzania jakością, środowiskiem
i łańcuchem dostaw
Pracujemy w kompleksowym Systemie zarządzania jakością, środowiskiem i łańcuchem
dostaw zgodnym z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 28000:2007. Jesteśmy
silną marką działającą w segmencie B2B i chcemy być preferowanym dostawcą największych na świecie klientów z branży wyposażenia łazienek.

Obsługa klientów
i komunikacja

2020: Wyjątkowy rok
Obawy związane z bezpieczeństwem i zdrowiem spowodowały, że część naszej działalności
przenieśliśmy do formy pracy zdalnej. Podczas COVID-19 praktycznie 100% wizyt i spotkań
odbywało się online. Nasze Działy Sprzedaży i Customer Service skupiły się na codziennej
komunikacji z klientami dotyczącej realizacji zamówień, ich anulacji lub przesunięć. Następnie skupiliśmy się na utrzymaniu produkcji tak, by przygotować się na zwiększoną liczbę
zamówień po otwarciu sklepów w drugim kwartale 2020 roku.

Pracownicy

• Identyfikujemy potrzeby klientów
• P
 rowadzimy otwartą komunikację
wewnętrzną i zewnętrzną

• Podnosimy świadomość
pracowników w zakresie jakości
i odpowiedzialności środowiskowej
oraz wpływu na łańcuch dostaw
• Doskonalimy i wykorzystujemy
potencjał pracowników

• Z
 arządzamy ryzykami i szansami
w całym łańcuchu dostaw

Łańcuch dostaw

• N
 aszą zasadą jest ciągła gotowość
i poprawa bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw

• M
 inimalizujemy wpływ szkodliwych czynników na środowisko

Środowisko

• Z
 mniejszamy produkcję odpadów
i poddajemy je recyklingowi
• P
 oprawiamy efektywność energetyczną i rozsądne wykorzystywanie
zasobów naturalnych
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Deklaracja zgodności z etyką

1.4 Etyka działania

Co roku nasi pracownicy na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych są zobowiązani
do podpisania Deklaracji Zgodności z Kodeksem Etycznym naszej firmy. Podpisanie takiej
Deklaracji to nie tylko złożenie zobowiązania, ale i okazja do przypomnienia sobie zasad
bezwzględnie obowiązujących w Marmite.

Co jest dla nas ważne
Czy to podczas pracy z klientami, dostawcami lub też w zakładach i naszej siedzibie
– zawsze kierujemy się naszym Kodeksem etycznym i stosujemy następujące zasady:

1
Działanie zgodnie
z obowiązującym
prawem

2
Powszechna
Deklaracja Praw
Człowieka

3
Etyka
w biznesie

Profesjonalizm
i najwyższe
standardy etyczne

4
Etyka
w miejscu pracy

Brak dyskryminacji,
szacunek, rozwój,
wolność zrzeszania
się, dialog,
bezpieczne i zdrowe
miejsce pracy
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Od stycznia 2020 roku Marmite ujednoliciło standardowy czas realizacji zamówień
dla wszystkich grup produktowych, co spowodowało optymalizację liczby wysyłek.

Stawiamy Klienta
w centrum uwagi

Wskaźnik reklamacji
Badamy zadowolenie klienta również poprzez monitorowanie wskaźnika reklamacji:

2.1 
Obsługa Klientów

Wskaźnik reklamacji 1

2019

2020

Stan na 05.2021

0,55%

1,05%

0,68%

1 Wzrost wskaźnika reklamacji w 2020 roku wynikał z dwóch głównych czynników:

Poziom satysfakcji z obsługi monitorujemy na bieżąco w ścisłej współpracy z klientami

– Wzrostu udziału w naszym portfolio, dużych i jeszcze bardziej wymagających klientów, z którymi

Realizujemy cykliczne, miesięczne spotkania z kluczowymi klientami, na których odbywają
się przeglądy najważniejszych wskaźników współpracy i omawianie są bieżące projekty.

– Wpływ Covid-19: duża rotacja na dziale produkcyjnym, przez co trudniejsze było utrzymanie wcześniej-

regularnie podnosimy nasze standardy jakości;
szych wysokich standardów.
Pomimo ciągłych wyzwań związanych z Covid-19, stale poprawiamy jakość obsługi klienta wdrażając nowe
rozwiązania. Naszym celem jest zmniejszenie poziomu reklamacji o 50%.

Wskaźnik OTIF

Badanie satysfakcji klienta indywidualnego

OTIF to skrót angielskiego terminu on time in full, jest on kluczowym wskaźnikiem, który
w cyklu tygodniowym lub miesięcznym jest analizowany pod kątem minimalizowania
przyczyn nieterminowej realizacji zamówień na poziomie linii produkcyjnej i kluczowych
klientów. Wskaźnik OTIF jest liczony jako liczba sztuk wysłanych do klienta zgodnie
z pierwszą potwierdzoną datą w zamówieniu w stosunku do całkowitej liczby sztuk w danej
linii zamówienia.

Ponadto, wspólnie z naszymi klientami, prowadzimy regularne badanie satysfakcji klienta
końcowego, które jest najlepszym odzwierciedleniem ambicji Marmite do projektowania,
produkowania i dostarczania produktów spełniających najwyższe oczekiwania użytkownika
końcowego.

Grupa produktów

Q1 2020

Q2 2020

Q3 2020

Q4 2020

2020 OTIF

Umywalki standardowe

93%

87%

89%

90%

90%

Ręcznie wykończone

72%

70%

87%

89%

82%

Brodziki prysznicowe

92%

98%

98%

90%

94%

Wanny

90%

88%

88%

91%

90%

SUMA

89%

87%

92%

90%

90%

8 | Przegląd zrównoważonego rozwoju Marmite 2020

Jak pracujemy
z najlepszymi
na świecie?
Co nas wyróżnia
i co najbardziej
cenią sobie nasi klienci?

KRÓTKIE TERMINY

Skracamy terminy realizacji
zamówień

Dobre praktyki

2.2 
Nowe rozwiązania

Krótsze terminy realizacji zamówień:
klienci doceniają Marmite za praktyczne podejście!

Co roku dołączamy do naszej oferty nowe produkty, które odpowiadają na potrzeby klientów.
W wyniku ścisłej współpracy i zrozumieniu potrzeb jednego z największych klientów z Niemiec zmodyfikowaliśmy system zarządzania zamówieniami i skróciliśmy terminy realizacji
dostaw z 5-6 tygodni do 1 tygodnia. Dzięki zbudowaniu zapasu bezpieczeństwa (z ang.
safety stock) i poprawie dostępności produktów, nasz rating wśród klientów znacząco wzrósł.

Całkowita liczba dostępnych produktów

Dzięki naszej regularnej i zaangażowanej pracy
klienci przyznają nam najwyższy status partnerstwa!

W tym liczba nowo wprowadzonych
produktów

W 2020 roku spełnialiśmy 13 z 16 parametrów wymaganych przez jedną z największych firm
na świecie specjalizującej się w sprzedaży i dystrybucji materiałów budowlanych i wyposażeniu wnętrz, by otrzymać status Partnera. Jesteśmy ambitni i pracujemy z pasją, więc
opracowaliśmy ścieżkę realizacji działań tak, by spełnić brakujące 3 wskaźniki.

2018

2019

2020

4 580

4 500

4 200

240

260

230

Innowacje w obsłudze klientów

Przykładowe wskaźniki używane przez naszego klienta przy nadawaniu statusu Partnera:

Innowacje to dla nas nie tylko wprowadzanie nowych czy też zmodyfikowanych produktów
do oferty, ale i zmiany na lepsze w obsłudze naszych klientów. W 2020 roku wprowadziliśmy
zmiany w systemie wysyłek:

•
•
•
•
•

• stałe dni wysyłek do klientów
• lepsza dostępność towarów
• liczba produktów wysyłanych na palecie zwiększona o ponad 6%.

dostępne moce produkcyjne
zrozumiałość i transparentności strategii dostawcy
możliwości, kompetencje oraz struktura działu R&D
wskaźnik reklamacji poniżej 1% (Marmite utrzymuje wskaźnik poniżej 0,4%!)
wskaźnik realizacji zamówień OTIF na poziomie powyżej 95%, my utrzymujemy wskaźnik
na poziomie powyżej 97%
• oceny audytów A lub B: regularnie otrzymujemy oceny A.

NAJWYŻSZE STANDARDY
TECHNICZNE

OZNAKOWANIE
PRODUKTÓW

Spełniamy wysokie wymagania
operacyjne, logistyczne
i jakościowe

Posiadamy bardzo dobrze wypracowany
sposób znakowania produktów
i umiejętność dopasowywania się
do nowych wymagań w tej kwestii

Wprowadzone zmiany pozwoliły z kolei na redukcję o 1,46% liczby wysyłanych ładunków
kompletnych czyli FTL (z ang. Full Track Load) co oznacza większą efektywność transportu
i mniej emisji do powierza.

Liczba FTL

2019

2020

Zmiana

1 361

1 340

- 1,46%

Przegląd zrównoważonego rozwoju Marmite 2020 | 9

3

 Jesteśmy solidnym
pracodawcą

Całkowita liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę
(stan na 31.12.2020) z podziałem na staż pracy w Marmite Sp. z o. o.
Zakrzewo

Łowyń

Suma

Staż < roku

69

23

92

1-5 lat

247

215

462

5-10 lat

136

1

137

10-15 lat

105

3

108

Marmite to przede wszystkim ludzie, którzy pracują z nami od wielu lat.
Wspólnie, w zróżnicowanych zespołach, tworzymy wysokiej jakości produkty.

15-20 lat

78

1

79

20-25 lat

41

0

41

Całkowita liczba pracowników w raportowanym okresie (stan na 31.12.2020): 918 osób.

25-30 lat

19

1

20

Staż > 30 lat

4

0

4

3.1 Skala zatrudnienia

Zatrudnienie wg rodzaju umowy

W Marmite
pracuje ponad 900 osób
z 11 różnych państw!

Zatrudnienie wg miejsca pracy

Liczba osób zatrudnionych
na umowę o pracę

Liczba osób zatrudnionych
w zakładach

913

Polska, Francja, Hiszpania,
Niemcy, Ukraina, Panama,
Stany Zjednoczone, Białoruś,
Wielka Brytania, Włochy, Szwecja

249

5
Liczba osób zatrudnionych
na umowę zlecenie (m.in. staż)
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669
Liczba osób
zatrudnionych
w siedzibie

Różnorodność wśród wszystkich pracowników

Różnorodność wśród kadry kierowniczej

Całkowita liczba pracowników w 2020 roku: 913 osób

Całkowita liczba kadry kierowniczej w 2020 roku: 37 osób

Liczba osób z niepełnosprawnością: 5 (0,54%)
Różnorodność wg płci

Różnorodność wg płci

176

9

737

28

1
119

6
209

mężczyźni
kobiety

osoby w wieku do 29 lat
osoby w wieku 30-50 lat

585

30

osoby w wieku 50+
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3.2 Bezpieczeństwo
Naszym nadrzędnym celem jest stworzenie miejsc pracy, gdzie nie ma wypadków.
Nasz Dział BHP i Ochrony Środowiska dba o bezpieczeństwo w miejscu pracy. Składa
się on z 3 osób: jeden specjalista sprawujący swoje obowiązki w zakładzie w Łowyniu,
drugi – w zakładzie w Zakrzewiu oraz Kierownik Działu BHP i Ochrony Środowiska, który
nadzoruje obszar bezpieczeństwa pracy w dwóch ww. lokalizacjach i który bezpośrednio
raportuje do Członków Zarządu firmy.

2018

2019

2020

Zmiana
2020
vs. 2019

Całkowita liczba
wypadków

19

20

11

-45%

W tym liczba wypadków
przy pracy kobiet

3

9

3

-66%

W tym liczba wypadków
przy pracy mężczyzn

16

11

8

-27%

Liczba wypadków
śmiertelnych

0

0

0

-

Liczba zgonów
spowodowanych chorobami
będącymi następstwem
warunków w miejscu pracy

0

0

0

-

551

840

566

-32%

Kierownik Działu BHP i Ochrony Środowiska odpowiedzialny jest za następujące zadania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

szkolenia BHP nowo przyjętych pracowników
prowadzenie postępowań powypadkowych
prowadzenie działań po incydentach ppoż. i ochrony środowiska
identyfikowanie i wdrażanie działań korygujących i zapobiegawczych w obszarach BHP
i ochrony środowiska
koordynacja działań Komisji BHP
kontrola i wspieranie projektów inwestycyjnych w obszarach produkcyjnych zgodnie
z przepisami prawa
realizacja zadań służby BHP wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
koordynacja pomiarów środowiska pracy
koordynacja pomiarów emisji do środowiska (styren, woda, hałas)
nadzór nad gospodarką odpadami oraz nad sprawozdawczością BDO.

Stale dążymy do minimalizacji wypadków poprzez wdrożony proces identyfikacji ryzyka
i zagrożeń oraz postępowania w przypadku wystąpienia incydentów.
• r yzyka i zagrożenia są identyfikowane w Ocenie Ryzyka Zawodowego dla każdego
ze stanowisk pracy.
• w przypadku wystąpienia incydentu powstaje one point ze zdarzenia przygotowany przez
Menadżera obszaru i Dział BHP zawierający:
• problem (opis zdarzenia)
• podstawową przyczynę
• zidentyfikowane punkty do poprawy (z uwzględnieniem innych obszarów firmy)
• harmonogram realizacji punktów poprawy.
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Liczba dni niezdolności
do pracy na skutek
wypadków przy pracy

3.3 Warunki pracy i benefity
Marmite a COVID-19:
prewencja i ochrona pracowników!

Jesteśmy przyjaznym, otwartym miejscem pracy. Staramy się zapewniać naszym
pracownikom wartościowe benefity, oferujemy możliwości rozwoju kariery.

Jesteśmy firmą produkcyjną, której ciągłość biznesowa jest uzależniona od stanu zdrowia
pracowników. Dlatego też – w ramach prewencji – poza wprowadzeniem wszystkich zaleceń
Głównego Inspektoratu Sanitarnego, od pierwszych dni pandemii przeprowadziliśmy szeroką
kampanię informacyjną wśród pracowników i wdrożyliśmy następujące inicjatywy, tak aby
każdy pracownik Marmite czuł się bezpiecznie i komfortowo.

Sfinansowaliśmy zakup
testów pod kątem COVID-19

Wprowadzaliśmy regularna
dezynfekcję przy użyciu
ozonu i lamp UV w zakładach

Pracownikom, którzy mogli
pracować zdalnie, zapewniono szkolenia z nowych
narzędzi do pracy zdalnej

Każdy pracownik Marmite zatrudniony na umowę o pracę może korzystać z następujących benefitów:
Dodatkowe
benefity

Wsparcie finansowe

Rozwój zawodowy

Sport i zdrowie

Dofinansowanie
do kolonii
dziecięcych
i wyprawki szkolne

Szkolenia i rozwój
umiejętności

Nielimitowane
napoje, owoce
i przekąski w pracy

Atrakcyjny
system poleceń
pracowniczych

Wczasy pod gruszą

Możliwości awansu

Opieka medyczna

Zniżki na produkty
Marmite

Atrakcyjne nagrody
za zgłaszanie
pomysłów
pracowniczych

Karnet sportowy
MultiSport

Dodatkowe
ubezpieczenie dla
pracownika i jego
rodziny

Aktywne i wspólne
spędzanie czasu
(mecze, biegi)
W ostatnim kwartale 2020
roku zorganizowaliśmy
szczepienia na grypę
na terenie zakładów
i biura dla zainteresowanych
pracowników.

 Otoczyliśmy dodatkową
opieką pracowników, którzy
byli w grupie wysokiego
ryzyka powikłań (maseczki,
rękawiczki jednorazowe,
badanie pulsoksymetrem,
badania pod kątem
COVID-19, płyny dezynfekcyjne)

Poinformowaliśmy
o nowych zasadach pracy
i podzieliliśmy się najlepszymi praktykami stosowanymi
na terenie zakładów i biur
(plakaty, filmy instruktażowe
na ekranach, ścianki plexi
rozdzielające miejsca pracy,
mierzenie temperatury)

Pikniki z atrakcjami
dla rodzin
pracowników

Realizujemy również Pracownicze Plany Kapitałowe z Generali Investments.
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„

„

W poprzednich zakładach pracowałem od półtora
roku do dwóch lat. W Marmite pracuję najdłużej.
Nie zamieniłbym tej firmy
na nic innego.

Co myślą o nas Ci,
którzy tworzą Marmite
od ponad 30 lat?

Na pewno zapamiętam
budowę firmy i szkolenia
za granicą

„

„

Grzegorz,
ponad 30 lat pracy w Marmite

Tadeusz

„

„

Zmiany są cały czas,
rynek się mocno rozwija,
większy rozwój technologii,
zwiększa się również
zapotrzebowanie i ilość
produktów. Idziemy coraz
wyżej.

Firma umożliwia dużą
stabilność. W Marmite nie było
nigdy złej sytuacji finansowej.
Praca jest pewna i zawsze była
na plus.

„

„

Przemek

Przemek

„

„

Za co cenię pracę
w Marmite? Za ogół. Pracujemy
z kolegami i koleżankami,
z którymi znamy się już po
10 lat. Czasami sobie porozmawiamy i zawsze pomagamy
sobie nawzajem. Czuję się
potrzebny w tej firmiej.

„

Grzegorz

Ludzie tworzą ten dobry
nastrój i śmieszne sytuacje. 30 lat
tak samo jak i teraz – z przyjemnością chodziło się do pracy, gdzie
panował wtedy szwedzki tryb.
I tak na przykład – latem, podczas
30-minutowej przerwy wyłączano
maszyny, robiliśmy sobie kawę,
wychodziliśmy na świeże powietrze, gdzie stał basen, z którego
latem mogliśmy korzystać
i się ochłodzić

„

Grzegorz
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3.4 Polityka antymobbingowa
i antydyskryminacyjna
Przeciwdziałamy mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu. Posiadamy Politykę antymobbingową i antydyskryminacyjną. W 2020 roku przeprowadziliśmy szkolenia i kampanię
uświadamiającą w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.

3.5 Rozwój pracowników
Co roku analizujemy potrzeby szkoleniowe tak, aby właściwie odpowiedzieć na to, co jest
najważniejsze dla naszych pracowników. Marmite dba o rozwój pracowników na wszystkich
szczeblach firmy.

Ponadto w Marmite działa Komisja ds. Pracowniczych, która analizuje i ocenia zgłaszane
wątpliwości i zachowania. Szkolenia z Polityki antymobbingowej są stałym elementem
pakietu onboardingowego.

Liczba godzin szkoleń

1 415

Liczba uczestników szkoleń

324

W Marmite organizowane są następujące rodzaje szkoleń:
100% pracowników
•
•
•
•

wzięło udział w kampanii
uświadamiającej.

Ponadto w Marmite działa Komisja ds. Pracowniczych, która analizuje i ocenia zgłaszane
wątpliwości i zachowania. Szkolenia z Polityki antymobbingowej są stałym elementem
pakietu onboardingowego.

Drogi wsparcia
pracownika
w Marmite

pracownik
do Komisji
ds. Pracowniczych

pracownik
do przełożonego

mediacje
pracownicze między
stronami konfliktu

szkolenia obligatoryjne
szkolenia adaptacyjne
szkolenia stanowiskowe
szkolenia specjalistyczne

•
•
•
•

szkolenia menedżerskie
szkolenia językowe
szkolenia środowiskowe
szkolenia z systemów jakości.

G-Man Program

To program rozwojowy dla tych pracowników, którzy chcą
z jednej strony podnieść swoje kompetencje, a z drugiej są
gotowi, aby wesprzeć inne procesy biznesowe i chcą uczyć
innych. Program jest skierowany do pracowników produkcji,
logistyki, magazynu, utrzymania ruchu, działu centralnego
pakowania i form.

pracownik do HR
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3.6 Kampania #Rzućsięnazdrowie
W 2020, przeprowadziliśmy kampanię zachęcającą pracowników Marmite
do profilaktycznego dbania o zdrowie i korzystania z oferowany przez nas usług.

Edukowaliśmy o szkodliwych dla zdrowia aspektach palenia papierosów, w tym o negatywnym wpływie na biernych palaczy.
Uświadamialiśmy pracowników jak wzmocnić odporność i wdrożyć na co dzień zdrowe
nawyki takie jak sport i ruch czy dbanie o właściwy poziom nawodnienia organizmu i regularne picie wody.

4

  Dbamy
o środowisko

4.1 S
 ystem zarządzania wpływem
na środowisko
W zakresie ograniczania negatywnego wpływu na środowisko istotną rolę na naszą
działalność ma system ISO 14001.

Co roku ustalamy cele środowiskowe
Dział BHP i Ochrony Środowiska Marmite co roku ustala plan monitorowania i pomiarów –
w ścisłej współpracy z akredytowanym laboratorium – najważniejszych parametrów mających negatywny wpływ na środowisko, takich jak emisja styrenu czy hałasu emitowanego
poza zakład.

Kontrola realizacji wyznaczonych celów
Kierownik Działu BHP i Ochrony Środowiska Marmite przeprowadza weryfikację tych celów
poprzez kontaktowanie się z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne cele. Realizacja
tych założeń środowiskowych sprawdzana jest raz w roku przez Zarząd firmy.

Nasze
priorytety
środowiskowe
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minimalizacja wpływu
szkodliwych czynników
na środowisko

zmniejszanie produkcji
odpadów i poddawanie
ich recyklingowi

poprawa efektywności
energetycznej i rozsądne
wykorzystywanie
zasobów naturalnych

4.2 Eco-Responsible Design
Bez względu na to, czy jesteśmy na etapie projektowania produktów, ich produkcji czy też
wysyłki, w Marmite stosujemy zasadę Eco-Responsible Design, czyli stale dbamy o ograniczenie ilości wykorzystywanych surowców i zmniejszenie ilość odpadów. Dodatkowo
surowce, z których korzystamy, cechują się bardzo dobrą jakością, która pozwala udzielić
klientowi dłuższej gwarancji na produkt, a co za tym idzie – wydłuża się czas użytkowania
naszych produktów.

• n
 owa generacja umywalek dla kluczowego klienta została odchudzona o 1,5 kg względem
swojej poprzedniej wersji. W związku z ta zmianą spodziewamy się oszczędności materiału na poziomie ok. 18 ton;
• s eria jednych z najbardziej popularnych umywalek została w 2019 roku odchudzona
o średnio 2,6 kg na umywalkę, co przekłada się na 220 ton rocznych oszczędności
w zużytym materiale.
Eliminacja żelkotu ze spodu brodzików
W 2019 roku rozpoczęliśmy proces eliminacji żelkotu od spodu brodzików. Malowanie spodu
brodzików dwuformowych nie miało uzasadnienia dla estetyki produktu. Dzięki nowym
rozwiązaniom w 2020 roku oszczędziliśmy ok. 75 ton żelkotu bez wpływu na parametry
jakościowe produktu.
Eliminacja i ograniczenie stosowania jednorazowego plastiku w opakowaniach

Eco-Responsible
Design

Każdy produkt Marmite jest tak
projektowany, aby zminimalizować
zużycie surowców, zmniejszyć ilość
produkowanych odpadów oraz
aby nasze produkty poddawały się
w przyszłości prostemu recyklingowi.

W przypadku 90% modeli brodzików wyeliminowaliśmy pianki noma-pack (materiał
ochronny wykonany z polietylenowej pianki, której wskaźnik recyklingu jest bardzo niski)
z opakowań, zastępując je elementami tekturowymi, ułatwiającymi recykling. Dodatkowo
w 2020 roku przestaliśmy stosować w brodzikach folię ochronną, co jeszcze bardziej
ograniczyło wykorzystanie tworzyw sztucznych w opakowaniu. Aktualnie podobne procesy
są w trakcie wdrażania w kategorii umywalek.

Jak stosujemy metodę Eco-Responsible Design w praktyce
Odchudzanie produktów
W fazie projektowania produktów staramy się minimalizować zasoby niezbędne do ich
wyprodukowania. W ostatnich latach zrealizowaliśmy kilka projektów mających na celu
eliminację wagi produktu. Poprzez modyfikację konstrukcji udało się „odchudzić” następujące
produkty (bez wpływu na ich estetykę i funkcjonalność):
• N
 owa seria brodzików dla jednego z klientów jest średnio o 4% lżejsza od poprzedniej,
co przekłada się na zużycie ok. 646 ton materiału mniej;
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4.3 Zużycie surowców i materiałów
Poza stosowaniem zasady Eco-Responsible Design, przeprowadzamy cotygodniowe
monitorowanie zużycia surowców, eliminujemy marnotrawstwo w obszarze produkcji
i magazynowania, stale redukujemy poziom odpadów z produkcji (tzw. scrap’u)
i monitorujemy ilość odpadów technologicznych.

Skala zużycia głównych surowców, wody i źródeł energii

2019

Dolomit (kg)

2020

20 757 440 20 720 040

Zmiana
2020
vs. 2019
-0,2%

Modernizacja instalacji
Wdrażamy rozwiązania bardziej ekologiczne, które przekładają się na zmniejszenie zużycia
surowców i materiałów oraz na minimalizację odpadów. Ponadto ściśle współpracujemy
z dostawcami, z którymi wypracowujemy technologie bardziej przyjazne środowisku.

Żywica poliestrowa tzw. virgin (kg)

6 287 360

5 372 600

-13%

-

569 103

-

2 490 670

1 772 934

-29%

Woda (m3)

13 849

10 386

-25%

Energia elektryczna (MWh)

11 293

10 891

-3%

2 026 382

2 952 658

+45%

451 669

403 074

-10%

Żywica poliestrowa z komponentów
z recyklingu (kg)

Dolomit jest głównym naturalnym surowcem używanym przy produkcji
Urządzenia w naszych zakładach produkcyjnych wyposażone są w bardzo dokładne systemy
dozowania surowców. Dozowanie dolomitu realizowana jest w sposób automatyczny,
bez ingerencji pracownika i eliminując wszelkie możliwe błędy ze strony zespołu. Instalacje
technologiczne wiedzą dokładnie, ile masy surowca ma być załadowanych do form,
tak by uniknąć nadprodukcji oraz móc zredukować odpady produkcyjne.

Żelkoty

Żywica polimerowa jest drugim kluczowym surowcem używanym przy produkcji
Blisko 10% zużywanej żywicy jest żywicą pochodząca z komponentów z recyklingu.

Obniżamy zawartości chemii w produktach
Gaz (kWh)
Systematycznie – w cyklach tygodniowych – weryfikujemy zużycie surowców do produkcji. To
gwarantuje, iż w bardzo dokładny sposób jesteśmy w stanie monitorować zużycie kluczowych
surowców. Każdy z nich posiada wskaźnik odnoszący się do ilość zużytej chemii. Bazując
na wynikach z poprzednich lat, staramy się zużywać coraz to mniejsze ilości surowców.
Wymieniamy infrastrukturę i instalacje na bardziej dokładne pod względem aplikacyjnym.
Regularnie prowadzimy dla pracowników zakładów specjalistyczne szkolenia w tym zakresie.
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Olej opałowy (l)

2019

2020

Zmiana
2020
vs. 2019

Łowyń

165

89

-46%

Zakrzewo

215

180

-21%

Suma

380

269

-30%

Łowyń

613

504

-17%

Zakrzewo

1 119

878

-21%

Suma

1 732

1 382

-20%

4.4 Odpady
W Marmite stosujemy technologię odzysku zabrudzonego acetonu i chlorku

Odpady
niebezpieczne (t)

Zabrudzone w procesie produkcyjnym aceton i chlorek metylenu są wysyłane do firmy
zewnętrznej, która przeprowadza destylację. W ten sposób oczyszczony aceton i chlorek
wracają do naszych zakładów produkcyjnych jako czysty surowiec do ponownego użycia.
Dodatkowo dla acetonu używamy specjalistycznych kanistrów wielokrotnego użytku.

80%

Odpady inne (t)

W 2020 roku nie odnotowaliśmy żadnych kar lub sankcji pozafinansowych z tytułu nieprzestrzegania przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska.

Taka część zabrudzonego acetonu
i chlorku metylenu wraca do naszych
zakładów jako czysty surowiec
do ponownego użycia.

Generowane odpady

Ścieki (m3)

Odpady z produkcji
(z ang. scrap) (t)

2019

2020

Zmiana
2020
vs. 2019

Łowyń

5 420

3 741

-30%

Zakrzewo

3 361

2 945

-12%

Suma

8 781

6 686

-23%

Łowyń

2 116

2 054

-3%

Zakrzewo

1 626

1 821

+12%

Suma

3 742

3 876

+3%
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5

  Współpracujemy
z lokalnymi
społecznościami

5.1 Edukacja i współpraca
ze środowiskiem naukowym

5.2 Pomoc lokalnym społecznościom
W 2020 roku pomogaliśmy naszym lokalnym społecznościom w walce z pandemią poprzez
zakup sprzętu ochronnego.

Marmite Zakrzewo

Marmite Łowyń

240

150

specjalistycznych masek

specjalistycznych masek

200

200

rękawic dla lokalnej
Straży Pożarnej i Policji

rękawic dla lokalnej
Straży Pożarnej i Policji

Jesteśmy dużym, lokalnym pracodawcą i chętnie dzielimy się specjalistyczną wiedzą
oraz inspirujemy studentów do rozwijania kariery zawodowej w naszej branży, która
łączy technologię, chemię i design.

Współpracujemy z następującymi szkołami i uczelniami:

Wydział Technologii
Chemicznej Politechniki
Poznańskiej

Wyższa Szkoła Logistyki
z siedzibą w Poznaniu

Collegium da Vinci
w Poznaniu

80
medycznych
kombinezonów
Z inicjatywy naszych pracowników, regularnie angażujemy się w takie programy
jak Szlachetna Paczka czy też Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Wspieramy lokalne kluby sportowe i organizowane przez samorządy wydarzenia.
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6

 Zestawienie
prezentowanych
danych

Zestawienie głównych danych prezentowanych w niniejszej publikacji
Główne dane
Skala działalności i obsługiwane rynki

Nr strony
4-5

Kodeks Etyczny i wartości firmy

7

Badanie poziomu satysfakcji klientów

8

Skala zatrudnienia

10

System BHP

12

Warunki zatrudnienia i benefity

13

Różnorodność

10-11

Polityka antymobbingowa i dyskryminacyjna

15

Szkolenia i rozwój pracowników

15

Surowce i materiały

18

Odpady

19

Zaangażowanie społeczne
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