
 

 

 
  



Najdroższy Pietro, 
Twój los nie będzie nagle porzuconym, 
niedokończonym projektem, 
rozwianym marzeniem, 
dziełem przerwanym w połowie. 
Dla Ciebie, który ponad wszystko kochałeś tę 
Firmę, która była dla Ciebie pierwszym domem, 
dla Ciebie, który zawsze pragnąłeś, by pasmo jej 
sukcesów trwało nieprzerwanie,  
dopiszemy jeszcze do jej historii nowe stronice i 
nowe sukcesy, dla Ciebie. 
(Ze wspomnienia wygłoszonego przez Giovanniego 
Ferrero, Alba, 27 kwietnia 2011) 

Od lewej: Pietro, Michele, Maria Franca i Giovanni 
Ferrero. Pietro zmarł nagle 18 kwietnia 2011r., podczas 
pobytu w RPA, gdzie udał się, aby wesprzeć działalność 
Przedsiębiorstwa Społecznego Ferrero w Johannesburgu.  



 

 
 

WSPÓLNE WARTOŚCI, 
BY TWORZYĆ WARTOŚĆ 
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Wasze zaufanie, nasza pasja! 
W roku światowego kryzysu gospodarczego i spadku konsumpcji Grupie Ferrero udało się 
osiągnąć ponad 4% wzrost. 
Świadczy to o tym, iż konsumenci na całym świecie doceniają nasze produkty, uznając ich 
nowoczesność i innowacyjność. Świadczy także o wysokiej ocenie ich jakości i świeżości, o 
które dbamy na całej długości łańcucha produkcji – od surowców po punkt sprzedaży 
detalicznej. Dowodzi również, iż potrafiliśmy właściwie i uczciwie przekazać konsumentom 
informacje o wartości i cechach naszych produktów, w poszanowaniu różnych kultur, w 
których przyszło nam pracować. Jest to jednak także znak stałej i rosnącej uwagi, jaką 
zwracamy – jako Grupa - na zagadnienia związane z odpowiedzialnością społeczną biznesu. 
Firma Ferrero jest świadoma, że jej produkty muszą być dziś innowacyjne również w 
pewnym nowym wymiarze – otóż w świecie, który jest coraz bardziej przeludniony, w którym 
coraz wyraźniej brakuje surowców, a ich ceny stale rosną, same produkty również muszą 
coraz mocniej wpisywać się w logikę zrównoważonego rozwoju. 
Z tego właśnie względu jestem dumny, iż mogę podzielić się w tym raporcie z Państwem 
wiedzą na temat naszych przedsięwzięć, których celem jest poszerzenie innowacyjnego 
podejścia Ferrero także na kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju, tak w zakresie 
naszych produktów, jak całego modelu biznesu i sposobu, w jaki pracujemy. 

 

Wspólna odpowiedzialność za cały łańcuch produkcji  

W dążeniu do realizacji celu, jakim jest upowszechnienie w całym łańcuchu naszej produkcji 
zasad najwyższej jakości oraz odpowiedzialności za środowisko naturalne, 
odpowiedzialności etycznej i społecznej, przyjęliśmy Kodeks Postępowania w Biznesie. 
Zasady przywołane w Kodeksie są tożsame z tymi, które cechowały naszą działalności od 
samego początku – stałe zaangażowanie w poszukiwanie źródeł zaopatrzenia w surowce 
najwyższej jakości, jednocześnie zgodnych z naszymi wartościami etycznymi, społecznymi i 
ekologicznymi; poszanowanie środowiska naturalnego we wszystkich jego postaciach; 
szczególna uwaga skierowana na wydajność całego łańcucha produkcji i handlu, poprzez 
optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich, gospodarczych i środowiskowych. 
Publikacji naszego Drugiego Raportu Odpowiedzialności Społecznej towarzyszyło 
wprowadzenie planu ABCDE (A Business Code Dialogue Engagement), który zakłada 
przyjęcie Kodeksu do końca 2013 roku przez wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne podmioty 
będące ogniwami  naszego łańcucha produkcji i dystrybucji. 
 

Surowce z certyfikatem zrównoważonej produkcji  
Dążenie do większej odpowiedzialności etycznej i społecznej realizuje się między innymi 
poprzez plan wykorzystania surowców (m.in. kakao i kawy) posiadających certyfikat 
zrównoważonej produkcji, co wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju dotyczącą 
surowców, w jakie zaopatruje się nasza Grupa. 
 

  



Samowystarczalność energetyczna i energia ze źródeł 
odnawialnych  
W dążeniu do osiągnięcia maksimum wydajności energetycznej przy pozyskiwaniu źródeł 
energii i jej wykorzystywaniu, uruchomiliśmy już w Europie kilka wysokosprawnych instalacji 
kogeneracji, zasilanych konwencjonalnymi oraz odnawialnymi źródłami. Celem tych 
zakładów jest wzmacnianie zdolności Ferrero do produkcji energii we własnym zakresie. 
Naszym dążeniem jest to, by wszystkie zakłady europejskie stały się samowystarczalne 
pod względem energetycznym do końca 2013r., ze stale rosnącym udziałem energii 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. 

 
Wspólna wizja i spójność  
Aż 1.551 pracowników Ferrero – kobiet i mężczyzn – w tym roku przekroczyło próg 25 lat 
nieprzerwanej pracy w firmie. To właśnie dzięki nim zasoby  naszej wiedzy rosną i pozostają 
w Grupie. Nasze zaangażowanie społeczne stanowi czynnik sprzyjający spójności i 
wzmocnieniu Grupy, jak dowodzą tego przeprowadzone badania poświęcone „lojalności” 
naszych pracowników. 

 
Fundacja Ferrero i „Przedsiębiorstwa Społeczne” Ferrero 
Fundacja Ferrero działa na rzecz emerytowanych pracowników Ferrero, dowartościowania 
zasobów kulturalnych i artystycznych poszczególnych terytoriów, a przede wszystkim, pod 
kierunkiem mojej matki Marii Franki, stanowi inspirację i ucieleśnienie szczególnego 
podejścia do przedsiębiorczości, które od zawsze cechowało firmę Ferrero. 
Właśnie w tym duchu Ferrero podejmuje i rozwija m.in. na terenie RPA, Indii czy Kamerunu 
działalność tzw. „przedsiębiorstw społecznych”, mających silne wsparcie mojego ojca 
Michele, których celem jest podniesienie jakości życia w szczególnie pokrzywdzonych 
częściach świata. Działalność „przedsiębiorstw społecznych” realizuje się m.in. poprzez 
program „United Kinder of the World”, w ramach którego zarobione przez te 
przedsiębiorstwa fundusze przeznaczane są na rzecz dzieci i młodzieży z krajów, na terenie 
których pracujemy. 
 
Fundacja Ferrero i Przedsiębiorstwa Społeczne, mocno wspierane przez całą moją 
rodzinę, to dwa ramiona naszej Grupy, wyciągnięte w stronę spraw etycznych i 
społecznych. Są to nasze jedyne i niezastąpione narzędzia, poprzez które rozwijamy 
konkretne przedsięwzięcia na rzecz społeczności, w których działamy, zamykając i 
uzupełniając w ten sposób krąg naszej aktywności biznesowej. 
 
Przyjemnej lektury! 
6 czerwca 2011 
Giovanni Ferrero 
CEO Ferrero International 
  



 
 
 
 
 
Kilka słów o II Raporcie Odpowiedzialności Społecznej  
 
Celem tego drugiego raportu jest przedstawienie strategii odpowiedzialności społecznej i 
zrównoważonego rozwoju Grupy Ferrero oraz związanych z nią inicjatyw, realizowanych na 
całym świecie, w odniesieniu do okresu 1września 2009 - 31 sierpnia 2010. Kolejne raporty 
będą ukazywały się w odstępach rocznych. 
W perspektywie celów ustalonych na rok 2013, a długoterminowo do roku 2020, tematy tej 
drugiej edycji zostały wybrane w oparciu o to, na ile są one istotne dla Grupy i na ile udało 
się, w drodze specjalnych spotkań, uzyskać ich akceptację ze strony głównych 
zainteresowanych stron. 
 
Redakcją zajęło się Biuro ds. Koordynacji CSR Grupy Ferrero (e-mail: csr@ferrero.com, 
adres Chaussée de la Hulpe 187,1170 Bruxelles), zgodnie z wytycznymi sformułowanymi w 
dokumencie  pod nazwą „Sustainability Reporting Guidelines and Food Processing Sector 
Supplement” (G3, wersja 3.0, 2010) w ramach GRI (Global Reporting Initiative). 
Ta druga edycja, w porównaniu w pierwszą, ujmuje omawiane tu informacje w sposób 
bardziej zwięzły. W związku z tym zainteresowanych bardziej szczegółowym opisem 
wybranych części odsyłamy do pierwszego raportu CSR, dostępnego na stronie internetowej 
(http://www.ferrero.com/responsabilita-sociale/rapporto/2008-2009/), opublikowanego w 
czerwcu 2010r. 
 
W porównaniu z pierwszym raportem, w niniejszym dokumencie pragniemy zasygnalizować, 
jako znaczącą zmianę, rozpoczęcie w październiku 2009r. działalności nowego zakładu w 
mieście Vladimir (Rosja). 
Poziom zastosowania parametrów GRI/G3 w niniejszym raporcie wynosi B+. 
Rewizją niniejszego raportu zajmuje się firma Deloitte. 
Raport odpowiedzialności społecznej jest dostępny także w Internecie (www.ferrero.com). 
  



spis treści 

  



NASZE CELE DO ROKU 2020 

 

 CELE PERSPEKTYWA 
CZASOWA  

 Na rzecz naszych pracowników Ferrero 
i społeczności, w których jesteśmy obecni 

 

1 Wzmocnienie i rozszerzenie działalności Fundacji 
Ferrero oraz Przedsiębiorstw Społecznych Ferrero 

Osiągnięty i dalej rozwijany 

2 Przyjęcie Kodeksu Postępowania w Biznesie i jego 
wdrożenie na wszystkich etapach łańcucha produkcji 
(plan ABCDE) 

do roku 2013 

 

3 Zakończenie procesu rozpowszechniania firmowego 
kodeksu etycznego 

przewidywane na rok 2010: 
osiągnięte 

  

Dalsze działania na rzecz  
ochrony środowiska naturalnego 

 

4 Rozwijanie zdolności do samodzielnej produkcji 
energii wystarczającej do pokrycia zapotrzebowania 
wszystkich zakładów produkcyjnych w Europie 

Podobny plan działania w skali ogólnoświatowej 

do roku 2013 

 

do roku 2020  

5 Własna produkcja 30% energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych i wynikająca stąd 40% redukcja emisji 
CO2 (w stosunku do roku 2007) 

30% redukcja emisji gazów cieplarnianych (w 
tonach – w przeliczeniu na CO2), w transporcie i 
składowaniu 

do roku 2020 

 

do roku 2020 

6 20% Redukcja zużycia wody na jednostkę produktu w 
zakładach przemysłowych (w stosunku do 2009r.) 

do roku 2020 

7 Wykorzystanie w opakowaniach materiałów 
pochodzących z surowców odnawialnych (+10%) 

do roku 2020 

 

  



 

 CELE PERSPEKTYWA 
CZASOWA  

 Na rzecz bardziej etycznego i zrównoważonego 
podejścia do kwestii zaopatrzenia 

 

8 Pokrycie 100% naszego zapotrzebowania na kakao, 
olej palmowy i kawę w postaci surowców 
posiadających certyfikat pochodzenia z produkcji 
zrównoważonej  

do roku 2015 i 2020  

 Propagowanie zdrowego trybu życia  
wśród młodzieży  

 

9 Rozszerzenie działalności „Kinder+Sport”, naszego 
programu propagującego zdrowy tryb życia 

do roku 2013 

 

 Na rzecz odpowiedzialnego przekazu   

10 Rozszerzenie na skalę ogólnoświatową polityki 
autoregulacji w zakresie reklam adresowanych do 
dzieci  

od roku 2012 

 
 

 

Pracownicy Przedsiębiorstwa Społecznego Ferrero w Yaoundé (Kamerun), przy pracy. 



NASZE PRODUKTY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPA FERRERO  
PRODUKCJA OGÓŁEM  2008-2009    2009-2010 
w kwintalach  9.817.700  10.270.000 

FERRERO INTERNATIONAL 
OBROTY NETTO  2008-2009  2009-2010 
w tys. €   6.345.036  6.616.988 

 
 

 
 

 
 
 



18 zakładów produkcyjnych  
WŁOCHY Alba   1946 
NIEMCY Stadtallendorf  1956 
FRANCJA Villers Ecalles  1960 
WŁOCHY Pozzuolo Martesana  1965 
AUSTRALIA Lithgow   1974 
IRLANDIA Cork   1975 
EKWADOR Quito   1975 
WŁOCHY Balvano   1985 
WŁOCHY S. Angelo dei Lombardi  1985 
BELGIA Arlon   1989 
POLSKA Belsk   1992 
ARGENTY NA La Pastora  1992  
BRAZYLIA Pocos de Caldas  1994 
KANADA Brantford   2006 
KAMERUN Yaoundé*   2006 
INDIE Baramati*   2007 
RPA Johannesburg*   2007 
ROSJA Vladimir   2009 
 
*Przedsiębiorstwo Społeczne Ferrero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FERRERO NA ŚWIECIE  
By być jak najbliżej konsumentów na całym świecie: 40 lokalizacji i biur operacyjnych  
ARGENTYNA 

AUSTRALIA 

AUSTRIA 

BELGIA 

BRAZYLIA 

CHINY 

CHORWACJA 

CZECHY 

DANIA 

EKWADOR 

FRANCJA 

GRECJA 

HISZPANIA 

HOLANDIA 

HONG KONG 

INDIE 

IRLANDIA 

JAPONIA 

KAMERUN 

KANADA 

KOLUMBIA 

LUKSEMBURG 

MEKSYK 

NIEMCY 

POLSKA 

PORTUGALIA 

PUERTO RICO 

ROSJA 

RPA 

RUMUNIA 

SINGAPUR 

SRI LANKA 

SZWAJCARIA 

SZWECJA 

TURCJA 

UKRAINA 

USA 

WĘGRY 

WLK. BRYTANIA 

WŁOCHY 
 
 
Mężczyźni i kobiety Ferrero  
Według stanu na dzień 31 sierpnia 2010r. średnie zatrudnienie w Grupie wyniosło 21.736 osób. 

Nowy zakład Vladimir 
27 maja 2008 r. uroczystością wmurowania kamienia węgielnego Grupa Ferrero 
rozpoczęła budowę zakładu w miejscowości Vladimir – nowoczesnego ośrodka produkcji i 
logistyki, o powierzchni 80.000m2, położonego na 42-hektarowym terenie. 
W listopadzie 2009r. ruszyła pierwsza linia produkcyjna „Kinder czekolady”, a w marcu 
2010r. „Raffaello”. Tradycyjnie, jak w innych zakładach Ferrero, również tu działa transport 
dowożący i odwożący pracowników z zakładu oraz stołówka pracownicza. Od sierpnia 
2010r. działa też dla konsumentów infolinia telefoniczna. Większość usługodawców to 
lokalne firmy, pochodzące z okolic miasta Vladimir. 

 
Następne kroki: 

□ We wrześniu 2010 r. chcemy rozpocząć jednoczesną produkcję Kinder 
czekolady i Kinder Maxi, zwiększając tym samym zdolności wytwórcze zakładu; 

□ W 2011r. nastąpi dalsza dywersyfikacja produkcji; 
□ Także w 2011r. zatrudnienie w zakładzie wzrośnie do około 1.500 osób. 

 
 



STRUKTURA ORGANIZACYJNA GRUPY  
Od 1946r. do czasów obecnych struktura organizacyjna Grupy ulegała rozmaitym zmianom, 
towarzyszącym międzynarodowej ekspansji koncernu. Zasadnicze elementy cechujące 
historię i rozwój Grupy Ferrero to: niezmienna, rodzinna forma własności oraz 
pozyskiwanie nowych rynków zbytu, również poprzez tworzenie nowych zakładów 
produkcyjnych, którym stale towarzyszy wysoka jakość i innowacyjność produktów. 
Według stanu na dzień 31 sierpnia 2010r. w skład Grupy wchodzi 70 jednostek zależnych od 
spółki dominującej, czyli Ferrero International s.a., z siedzibą w Luksemburgu (Findel 
Business Center, Rue de Treves L-2632), mającej formę prawną spółki na prawie 
luksemburskim. 
W Ferrero International przyjęto tradycyjny model ładu korporacyjnego, w którym centralną 
rolę pełnią Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz Zarząd Spółki. 
Prezes Zarządu nie pełni roli wykonawczej. W skład Zarządu wchodzą także członkowie 
niespokrewnieni z rodziną Ferrero – taką osobą jest między innymi Wiceprezes Zarządu. 
Wykonawczy członkowie Zarządu, wybrani w oparciu o kryterium kwalifikacji i kompetencji, 
podlegają procesowi oceny na podstawie osiąganych rezultatów. 
Zarządowi podlegają tzw. komitety zarządcze. Dodatkowo Zarząd powołał do życia sieć 
komisji audytowych, działających zarówno na poziomie lokalnym, w głównych jednostkach 
zależnych, jak i przy spółce dominującej. W ich składzie znaleźli się przede wszystkim 
fachowcy niebędący pracownikami Grupy. Komisje audytowe pełnią funkcję doradczą i 
pomysłodawczą na rzecz Zarządu we wszelkich kwestiach dotyczących systemu kontroli 
wewnętrznej. Z ich pomocą Zarząd ustala kierunki działania, zmierzające do podniesienia 
skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, także poprzez stałą konfrontację z najlepszymi 
wzorcami międzynarodowymi. 
Komisja ds. Audytu działająca w Ferrero International zajmuje się między innymi 
monitorowaniem procesu sporządzania i badania rocznych sprawozdań finansowych, tak 
samej spółki dominującej, jak i sprawozdań skonsolidowanych całej Grupy. Do jej zadań 
należy także nadzór nad skutecznością i sprawnością działania audytorów zewnętrznych 
oraz pionu audytu wewnętrznego. 
„Career and Remuneration Committee” [Komisja ds. rozwoju kariery i wynagrodzeń] 
ma z kolei za zadanie kształtowanie polityki płacowej kierownictwa najwyższego szczebla 
Grupy Ferrero, a także planowanie ścieżek kariery tych menedżerów. Ponadto komisja ta 
formułuje propozycje i zalecenia w zakresie relacji z pracownikami oraz składa wnioski o 
powołanie wybranych kandydatów do składu zarządów spółek zależnych Grupy. 
W 2009r. struktura organizacyjna Grupy uległa dalszym zmianom, polegającym na 
stworzeniu dodatkowych jednostek, poświęconych z jednej strony kwestiom jakości 
produktów i ich stopniowej globalizacji, a z drugiej prowadzeniu działań i kierowaniu 
zasobami z punktu widzenia globalnego, poprzez wykorzystanie synergii i racjonalizację 
wykorzystania zasobów kadrowych oraz czynników produkcji w takich sferach, jak 
opakowania, logistyka, zaopatrzenie w surowce, testowanie produktów i marketing. 
Grupa Ferrero bierze aktywny udział w polityce publicznej, poprzez uczestnictwo w 
stowarzyszeniach i organizacjach branżowych, zarówno na szczeblu krajowym, jak i 
europejskim oraz międzynarodowym. Poświęcone relacjom instytucjonalnym struktury Grupy 
działają przy głównych siedzibach poszczególnych spółek oraz w Brukseli. 
Dla potrzeb tworzenia i prowadzenia polityki Grupy w zakresie odpowiedzialności społecznej, 
powołane zostały dwa zespoły, koordynowane przez Wiceprezesa Zarządu. Są to Komitet 
sterujący CSR oraz Zespół roboczy CSR. W skład Komitetu sterującego wchodzą 
dyrektorzy oraz wyżsi szczeblem menedżerowie, a jego celem jest ustalanie kierunków 
działalności oraz wytycznych polityki odpowiedzialności społecznej dla całej Grupy. 
Dla potrzeb sporządzenia niniejszego raportu odbyły się dwa posiedzenia Komitetu. 
Zespół roboczy zajmuje się z kolei prowadzeniem i wdrażaniem w życie polityki CSR 
ustalonej dla całej Grupy. Swoje działania koordynuje z pracą lokalnych zespołów CSR. Jego 
członkowie spotykają się bardzo często w zmiennym składzie, w zależności od omawianych 
na danym posiedzeniu tematów, natomiast w pełnym składzie Zespół zbiera się co najmniej 



dwa razy do roku. Ponadto w sposób ciągły działa też w Brukse
(e-mail: csr@ferrero.com). 
Struktury zajmujące się tematyką 
analizą najistotniejszych kwestii dotyczących odpowiedzialności społecznej, wybranych w 
oparciu o zasady i wartości wspólne dla całej Grupy, przy zaangażowaniu wszystkich 
zainteresowanych stron i wspólnym z nimi ustalaniu celów i strategii
zwrócić szczególną uwagę na serię spotkań, których temat
odbyły się przy udziale naszych głównych interesariuszy dnia
pisaliśmy już w I Raporcie CSR, 
wszystkich pracowników, w oparciu o plan jego dystrybucji, oceniony przez firmę zewnętrzną 
Deloitte. Zorganizowana została akcja informacyjna dla pracowników, w której zostały im 
przedstawione zasady, które 
między innymi działanie na rzecz troski o bezpieczeństwo i pozytywny klimat w miejscu 
pracy, uwzględniające także procedury wewnętrzne w przypadku naruszenia zasad 
kodeksowych dotyczących m.in. przypadków dyskryminacji i molestowania
konfliktów interesów. Jednocześnie
Postępowania w Biznesie, którego pełny tekst przytoczymy w dalszej części raportu
Również w tym roku przeprowadzony został 
naszym interesariuszom i najważniejszym dla nas zagadnieniom
specjalnych spotkań, na których wsp
Informacja zwrotna, którą otrzymujemy od naszych interesariuszy, stanowi dla nas cenny 
materiał, a wynikające z niej wnioski zostały uwzględnione na przykład w Kodeksie 
Postępowania w Biznesie. 
Wyniki tak przeprowadzonego procesu można przedstawić następująco:
 
 
 
 
 
 

Ponadto w sposób ciągły działa też w Brukseli biuro ds. koordynacji 

Struktury zajmujące się tematyką CSR prowadzą swoją pracę w sposób ciągły
analizą najistotniejszych kwestii dotyczących odpowiedzialności społecznej, wybranych w 

ści wspólne dla całej Grupy, przy zaangażowaniu wszystkich 
zainteresowanych stron i wspólnym z nimi ustalaniu celów i strategii. W tym kontekście warto 
zwrócić szczególną uwagę na serię spotkań, których tematem był Kodeks Etyczny, a które 

dziale naszych głównych interesariuszy dnia 3 marca 2010
CSR, Kodeks Etyczny Ferrero został rozpowszechniony wśród 

w oparciu o plan jego dystrybucji, oceniony przez firmę zewnętrzną 
Zorganizowana została akcja informacyjna dla pracowników, w której zostały im 

przedstawione zasady, które przyświecały powstaniu Kodeksu oraz jego treść
między innymi działanie na rzecz troski o bezpieczeństwo i pozytywny klimat w miejscu 

uwzględniające także procedury wewnętrzne w przypadku naruszenia zasad 
kodeksowych dotyczących m.in. przypadków dyskryminacji i molestowania

Jednocześnie firma Ferrero przyjęła także specjalny 
, którego pełny tekst przytoczymy w dalszej części raportu

Również w tym roku przeprowadzony został proces analizy i namysłu, poświęcony 
naszym interesariuszom i najważniejszym dla nas zagadnieniom
specjalnych spotkań, na których wspólnie wypracowane zostały cele i strategie działania
Informacja zwrotna, którą otrzymujemy od naszych interesariuszy, stanowi dla nas cenny 
materiał, a wynikające z niej wnioski zostały uwzględnione na przykład w Kodeksie 
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W zakresie dotyczącym organizacji produkcji słodyczy, Grupa Ferrero zarządza bezpośrednio 
wszystkimi procesami o kluczowym znaczeniu (tzw. działalnością „core”), a konkretnie: 

□ działaniami badawczo-rozwojowymi nad produktami, procesami i technologiami 
produkcji, w tym także zabawek; 

□ projektami konstrukcji urządzeń / maszyn o strategicznym znaczeniu (ok. 50%); 

□ działalnością produkcyjną i przetwórczą; 
□ działaniami z zakresu marketingu strategicznego, instytucjonalnymi i rozwojowymi. 

Ponadto realizowane są konkretne przedsięwzięcia ukierunkowane na pionowe zintegrowanie Grupy, 
a mianowicie: 

o działania prowadzone w zakresie produkcji rolnej orzechów laskowych, których celem 
jest doprowadzenie do sytuacji, w której Grupa będzie posiadała własne plantacje i w 
ten sposób zaspokajała część swojego zapotrzebowania na ten surowiec; 

o rozwój działalności związanej z produkcją i sprzedażą energii, by w ten sposób, 
korzystając z wysokosprawnych instalacji, zasilanych odnawialnymi źródłami energii, 
zaspokajać część zapotrzebowania Grupy. 

o Na zasadach outsourcingu prowadzona jest natomiast następująca działalność: 
o produkcja nietypowych / promocyjnych opakowań, stanowiąca około 25-30% całego 

wolumenu produkcji w Grupie; 

o działalność handlowa / dystrybucyjna w niektórych krajach lub w odniesieniu do 
niektórych produktów, stanowiąca około 10-15% całości; 

o część usług administracyjno-księgowych. 
 
 

NAJWAŻNIEJSZE STOWARZYSZENIA BRANŻOWE, DO KTÓRYCH 
NALEŻY FERRERO NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM I 
EUROPEJSKIM  
AEF - Advertising Education Forum: organizacja non profit, zajmująca się dostarczaniem informacji na 
temat przepisów prawa dotyczących kwestii reklamy, obowiązujących na całym świecie, ze 
szczególnym uwzględnieniem reklamy adresowanej do dzieci (www.aeforum.org). 
AIM - European Brands Association: europejskie stowarzyszenie zrzeszające producentów marek 
(www.aim.be). 
CAOBISCO - European Association of Chocolate, Biscuit & Confectionery Industries: stowarzyszenie 
reprezentujące około 2 tys. przedsiębiorstw sektora produkcji słodyczy z Unii Europejskiej 
(www.caobisco.com) 
CIAA - European Federation of Food & Drink Industries: federacja europejska, promująca i 
reprezentująca interesy przemysłu produkcji żywności i napojów (www.ciaa.be). 
EUFIC - European Food Information Council: organizacja non profit, wspierana przez 
przedsiębiorstwa z branży spożywczej oraz Komisję Europejską; jej rolą jest dostarczanie informacji i 
prowadzenie prac badawczych z zakresu bezpieczeństwa i jakości żywności (www.eufic.org). 
IFBA - International Food & Beverage Alliance: organizacja, w której skład wchodzą najważniejsi 
światowi producenci żywności i napojów, których łączy pragnienie promowania wśród konsumentów 
właściwego sposobu odżywiania się i zdrowego trybu życia (www.ifballiance.org). 
TIE - Toy Industries Europe: organizacja, reprezentująca interesy producentów zabawek działających 
na terenie Unii Europejskiej (www.tietoy.org). 
WFA - World Federation of Advertisers: światowa organizacja zrzeszająca krajowe związki oraz 
przedsiębiorstwa sektora reklamowego (www.wfanet.org). 
 
Lista stowarzyszeń, do których należy Ferrero, dostępna jest na stronach internetowych poszczególnych zakładów. 
 
  



  
Bezpieczeństwo naszych zabawek, już na etapie projektu  
KODEKS MPG 
Rygorystyczny „Kodeks MPG1” wymaga, by „zabawki Kinder” były w pełni zgodne z: 

□ najnowszą Dyrektywą w sprawie bezpieczeństwa zabawek (2009/48/WE); 
□ europejskimi normami dotyczącymi bezpieczeństwa zabawek (EN71); 
□ międzynarodową normą ISO 8124 dotyczącą bezpieczeństwa zabawek; 
□ normami krajowymi, w niektórych kwestiach bardziej rygorystycznymi od norm 

międzynarodowych; 

□ projektami zmian powyższych norm, co zapewnia zgodność „niespodzianek Kinder”  z 
przyszłymi przepisami; 

□ szczególnie surowymi wymogami chemicznymi, zmienionymi także przez inne przepisy (np. 
normy dotyczące kosmetyków); 

□ z przepisami z zakresu ochrony środowiska; 
□ z dobrowolnymi wymogami o charakterze bardziej restrykcyjnymi niż przewiduje to norma EN 

71 (np. w zakresie maksymalnych limitów przenikania metali ciężkich). 
 
Zastosowanie rygorystycznego Kodeksu MPG sprawiło, że firma Ferrero ani razu nie była zmuszona  
do wycofania produktów z rynku z uwagi na kwestie związane z bezpieczeństwem. Od wejścia w życie 
poprzedniej Dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa zabawek z 1998 r. oraz dzięki zastosowaniu tego 
surowego kodeksu, sprzedaliśmy 33 mld zabawek, gwarantujących pełne i bezwzględne 
bezpieczeństwo. 
 
Poza kontrolą zabawek sprawdzamy także naszych europejskich dostawców i przedsiębiorstwa 
zajmujące się pakowaniem, pod kątem ich zgodności z normami bezpieczeństwa. Prowadzimy także 
bezpośrednie kontrole na miejscu u naszych dostawców z Azji. 
 
Poza tym Ferrero zleca niezależnym firmom zewnętrznym prowadzenie audytu – przynajmniej raz do 
roku – „Systemu Jakości Ferrero”, a jednocześnie  pobieranie próbek produktów, tak na rynku, jak i w 
magazynach Ferrero, celem sprawdzenia, czy jakość „zabawek Kinder” utrzymywana jest w sposób 
stały na odpowiednim poziomie. 
Grupa Ferrero posiada również „Kodeks postępowania”, traktujący o kwestiach etyki i poszanowania 
środowiska podczas produkcji zabawek i obowiązujący również ich producentów. 
Jest to dokument pod nazwą „Ferrero Ethical Social and Environmental Requirements for 
Suppliers of Kinder Toys” [Wymogi etyczne, społeczne oraz środowiskowe dla Dostawców 
Zabawek Kinder], inspirowany na najbardziej zaawansowanych kodeksach etycznych, mających 
zastosowanie w tej branży. W 2008 r. Grupa zdecydowała się powierzyć firmie zewnętrznej zadanie 
skontrolowania stanu wdrożenia tego Kodeksu. 
W związku z tym zleciła Grupie SGS, światowemu liderowi w branży certyfikacyjnej, przygotowanie i 
wprowadzenie w życie planu audytu producentów zabawek Ferrero, pod kątem sprawdzenia, czy 
stosują się oni do zasad i wymogów ustalonych w „Kodeksie postępowania”. 
Plan ten zakłada monitoring prowadzony w skali rocznej. W wyniku dokonanych kontroli konieczne 
okazało się usprawnienie części mniej istotnych aspektów „Kodeksu postępowania”. 
Zmiany te zostaną z całą pewnością wprowadzone w roku 2010 i pierwszych miesiącach roku 2011r., 
pod kontrolą SGS. 
1 Magic Production Group – spółka Grupy Ferrero, zajmująca się wyłącznie zabawkami. 
  



NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 
 
Lipiec 2010 

 
Ferrero zdobywcą prestiżowej nagrody  
„Winning Italy Award” 
Grupa Ferrero została wyróżniona prestiżową „Winning Italy 
Award”, wręczoną w dostojnych wnętrzach Willi Madama w 
Rzymie, 5 lipca 2010r. Nagroda została odebrana osobiście przez 
obu CEO firmy - Pietra i Giovanniego Ferrero - z rąk Fiony May, 
światowej sławy sportsmenki, w obecności Ministra spraw 
zagranicznych Franco Frattiniego. „W rankingu reputacji firm 
światowych – przypomniał minister – Ferrero zajmuje pierwsze 
miejsce. To napełnia nas, Włochów, dumą. Jesteście – mówił 
minister, zwracając się do obu braci Ferrero – prawdziwym 
urzeczywistnieniem idei Włoch jako ojczyzny najwyższej jakości 
produktów spożywczych. Jesteście prawdziwymi ambasadorami 
znaku Made in Italy”. 
 
 
 
 
 

Kwiecień 2010 
Wkład w rozwój Australii 
 
Grupa Ferrero została nagrodzona za znaczący wkład w rozwój gospodarki i kultury Australii, 
a także upowszechnianie aktywności sportowej. 
 

 
  



Kwiecień 2010 

Ferrero Gran Soleil wyróżniony specjalną nagrodą dla 
produktów innowacyjnych CoolBrands 
Ferrero Gran Soleil został uhonorowany nagrodą pod nazwą „Special Award for 
Innovation”, nadaną produktowi za jego wybitnie innowacyjny charakter i umiejętność 
stworzenia i utrzymania jedynego w swoim rodzaju połączenia doskonałego smaku i 
zaawansowanej technologii. Nagroda nadawana jest przez angielską grupę SuperBrand w 
ramach prowadzonego przez nią programu CoolBrands. 
 
 
Marzec 2010 

Milano Finanza Company Award 
Nagroda „Lombard Elite” została stworzona jako wyróżnienie dla przedsiębiorstw 
wyjątkowych pod względem strategii rozwoju, szczególnie udanych działań biznesowych 
oraz posunięć z dziedziny finansów. Nagrodę tę Grupa Ferrero otrzymała we współpracy z 
PriceWaterhouseCoopers. 
 
Oto fragment uzasadnienia nagrody: „W uznaniu wyjątkowego poziomu reputacji 
przedsiębiorstwa, uwagi, jaką Firma poświęca kwestiom odpowiedzialności społecznej, 
międzynarodowych inwestycji oraz innowacyjności jej produktów, z zachowaniem stale 
wysokiej jakości, jak dowodzi tego wprowadzenie na rynek linii produktów Gran Soleil”. 
 
 
Październik 2009 

Gran Prix za innowacyjność  
Kinder Country i Ferrero Rondnoir zostały wybrane jako 
„produkty roku 2010” w Hiszpanii, ze względu na ich 
wysoką jakość i innowacyjny charakter.  
Nadanie tego wyróżnienia uzasadniają badania opinii 
publicznej, przeprowadzone na grupie 10 tys. 
konsumentów przez instytut TNS, działający w 80 
krajach świata. 
 
 
 
 
 
 



 



 



 

KODEKS POSTĘPOWANIA W BIZNESIE  

 
Ferrero stawia wymóg, by dostawcy, partnerzy handlowi, agenci handlowi, 
podwykonawcy, dystrybutorzy i ich pracownicy: 
 

□ respektowali wartości, którymi kieruje się Ferrero; 

□ przestrzegali wysokich, niepodlegających żadnym negocjacjom, standardom 
przyjętym przez Ferrero. 

 
Wartości, którymi kieruje się Ferrero, to: „Lojalność i zaufanie, szacunek i 
odpowiedzialność, uczciwość i rzetelność oraz pasja do rozwoju i innowacji”. 
Utożsamiamy się z hasłem: „PRACOWAĆ, TWORZYĆ, DAWAĆ”. 
Te właśnie wartości kierują działalnością Fundacji Ferrero, przedsiębiorstw 
społecznych Ferrero i całej Grupy Ferrero. 
„Te wartości stanowią prawdziwe dziedzictwo naszej Grupy” (z listu Pietra i 
Giovanniego Ferrero, I edycja Raportu CSR, czerwiec 2009). 
 
Pełny opis wartości Ferrero dostępny jest na: www.ferrero.com. 
Kodeks Postępowania w Biznesie ustanawia standardy, obowiązujące w relacjach 
„business to business” i jest w pełni zgodny z Kodeksem Etycznym Ferrero, który 
także można znaleźć na www.ferrero.com. 
Ponadto przyjęty przez nas Kodeks Postępowania w Biznesie jest w pełni zgodny z 
Zasadami Dobrej Praktyki opracowanymi przez Association of Brand Industries 
(AIM). 
Ferrero pragnie wdrażać w życie strategię społecznej odpowiedzialności biznesu 
(CSR), zgodnej z poniższą definicją, sformułowaną przez instytucje unijne: 
„CSR jest koncepcją, która zakłada, że przedsiębiorstwa dobrowolnie włączają kwestie 
społeczne i środowiskowe do działalności biznesowej oraz relacji z innymi 
zainteresowanymi podmiotami” (z Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, 
Rady i Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, 22.03.2006r.). 
Kiedy dokonujemy zakupu surowców, wyposażenia, towarów, opakowań i usług, 
wybór partnerów uzależniamy od następujących kryteriów: 

□ wymogów dotyczących jakości i bezpieczeństwa; 

□ zasad etycznych, społecznych i dotyczących ochrony środowiska; 
□ analizy efektywności kosztowej. 

 
Przy wszelkich zamówieniach kierujemy się zasadą wspierania swobody konkurencji, 
zgodnie z Kodeksem Postępowania w Biznesie oraz Kodeksem Etycznym Ferrero. 
 

 
 
  



STRUKTURA KODEKSU  
Kodeks Postępowania w Biznesie opiera się na następujących 5 zasadach: 
 
1 NAJWYŻSZA JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW  
Najwyższa jakość i bezpieczeństwo produktów Ferrero to nasza misja. 
Jakość i bezpieczeństwo produktów Ferrero są stale sprawdzane i podnoszone poprzez 
wprowadzane innowacje, znaczące nakłady ponoszone na badania nad rozwojem i stałe 
usprawnienia systemów produkcji. 
Nasze produkty to wyroby nieszablonowe i jedyne w swoim rodzaju, a jednocześnie 
odznaczające się potencjałem upowszechnienia się na rynku jako znane marki 
konsumenckie. Dzieje się tak, ponieważ każdy z nich stanowi niepowtarzalną propozycję 
sprzedażową, przetestowaną oraz obdarzoną zaufaniem naszych konsumentów. 
W dążeniu do zapewnienia najwyższego zadowolenia naszych klientów cały proces 
produkcji – od uważnego doboru surowców, po proces wytwórczy, pakowanie i dostarczenie 
do punktu sprzedaży detalicznej – nastawiony jest na stałą poprawę i innowacyjność. 
Chcąc współpracować z Ferrero, nasi kontrahenci muszą spełniać wymogi określone w 
Kodeksie Postępowania w Biznesie. 
Przy zakupach surowców, sprzętu i wyposażenia, towarów, opakowań oraz usług, 
kryteriami doboru kontrahentów są: wymogi dotyczące jakości i bezpieczeństwa, 
zasady etyczne, społeczne i poszanowanie środowiska naturalnego oraz analiza 
efektywności kosztowej. Przy wszelkich zamówieniach kierujemy się zasadą 
wspierania swobody konkurencji, zgodnie z Kodeksem Postępowania w Biznesie oraz 
Kodeksem Etycznym Ferrero. 
 
 
POLITYKA FERRERO W ZAKRESIE ORGANIZMÓW MODYFIKOWANYCH 
GENETYCZNIE (GMO) 
 
W Europie większość konsumentów wciąż jeszcze niepewnie odnosi się do kwestii 
występowania organizmów modyfikowanych genetycznie w żywności . 
Grupa  Ferrero, stale wsłuchując się w głosy i potrzeby konsumentów, czyni wszelkie 
starania, aby świadomie nie wykorzystywać  GMO w łańcuchu produkcji i zwraca się do 
swoich dostawców oraz kontrahentów o udzielanie wszelkich dostępnych im informacji na 
temat występowania GMO.  



 
2 POSZANOWANIE PRAW CZŁOWIEKA  
 
We wszystkich naszych działaniach kierujemy się poszanowaniem praw człowieka i 
wspieramy powszechnie obowiązujące zasady dotyczące ochrony tych praw, w 
szczególności określone w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, przyjętej przez 
ONZ, Konwencji ONZ o prawach dziecka, Konwencjach Międzynarodowej Organizacji 
Pracy (ILO) oraz Konwencjach Światowej Organizacji Zdrowia. 
Zaangażowanie na rzecz poszanowania praw człowieka, obok wartości przyjętych 
przez naszą Firmę, stanowi podstawę kierunków naszej polityki i codziennej 
działalności. 
Nasze zaangażowanie realizujemy poprzez: 

□ przestrzeganie zapisów Kodeksu Etycznego; 
□ zastosowanie zapisów Kodeksu Postępowania w Biznesie w relacjach ze 

wszystkimi kontrahentami, na każdym etapie łańcucha produkcji i dostaw; 

□ zaangażowanie na rzecz społecznej odpowiedzialności naszej Firmy, w tym 
także realizowanie polityki na poziomie globalnym we wszystkich 
najistotniejszych dziedzinach (patrz na www.ferrero.com). 

 
Ferrero wymaga od swoich dostawców, kontrahentów, agentów handlowych, 
podwykonawców, dystrybutorów i sprzedawców poszanowania praw człowieka i 
zapewnienia, by żaden z ich pracowników nie był dotknięty jakąkolwiek formą dyskryminacji, 
nadużycia bądź molestowania ze względu na rasę, płeć, wiek, pochodzenie, narodowość, 
stan fizyczny, odmienność religijną, polityczną, społeczną bądź kulturalną. W sposób 
szczególny Ferrero wymaga właściwej troski wobec kobiet w ciąży. 
Ferrero wymaga, by wszystkie podmioty współpracujące z naszą Firmą na dowolnym 
etapie łańcucha produkcji i dostaw, angażowały się w walkę z wykorzystywaniem 
pracy dzieci, poczynając od jej najgorszych form, a także z pracą przymusową i pracą 
więźniów. 
Konwencje ILO wytyczają ramy prawne dla ustawodawstw krajowych w zakresie 
minimalnego dopuszczalnego wieku zatrudnionych, który nie może być niższy niż wiek 
objęty obowiązkiem szkolnym oraz w żadnym wypadku niższy niż 15 lat. W krajach o słabiej 
rozwiniętym systemie gospodarczym i edukacyjnym minimalna granica wieku zatrudnionych 
może wynosić 14 lat. W wyjątkowych przypadkach do tzw. „lekkich prac” mogą być też 
zatrudniane osoby w wieku 12 lub 13 lat. Najniższy dopuszczalny wiek dla osób 
zatrudnianych przy pracach niebezpiecznych – a więc takich, które ze wglądu na swój 
charakter lub warunki, w jakich są wykonywane, mogą zagrażać zdrowiu, bezpieczeństwu 
lub morale dzieci  - wynosi 18 lat we wszystkich krajach. 

 
Ferrero wspiera wszelkie działania, których celem jest 
podniesienie minimalnego wieku zatrudnionych do 15 lat. 
We wszystkich naszych umowach znajduje się standardowy 
zapis, zapewniający, iż towary, które nabywamy od 
dostawców, zostały uzyskane i przetworzone w sposób w 
pełni zgodny z obowiązującym prawem, regulacjami i 
zasadami lokalnymi, niezależnie od zgodności z wymogami, o 
których mówią Konwencje międzynarodowe. 
Gdziekolwiek pojawia się taka możliwość, Ferrero chętnie 
współpracuje z partnerami handlowymi w zakresie zwalczania 
pracy dzieci, poprzez zaangażowanie władz lokalnych. 

  



3 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ  
 
Ferrero wymaga od swoich dostawców, kontrahentów, agentów handlowych, 
podwykonawców i dystrybutorów pełnego poszanowania środowiska naturalnego i 
przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji na 
poziomie międzynarodowym, we wszystkich krajach, w których odbywają się 
produkcja  i dostawy. 
Ferrero wymaga również, by wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, wszystkie podmioty 
współpracujące z nami na dowolnym etapie łańcucha produkcji i dostaw, przyjmowały i 
przestrzegały: 

□ zasady ostrożności; 
□ analizy cyklu życia produktu, włączając etap pakowania i gospodarki odpadami; 
□ emisji redukcji substancji szkodliwych; 
□ strategii oszczędności energii, m.in. poprzez wykorzystywanie źródeł odnawialnych; 
□ zorganizowania logistyki w sposób efektywny środowiskowo; 
□ programów oszczędzania wody; 

 
a także dostarczały dowody wdrażania tych wymogów w życie. 
 
Ferrero zachęca również do uczestnictwa w projektach badawczo-rozwojowych oraz 
innowacjach technologicznych w wyżej wymienionych dziedzinach, we współpracy z 
uczelniami wyższymi, ośrodkami naukowymi i innymi instytucjami, także prywatnymi,  których 
celem byłoby opracowanie nowatorskich systemów i poszukiwanie najlepszych rozwiązań na 
poszczególnych etapach łańcucha dostaw. 
Ferrero wymaga w szczególności, by dostawcy i plantatorzy angażowali się wspólnie w: 

o rozwój rolnictwa i wsi; 
o stosowanie dobrych praktyk rolniczych, poprzez: „wykorzystywanie dostępnej wiedzy 

na rzecz do zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych przy produkcji 
bezpiecznej i zdrowej żywności oraz rolniczych produktów nieżywnościowych, w 
poszanowaniu osoby ludzkiej i jednoczesnym zapewnieniu opłacalności 
ekonomicznej i stabilności społecznej” (FAO, Good Agricultural Practices, czerwiec 
2002); 

o pozyskiwanie surowców ze źródeł zrównoważonych; 
o pełną ochronę zwierząt i troskę o ich dobrostan, biorąc pod uwagę fakt, iż „zwierzęta 

to istoty zdolne do odczuwania” (Dyrektywa unijna 86/609). W przypadku surowców 
wykorzystywanych przez Ferrero zasada ta stosuje się głównie do kur i krów. 

 
 
 
 

 
 
  



4 ŚRODOWISKO PRACY  

□ Zdrowie i bezpieczeństwo  
Ferrero wymaga, by dostawcy, kontrahenci, agenci handlowi i podwykonawcy zapewniali 
swoim pracownikom bezpieczne i zdrowe środowisko pracy, m. in. poprzez opracowanie i 
wdrażanie odpowiednich systemów kontroli i procedur bezpieczeństwa, politykę 
zapobiegania oraz stosowanie środków ochrony osobistej. 
Wspólnie, na każdym etapie łańcucha dostaw, pragniemy działać na rzecz zapobiegania 
nieszczęśliwym wypadkom, obrażeniom i chorobom związanym z wykonywaniem pracy. 

□ Wolność zrzeszania się i prawo do negocjacji zbiorowych  
Ferrero zaleca swoim kontrahentom na wszystkich etapach łańcucha dostaw, by 
przestrzegali prawa swoich pracowników do przynależenia bądź nieprzynależenia do 
związków zawodowych, a także prawa do tworzenia związków zawodowych, w sposób 
wolny od obawy przed represjami, nawet jeśli jest to zakazane przez politykę lokalnych 
władz lub lokalnie obowiązujące normy. 

□ Płace, świadczenia i czas pracy  
Nasi kontrahenci na całym świecie winni zapewnić, by wobec ich pracowników 
przestrzegane były wszelkie obowiązujące przepisy prawa dotyczące liczby dni i godzin 
czasu pracy, płacy minimalnej, godzin nadliczbowych i maksymalnego wymiaru czasu 
pracy. Jeśli w danym kraju nie obowiązuje minimalny poziom wynagrodzeń, płace winny 
być na poziomie co najmniej porównywalnym z podobnymi przedsiębiorstwami 
działającymi na tym samym terenie oraz zgodnym z międzynarodowymi standardami 
uznawanymi przez Ferrero. 

□ Obowiązki rodzinne  
Ferrero zachęca swoich kontrahentów do poszanowania obowiązków rodzinnych swoich 
pracowników, poprzez zapewnienie rozsądnego wymiaru czasu pracy, urlopów 
wychowawczych, organizację opieki nad małymi dziećmi i innych świadczeń, które w 
miarę możliwości mogą wspomagać pracowników w osiągnięciu właściwej równowagi 
pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. 

 
 
5 UCZCIWOŚĆ W BIZNESIE  
Ferrero wymaga od swych dostawców, kontrahentów, agentów handlowych, 
podwykonawców i sprzedawców, by podejmowali działania przeciwko nieuczciwym 
zachowaniom, a także sprzeciwiali się próbom uzyskania nieuczciwych korzyści osobistych. 
Ferrero nie dopuszcza zachowań, polegających na składaniu bezpośrednich lub pośrednich 
obietnic bądź udzielaniu korzyści finansowych lub innych urzędnikom publicznym / cywilnym, 
a także członkom ich rodzin, w celu nakłonienia ich do nieuczciwego pełnienia swoich 
funkcji. 
Ferrero oraz jej kontrahenci winni powstrzymywać się od wszelkiej działalności, prowadzącej 
do powstania konfliktu interesów. 
Tam, gdzie to możliwe, Ferrero stawia na współpracę opartą na umowach 
długoterminowych, chcąc w ten sposób zapewnić stabilny dochód rolnikom. 
W relacjach z rolnikami i dostawcami Ferrero: 

o zapewnia w miarę potrzeb i możliwości, szkolenia i pomoc, dążąc w ten sposób do 
zagwarantowania lepszej jakość produktów rolnych; 

o wspiera transparentną politykę cenową, informując rolników o referencyjnych cenach 
surowców i zapewniając im swobodę wyboru odbiorcy swoich produktów; 

o nagradza wysoką jakość produktów, przez co zachęca rolników do osiągania i 
utrzymywania wysokich standardów jakościowych. 

  



ZASADY LEŻĄCE U PODSTAW WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI HANDLOWYMI  
 
NIEZALEŻNOŚĆ  
Zasada niezależności oznacza, że partnerzy biznesowi uznają, iż stanowią oni niezależne 
względem siebie podmioty gospodarcze, szanujące wzajemne prawa do swobodnego 
ustalania własnych strategii i polityki zarządzania, w zakresie produkcji, sprzedaży, 
marketingu i finansów, przy czym swoboda ta dotyczy także decyzji o dobrowolnym 
przystąpieniu bądź nieprzystąpieniu do współpracy. 
 
POSZANOWANIE PRAWA DO SWOBODY KONKURENCJI  
Ferrero zdecydowanie dąży do zapewnienia zgodności ze wszystkimi przepisami prawa 
antymonopolowego i prawa zapewniającego swobodę konkurencji we wszystkich krajach. 
Wszyscy kontrahenci Ferrero winni postępować w sposób ściśle zgodny z przepisami i 
regulacjami dotyczącymi swobody konkurencji. 
 
SPRAWIEDLIWY HANDEL  
Zasada sprawiedliwego handlu oznacza, że wszystkie podmioty współpracujące z Ferrero na 
dowolnym etapie łańcucha dostaw kierują się zawsze dobrą wolą i zasadą wzajemności oraz 
maksymalizacji wartości, unikając stosowania niesprawiedliwych warunków współpracy, 
utrudniania handlu, przenoszenia nadmiernego ryzyka lub niespodziewanych kosztów na 
innych uczestników łańcucha dostaw, a także nie naruszając praw do znaków towarowych 
oraz pozostałych praw własności intelektualnej należących do innych podmiotów. 
 

 
 
INNE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE WE WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ  
 
WZAJEMNOŚĆ  
Zasada wzajemności oznacza, że każdy z partnerów handlowych winien przyczyniać się do 
rozwoju współpracy biznesowej i obie strony winny mieć rzeczywistą możliwość korzystania 
z niej. Wzajemność winna stanowić podstawę wszelkich uzgodnień i ustaleń pomiędzy 
partnerami handlowymi. 
 
MAKSYMALIZACJA WARTOŚCI DLA KONSUMENTA  
Zasada maksymalizacji wartości dla konsumenta wymaga, by partnerzy biznesowi działali 
wspólnie w dążeniu do zapewnienia konsumentom jak największej wartości. Wszyscy 
uczestnicy łańcucha dostaw winni zatem razem poszukiwać źródeł efektywności i 
optymalizacji wykorzystania zasobów. 
 
 

 
  



UMOWY PISEMNE  
Warunki wszelkich porozumień pomiędzy partnerami handlowymi winny być ujęte w formie 
pisemnej i nie powinno istnieć żadne rozróżnienie pomiędzy porozumieniami formalnymi a 
nieformalnymi. 
W każdym przypadku współpracę winna regulować pisemna umowa, ustalająca wszelkie 
szczegóły uzgodnień, poczynając od ogólnych warunków sprzedaży, po zapisy dotyczące  
dystrybucji, promocji i marketingu, działań prowadzonych wspólnie, zasad zmiany umowy, a 
także przepisów dotyczących zawieszenia bądź rozwiązania współpracy. 
Wszelkie zawierane umowy pisemne winny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa 
i podpisane przez wszystkie strony umowy. 
 
AUDYT I ROZWIĄZANIE WSPÓŁPRACY  
Grupa Ferrero zastrzega sobie prawo do weryfikacji dostawców pod kątem ich zgodności z 
zapisami niniejszego Kodeksu. 
Grupa Ferrero nie podejmuje współpracy z dostawcami, którzy nie wyrażą zgody na 
przyjęcie warunków określonych w niniejszym Kodeksie. 
W przypadku stwierdzenia przez Grupę Ferrero jakichkolwiek działań lub warunków 
niezgodnych z niniejszymi Kodeksem, Ferrero zażąda wprowadzenia działań naprawczych i 
zastrzega sobie prawo do rozwiązania współpracy. 
 
 

 
 
 
INSPEKCJE  
Ferrero zastrzega sobie prawo do prowadzenia niezapowiedzianych inspekcji dostawców i 
prowadzonej przez nich działalności, księgowości i rejestrów oraz zakładów, jak również 
prawo do prowadzenia poufnych rozmów z ich pracownikami. 
Każdy z dostawców winien wyznaczyć spośród swoich pracowników osobę odpowiedzialną 
za kontrolę zakładów swoich poddostawców/ podwykonawców, jeśli ich produkcja 
wykorzystywana jest dla potrzeb Ferrero. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności Ferrero zażąda wprowadzenia działań naprawczych 
oraz zastrzega sobie prawo do rozwiązania dowolnej umowy o współpracy. 
Dla potrzeb kontroli zgodności z postanowieniami niniejszego Kodeksu Ferrero korzysta z 
firm zewnętrznych. 

 

Pośród zasad, na których opiera się niniejszy Kodeks Postępowania w Biznesie, a które 
charakteryzują całą historię nasze Firmy, są: stałe dążenie do pozyskiwania surowców 
najwyższej jakości, a jednocześnie wytwarzanych zgodnie z wartościami etycznymi, 
społecznymi i dotyczącymi ochrony środowiska; troska o zrównoważone podejście do 
środowiska naturalnego , we wszystkich jego formach; szczególny nacisk położony na 
wydajność całego łańcucha produkcji i dostaw, poprzez optymalne wykorzystywanie 
zasobów ludzkich, ekonomicznych i środowiskowych. 
Po przyjęciu treści Kodeksu opracowaliśmy Plan ABCDE (A Business Code Dialogue 
Engagement), w oparciu o który Kodeks zostanie rozpowszechniony we wszystkich 
współpracujących z nami podmiotach do końca 2013 roku. 
 
  



 

 
 
 
ROZDZIAŁ 1: 
Poszanowanie praw człowieka i  
lokalnych społeczności  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzieci z Przedsiębiorstwa Społecznego Ferrero w 
Yaoundè, w Kamerunie  

 

 

 

 

 

Fundacja Ferrero, Alba. Autor zdjęcia: Alberto Piovano. 

 
 
  



POSZANOWANIE 
PRAW CZŁOWIEKA I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH 
 
FUNDACJA FERRERO  
Pracuj, twórz, dawaj oto credo „Fundacji Piery, Pietra i Giovanniego Ferrero”, a także 
całej Grupy Ferrero. 
Fundacja, założona w 1983 roku jako „dzieło społeczne” (Opera Sociale) i kierowana przez 
cały czas przez niestrudzoną Przewodniczącą, panią Marię Frankę Ferrero, działa 
bezpośrednio na polu społecznym, charytatywnym, kulturalnym i artystycznym, przede 
wszystkim na rzecz emerytowanych pracowników Ferrero oraz dzieci (bardziej 
szczegółowy opis Fundacji Ferrero został zamieszczony w odrębnym poświęconym jej 
rozdziale pierwszego raportu CSR, i jest dostępny na stronie www.fondazioneferrero.it). 
Warto zauważyć, że Fundacja Ferrero nie jest fundacją rozdającą granty – a więc nie udziela 
wsparcia w formie pożyczek czy dofinansowania na rzecz innych instytucji społecznych, 
kulturalnych czy charytatywnych – lecz fundacją działającą. Jako taka zatem prowadzi 
samodzielnie różnego rodzaju projekty i działania społeczno-kulturalne (ukierunkowane 
konkretnie na ludzi i zdarzenia z rejonu Alby i Piemontu). Działalność ta wymaga sporych 
nakładów finansowych, które są specjalnie na ten cel asygnowane przez Grupę Ferrero, stąd 
też nie są one już kierowane na wsparcie innych przedsięwzięć, także skądinąd godnych 
pochwały. 
 

 
„Cassiopea” – sala, w której w Fundacji spotykają się emerytowani pracownicy. 
 
Działalność kulturalna  
Inicjatywą, która cieszyła się ogromnym powodzeniem, 
była wystawa „Czekolada – od Majów do wieku XX” , 
zorganizowana w 2009r., we współpracy z władzami 
Regionu Piemont. Kuratorkami wystawy były dwie 
ekspertki w dziedzinie kultury, Andreina d’Agliano oraz 
Fabrizia Lanza, a obejrzało ją, bezpłatnie, ponad 33 tys. 
osób. 
Ekspozycja dzieł sztuki, przedmiotów ze srebra, porcelany, 
plakatów i maszyn przemysłowych ukazała publiczności 
niezwykłe dzieje czekolady od cywilizacji Majów po linie 
produkcyjne z lat ‘70. Specjalnie zaaranżowana sceneria i 
pomoce multimedialne zabrały zwiedzających w prawdziwą 
podróż po historii i geografii czekolady, odtwarzającą 
także – dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii – 
magiczną atmosferę plantacji kakao.    

Okładka katalogu wystawy 
„Czekolada – od Majów do 
wieku XX”. 



  
Rafinator z 1943 r. ze sklepu cukierniczego Ferrero w Albie, wyremontowany przez Dział Inżynieryjny Ferrero w 
grudniu 2002 r. 
 

Od lutego do kwietnia 2010r. pokazywana była też w Fundacji wystawa, której bohaterem 
było jajko z niespodzianką. Ekspozycja zatytułowana Kinder Art wcześniej gościła na 
Triennale Bovisa w Mediolanie. Początki jajka z niespodzianką sięgają roku 1974, kiedy to 
powstał ten właśnie prosty a zarazem genialny pomysł, by wzorowane na wielkanocnych 
jajeczkach niespodzianki mogły przynosić radość dzieciom każdego dnia. Każda 
niespodzianka zawiera w środku małą zabawkę, która uczy pomysłowości, rozwija 
wyobraźnię i wyrabia zdolności manualne. 
Pomysł ten dał początek fenomenowi na skalę globalną, co z kolei stanowiło dla nas 
inspirację, by poszukać dzieł sztuki wzorowanych na Kinder Surprise. W ciągu niecałych 
dwóch miesięcy zebraliśmy 280 takich przykładów. 
Z pomocą stowarzyszenia Artegiovane stworzona została komisja, w skład której weszli 
znawcy sztuki współczesnej: Francesco Poli, Guido Curto i Giorgina Bertolino. To oni 
dokonali selekcji prac w oparciu o ich wartość artystyczną. I tak zrodziła się Kinder Art, 
ekspozycja prezentująca w sumie 21 przedmiotów stworzonych przez artystów włoskich 
i zagranicznych. Ta ciekawa i pełna nowych inspiracji dla marki Kinder wystawa jest próbą 
przedstawienia relacji, jakie łączą zabawę, kreatywność, bycie dzieckiem i twórczość 
artystyczną. 
Wybrane prace zostały wykonane rozmaitymi technikami – od rzeźby po tzw. „assemblage”, 
od fotografii po grafikę cyfrową, od malarstwa po instalacje. 
Przeważają prace młodych artystów, ale nie zabrakło też dzieł wykonanych przez twórców 
starszego pokolenia, którzy również postanowili zmierzyć się z wyobraźnią. Jest tu wreszcie 
praca znanego mistrza neorealizmu, Mimmo Rotelli, w postaci jednego z jego kolaży, na 
którym, spod warstw porwanych plakatów wyłania się rysunek jajka, kryjącego w sobie głowę 
konia i samochód. 

 

Praca Sabriny Rocca, Construction Site, 2008, akryl na płótnie, technika mieszana – pokazywana na wystawie 

Kinder Art. 
 



Spośród wielu wydarzeń muzycznych warto odnotować współpracę z turyńską Accademia 
Corale Stefano Tempia, założoną w 1875r. Jest to pierwsze stowarzyszenie muzyczne 
założone w Piemoncie i najstarsza akademia chóralna Włoch. Fundacja zorganizowała w 
swoim audytorium dwa koncerty – jeden na smyczki i fortepian i drugi, z okazji Bożego 
Narodzenia, z udziałem chóru wielogłosowego i muzyków z Boliwii. 

W październiku 2009 r. Fundacja gościła Zespół Młodych „Amatorów Muzyki” z San 
Filippo del Mela (Messyna), który wystąpił w audytorium Fundacji, a także na ulicach 
starówki Alby. Zespół powstał w 1993 r. przy „Universita’ Popolare Comprensoriale”, 
założonym w 1978 r. pod patronatem władz miasta San Filippo del Mela. 
Zespół upowszechnia miłość do muzyki we wszystkich formach, ale przede wszystkim 
sprzyja poznawaniu się i budowaniu poczucia solidarności wśród młodych ludzi. Zespół 
działa pod kierunkiem maestro Carmelo Nastasiego, który prowadzi również zajęcia w 
ramach „stałego kursu muzyki”. W skład zespołu wchodzi około siedemdziesięciu studentów. 
 
 

 
 
Występ Zespołu „Amatorzy Muzyki” z San Filippo del Mela 
na scenie Fundacji Ferrero. 
 
 
Ponadto kontynuowana była współpraca z turyńską „Unione Musicale” oraz festiwalem 
Italy & USA Alba Music Festival, którego kierownictwo artystyczne powierzono muzykom 
międzynarodowej sławy jak Giuseppe Nova, Jeffrey Silberschlag i Larry E. Vote. 
 
W ramach współpracy kulturalnej z władzami miasta Alba, w 2006r. Fundacja gościła liczący 
50 dzieci (w wieku od 5 do 14 lat) chór „La Sonatine” z Arlon (od 2004r. siostrzane miasto 
Alby w Belgii), pod batutą Jeana Lamberta. Chór powrócił do Alby również w 2009r., przy 
okazji Targów Truflowych. Ideą siostrzanej współpracy pomiędzy Arlon a Albą było 
podkreślenie związków łączących oba miasta – oba założone przez Rzymian, oba słynne ze 
swego oporu wobec nazizmu i faszyzmu. 
 
  



Pośród wielu przedsięwzięć wspieranych przez Grupę Ferrero w Belgii, gdzie od 1989r. 
działa nasz zakład produkcyjny, warto wymienić „Juillet Musical de Saint Hubert”, stanowiący 
część „Festival de Wallonie”, którego celem jest upowszechnianie miłości do muzyki i 
podtrzymywanie silnej więzi z lokalnym terytorium. 
 
 
Z przy okazji dziewiątej edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Albie Infinity, 
Fundacja gościła Rogera Cormana, mistrza kina amerykańskiego, producenta i reżysera w 
sumie ponad 400 filmów. W wieczór inauguracyjny festiwalu zorganizowano ciekawą 
rozmowę, w której wzięli udział Gerry Scotti, Alessandra Comazzi, Gianfranco Bettetini oraz 
Giorgio Simonelli, a która poświęcona była między innymi porównaniu między quizem a 
telewizją współczesną i tą z przeszłości. 
 
Gośćmi comiesięcznych konferencji byli: Mario Calabresi, redaktor naczelny włoskiego 
dziennika La Stampa, który zaprezentował swoją książkę La fortuna non esiste. Storie di 
uomini e donne che hanno avuto il coraggio di rialzarsi; astronomowie Mario Di Martino i 
Giovanni De Sanctis; dziennikarz sportowy Gian Paolo Ormezzano, który przedstawił 
sylwetki kolarzy Coppiego i Bartaliego; dziennikarka Alessandra Comazzi i historyk Silvano 
Montaldo, którzy wzięli udział w spotkaniu poświęconym korzeniom naszej narodowej 
historii; Marco Tosatti i profesor Gian Maria Zaccone, dyrektor ds. naukowych Muzeum 
Całunu Turyńskiego; Stefano Camerini, inżynier środowiska i ekspert w dziedzinie 
zanieczyszczenia środowiska i globalnego ocieplenia. 
 

Działalność społeczna  
Wśród licznych grup działających przy Fundacji, a skupiających emerytowanych 
pracowników Ferrero, warto wspomnieć o działalności związanej z obroną cywilną. 
Członkowie tej właśnie grupy angażują się w rozmaite przedsięwzięcia z zakresu 
wolontariatu, jako że zespół jest w stanie zorganizować i poprowadzić kuchnię polową, która 
wydaje nawet ponad tysiąc posiłków dziennie. W 2009r. grupa niosła pomoc dla ofiar 
trzęsienia ziemi w Abruzji. Jeśli zachodzi tak potrzeba, udaje się także z wyjazdami 
zagranicznymi. 
 

 
Grupa „obrony cywilnej” złożona z emerytowanych pracowników Ferrero, przy pracy. 
  



Fundacja niesie emerytowanym pracownikom Ferrero pomoc w zakresie zdrowia, opieki 
medycznej i społecznej. Stwarza także możliwości rozwijania aktywności fizycznej, 
działalności kulturalnej i towarzyskiej, co pozytywnie przekłada się na lokalną społeczność. 
W sumie działa około 40 grup zajęciowych z takich dziedzin jak: krawiectwo, ceramika, 
fotografia, hafciarstwo, internet, języki obce, rysunek i malarstwo, „dziadkowie i wnuki”, 
gotowanie, pieczenie ciast i wiele innych. 
Emerytowani pracownicy aktywnie pomagają przy okazji wydarzeń kulturalnych 
prowadzonych przez Fundację, które wraz z upływem czasu organizowane są coraz 
częściej. A zatem pomagają przy urządzaniu wystaw, zajmują się zaproszonymi gośćmi, 
pilnują porządku, prowadzą punkty sprzedaży książek podczas ekspozycji itp. 
Fundacja organizuje liczne możliwości poszerzenia wiedzy na temat wolontariatu, czyli tego, 
jak skutecznie nieść rzeczywistą pomoc chorym i potrzebującym. Członkowie Fundacji, poza 
zajęciami fizycznymi, nastawionymi na zwalczanie różnego rodzaju problemów 
zdrowotnych, objęci są także profesjonalną opieką medyczną. W latach 2009-2010, w 
zajęciach aktywności fizycznej brało udział 480 osób. Ponadto Fundacja współpracuje na 
stałe z wieloma specjalistycznymi ośrodkami zdrowia: Fundacją na rzecz Chorych na 
Zwyrodnienie Plamki Żółtej w Genui, Instytutem Badań i Terapii Raka w Candiolo, 
Europejskim Instytutem Onkologii w Mediolanie, Narodowym Instytutem Badań i Terapii 
Nowotworów w Neapolu, Uniwersyteckim Instytutem Naukowym San Raffaele w Mediolanie. 
W omawianym okresie w Fundacji Ferrero przebadano około 1.300  osób. 
 
 
Zimą emerytowani pracownicy Ferrero mogą rotacyjnie korzystać z nieodpłatnego 
zakwaterowania w miejscowościach Bordighera i Ospedaletti (region Liguria). Co roku tę 
możliwość spędzenia zimy w łagodniejszym klimacie wykorzystuje ponad 600 starszych 
osób. 
 
 
 

 
Zajęcia fizyczne dla emerytowanych pracowników Ferrero. 
  



Kolejnym ciekawym przedsięwzięciem jest firmowa gazetka Filodiretto, która ukazuje się 
cztery razy do roku i trafia do ponad dwudziestu tysięcy ludzi na całym świecie, między 
innymi obecnych i emerytowanych pracowników Grupy. Gazetka, tłumaczona na cztery 
języki (angielski, niemiecki, francuski i hiszpański), informuje o przedsięwzięciach 
podejmowanych przez całą Grupę, jej poszczególne spółki oraz o działalności Fundacji. 
Kontynuowana jest współpraca z Fundacją „Ruch na rzecz Dzieci”. Fundacja, którą kieruje 
profesor Maria Rita Parsi, opracowała między innymi dokument pod nazwą Karta z Alby 
stanowiący swego rodzaju kodeks postępowania w zakresie świadomego użytkowania 
nowych mediów przez dzieci. 
Nadal działa założony jesienią 2009r. żłobek przyzakładowy. Obejmuje on opieką 
sześćdziesięcioro dzieci w wieku od trzech miesięcy do trzech lat, przez co stanowi znaczną 
pomoc wychowawczą dla pracujących rodziców. Część miejsc w żłobku zarezerwowana jest 
także dla najbardziej potrzebujących dzieci z Alby, kierowanych do placówki przez władze 
miasta (patrz I Raport CSR, Rozdział Fundacja). 
 

 
Żłobek przyzakładowy w Albie. 
 

Od października 2009r. przy zakładowym żłobku działają też konsultacje medyczne 
organizowane przez Fundację, a konkretnie, a) porady w zakresie drobnych obrażeń i 
schorzeń niewymagających udzielenia pierwszej pomocy; b) spotkania dla rodziców 
poświęcone sprawom zdrowia dzieci, z udziałem lekarzy pediatrów ze Szpitala w Albie i 
Szpitala Regina Margherita w Turynie (2-3 spotkania rocznie) oraz c) szkolenia dla 
wychowawców i personelu żłobka, organizowane dwa razy do roku, z udziałem lekarza 
pediatrii prowadzącego praktykę szpitalną. 
 
Z okazji Dni FAI („Fondo Ambiente Italiano”- Włoski Fundusz Środowiska), wiosną 2010r. 
działająca przy Fundacji grupa hafciarek „Ricamo Bandera” została zaproszona do 
zorganizowania wystawy swoich haftów w salach Zamku della Manta w Saluzzo. W ten 
sposób 50 członkiń grupy uroczyście uczciło 10-lecie swojej działalności. 
  



Licznie odwiedzający wystawę goście mogli z 
zainteresowaniem podziwiać haftowane przedmioty, 
które znakomicie wpisywały się w wystrój sal 
zamkowych. Hafciarki z Fundacji w ciągu dwóch dni 
chętnie udzielały wszelkich wyjaśnień i informacji 
zwiedzającym, a także zorganizowały praktyczne pokazy 
haftowania.  
 
 
 
Zamek Manta w Saluzzo, 
wystawa haftów wykonanych przez grupę „Ricamo Bandera”. 
 
 
 

 
Siedziba Fundacji Ferrero, Alba, Piemont. 
 
 

 
 
„Opera Sociale” w Niemczech, stworzona przy zakładzie produkcyjnym w Stadtallendorf, 
zajmuje się ponad 400 byłymi pracownikami Ferrero. Misją „Opera Sociale”, za 
przykładem włoskiej Fundacji Ferrero, jest zachęcanie emerytowanych pracowników 
niemieckiego zakładu Ferrero do spędzania wolnego czasu aktywnie i w sposób korzystny 
dla zdrowia. W ramach programu organizowana jest działalność sportowa i edukacyjna, 
wydarzenia kulturalne i wycieczki, jak również okazje do rozmów i spotkań towarzyskich. 
W latach 2009/2010 z oferty tej skorzystało 2.847 osób. 
 
 
 
  



Kolejne zamierzenia  
W następnych latach, do roku 2015, będzie realizowana współpraca i prace badawcze 
podjęte wraz z Uniwersytetami w Turynie, Pizie i Sienie oraz lokalnymi inspektoratami ds. 
zdrowia. 
Celem tych projektów jest zebranie naukowych dowodów na to, że propozycje działalności, 
oferowane przez Fundację Ferrero emerytowanym pracownikom, wywierają korzystny wpływ 
na ich zdrowie. 
Będziemy starali się wykazać w postaci konkretnych liczb i danych, że aktywność fizyczna i 
życie towarzyskie, do którego okazje stwarza poprzez swoją działalność Fundacja, mają 
korzystny wpływ na zahamowanie procesów starzenia i utrzymanie sprawności umysłowej 
przez osoby starsze. 
Celem jest stworzenie teoretycznego wzorca społecznego, według którego działa 
Fundacja, aby można go było stosować także w innych miejscach. 
W omawianym okresie Fundacja Ferrero brała też udział w organizacji wystawy „Morandi. 
Istota pejzażu” , której inauguracja zaplanowana jest na 16 października 2010r. Jest to 
pierwsza wystawa poświęcona właśnie pejzażom w twórczości tego wielkiego bolońskiego 
artysty. 
Fundacja przygotowuje także monografię poświęconą rzymskiemu cesarzowi Publiuszowi 
Helwiuszowi Pertynaksowi (Alba Pompeia 126 pne – Rzym 193 pne). W ten sposób 
Fundacja pragnie złożyć hołd pamięci wielkiego Rzymianina i znamienitego obywatela Alby, 
a także zaprezentować obecnemu i przyszłym pokoleniom polityczną spuściznę tej postaci, 
do tej pory wciąż mało znanej. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opera Sociale w Stadtallendorf, Niemcy.    Kurs komputerowy dla emerytowanych 
Emerytowani pracownicy przygotowują się do wycieczki.  pracowników Ferrero. 
  



POSZANOWANIE PRAW CZŁOWIEKA I ŻYCIA 
SPOŁECZNEGO  
PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE FERRERO  
 
Celem projektu Przedsiębiorstw Społecznych jest wzmocnienie 
zaangażowania firmy Ferrero w poprawę warunków życia w 
najuboższych częściach świata. 
Pomysł ten inspirowany jest duchem etyki i koncepcją biznesu, w myśl 
której wszelkie zasoby wytworzone przez te zakłady przeznaczane są na ich rozwój. 
Każde z Przedsiębiorstw Społecznych przeznacza co roku określoną pulę środków 
finansowych, zależną od rozmiarów prowadzonej przez siebie działalności, a określonych w 
oparciu o czynniki odnoszące się do wielkości produkcji, wyłącznie na projekty społeczne. Z 
pieniędzy tych finansowane są projekty społeczne, wybierane we współpracy z lokalnymi 
władzami oraz Fundacją Ferrero w Albie. 
Pracownicy Przedsiębiorstw Społecznych wybierani są i rekrutowani lokalnie, co odbywa się 
we współpracy ze szkołami zawodowymi, w których kształcą się młodzi ludzie. Każdy z 
pracowników ma dostęp do szkoleń techniczno-zawodowych, prowadzonych na miejscu 
bądź we Włoszech, związanych z zajmowanym przez niego stanowiskiem i w pełni zgodnych 
z polityką szkoleniową Grupy Ferrero, w poszanowaniu zwyczajów i kultury każdego z 
krajów. 
Bardziej szczegółowy opis misji Przedsiębiorstw Społecznych Ferrero został ujęty w I 
Raporcie CSR Grupy Ferrero (www.ferrero.com).  
 
 
 
 
 

Przedsiębiorstwa Społeczne Ferrero działają obecnie: 
w Kamerunie (Yaoundé), gdzie produkowane jest Kinder 
Merendero/Joy; zakład działa od czerwca 2004r.; 
w RPA (Walkerville, Gauteng – Johannesburg), gdzie 
produkowane jest Kinder Merendero /Joy; zakład działa od 
sierpnia 2006r. Wyposażony jest również z linię pakowania tic- 
taków; 
w Indiach (Baramati, Pune), gdzie zakład społeczny został 
uruchomiony w sierpniu 2007 r., a w listopadzie 2009r. 
rozpoczęła się budowa nowej fabryki. Po zakończeniu inwestycji 
będzie to największe Przedsiębiorstwo Społeczne Ferrero. 
Będzie prowadzona tu produkcja Kinder Joy i tic-taków. Dziś 
zakład zatrudnia 650 osób, a do końca 2013r. przewiduje się 
wzrost zatrudnienia do około 1.000 osób. W Baramati, obok produkcji  
Kinder Merendero/Joy, znajduje się także linia do 
pakowania tic-taków .  
 
 
 
Załoga przy produkcji Kinder Joy w Przedsiębiorstwie 
Społecznym w Walkerville (RPA). 
Dzieci podczas nauki w ramach programu zorganizowanego 
przez Przedsiębiorstwo Społeczne w Yaoundé 
(Kamerun). 
  



PRZEDSIĘWZIĘCIA SPOŁECZNE:  
„UNITED KINDER OF THE WORLD” 
Jak pisaliśmy o tym w I Raporcie CSR, już nawet na tym 
początkowym etapie rozwoju, kiedy rozmiary Przedsiębiorstw 
Społecznych są jeszcze ograniczone, udaje nam się dzięki nim 
przyczyniać do poprawy warunków życia dzieci i młodzieży: 

□ w Kamerunie, gdzie w ostatnim roku rozpoczęliśmy realizację programu mającego na 
celu poprawę opieki pediatrycznej, świadczonej przez Szpital St. Martin De Porres w 
Yaoundé poprzez zakup ultrasonografu, przeznaczonego i przystosowanego 
konkretnie dla potrzeb badań dzieci, a także dodatkowych łóżek szpitalnych. W 
ubiegłym roku na oddziale dziecięcym szpitala badanych było średnio 450 dzieci 
miesięcznie, z czego około 150 hospitalizowano; 

□ w RPA, gdzie w ostatnim roku udzieliliśmy wsparcia finansowego dla projektu „Love 
Matters“, warsztatów przeznaczonych dla młodzieży, poświęconych zapobieganiu 
zakażeniom AIDS. W warsztatach tych wzięło udział 560 młodych ludzi w wieku 13 -  
18 lat; 

□ w Indiach, w latach 2009-10 udzieliliśmy wsparcia dwóm przedsięwzięciom. Pierwsze 
z nich to „Ośrodek Opiekuńczy Bosco” dla porzuconych dzieci w Mumbaju, którego 
podopieczni mają możliwość korzystania z kursów przygotowania zawodowego. 
Ośrodek został całkowicie wyremontowany i obecnie stanowi w pełni bezpieczne pod 
kątem zdrowotnym schronienie dla 75 dzieci. Drugim przedsięwzięciem była pomoc 
udzielona na rzecz dziennego ośrodka opieki „Bezpieczne schronienie w Mumbaju”, 
który świadczy opiekę zdrowotną i wychowawczą dla 60 młodych dziewcząt z bardzo 
ubogich rodzin, żyjących w slumsach Malad East, na peryferiach Mumbaju; 

□ w Sri Lance, w okresie 2009-10, rozpoczęliśmy projekt wsparcia finansowego dla 
„Domu Dziecka w Clarendon“, w którym przebywa 70 młodych dziewcząt (w wieku 
od 3 do 18 lat), prowadzonym w Mount Lavinia, niedaleko Columbo, przez siostry ze 
Zgromadzenia Maryi Niepokalanej Maria. Budynek, w którym mieści się dom dziecka, 
został w pełni wyremontowany. 

 
W ten sposób Przedsiębiorstwa Społeczne realizują cel swojej działalności, której 
przyświeca  hasło „United Kinder of the World”. 
 

 
 
NASZE CELE NA ROK 2013, 
ZGODNIE Z PRZEWIDYWANIAMI Z OSTATNIEGO ROKU, 
TO: 
o Ukończenie budowy zakładu w Indiach, który docelowo stworzy miejsca pracy dla 

1.000 osób  

o Dywersyfikacja produkcji w RPA; 
o Kontynuacja programów aktywizacji kulturalnej i zawodowej naszych pracowników w 

Kamerunie, RPA i Indiach; 

o Wsparcie dla trzech rocznych projektów społecznych w RPA, Kamerunie i Indiach w 
zakresie opieki zdrowotnej i edukacji dzieci; 

o Ocena możliwości rozwinięcia działalności społeczno-biznesowej w innych słabo 
rozwiniętych obszarach świata. 

  



Zakład
Narodowość 

pracowników Ferrero

Alba - Włochy Włosi 99,8%

Arlon - Belgia
Francuzi 55,3%; 
Belgowie 39,6%

Belsk - Polska Polacy 99,2%

Stadtallendorf - Niemcy Niemcy 77,7%

Villers Ecalles - Francja Francuzi 97,6%

poniżej podajemy narodowości pracowników 
zatrudnionych w poszczególnych zakładach

Pracownicy wg stanu na 31.08.2009 wg stanu na 31.08.2010 %

Pracownicy fizyczni 12.993 12.791 60%

Pracownicy umysłowi 
niższego szczebla

6.067 6.035 28%

Średnia kadra 
zarządzająca

1.724 1.725 8%

Kierownictwo 771 821 4%

Razem 21.555 21.372 100%

Rodzaj umowy liczba liczba %

Na czas określony 4.095 4.283 20%

Na czas nieokreślony 17.460 17.089 80%

Razem 21.555 21.372 100%

Pełny / niepełny wymiar 
czasu pracy wg stanu 

na 31.08.2010

Niepełny wymiar 7%

Pełny wymiar 93%

wiek %

< 30 19%

30-50 64%

> 50 17%

Wiek pracowników wg 
stanu na 31.08.2010

Razem 21.372

POSZANOWANIE PRAW CZŁOWIEKA I LOKALNYCH 
SPOŁECZNOŚCI 
WZMACNIANIE ZASOBÓW KADROWYCH FERRERO  
 
Rzeczywiste bogactwo Ferrero to nasze wartości i nasi ludzie, którzy wcielają je w życie na 
co dzień. Dlatego właśnie zawodowy i osobisty rozwój naszych pracowników stanowi 
kluczowy czynnik wzrostu Firmy. Naszym celem jest tworzenie pozytywnego środowiska 
pracy, sprzyjającego rozwojowi i wzmacnianiu umiejętności i kompetencji, z 
poszanowaniem różnic i w oparciu o politykę wynagrodzeń uzależnioną od 
osiąganych wyników. 
Według stanu na dzień 31sierpnia 2010r. średnie zatrudnienie w 70 spółkach działających w 
ramach Ferrero International wynosiło  21.736 osób (łącznie z 1.023 pracownikami 
zatrudnionymi w Przedsiębiorstwach Społecznych Ferrero oraz 748 zatrudnionymi w 
Gospodarstwach Rolnych Ferrero w Argentynie, Bułgarii, Chile, Gruzji i RPA). 
Na podstawie informacji zgromadzonych w bazie danych Grupy można dodać tu kilka 
elementów istotnych z punktu widzenia opisu sytuacji zatrudnienia. Pierwsza informacja 
dotyczy dokładnej wielkości zatrudnienia na dzień 31 sierpnia 2010r., która wynosiła 21.372 
osób. Różnica pomiędzy średnim zatrudnieniem (21.736 osób) a zatrudnieniem 
rzeczywistym (21.372 osoby) wynika z nieuwzględnienia w rzeczywistej liczbie zatrudnionych 
osób oddelegowanych do innych miejsc pracy, przebywających na dłuższych zwolnienia 
oraz „nieaktywnych” w trakcie roku 2009-2010. 
 
Wg stanu na dzień 31sierpnia 2010r.: 

□ Dokładna liczba zatrudnionych to 21.372 osób, z czego 9.203 stanowią kobiety 
(43%) a 12.169 mężczyźni (57%), w porównaniu z 21.555 osób zatrudnionych na 
dzień 31 sierpnia 2009r., przy czym nastąpił spadek liczby zatrudnionych na umowę 
na czas określony. 

□ 75% pracowników Ferrero (16.017 osób ) zatrudnionych jest w Europie. 
 
 

Part-time / Full time 
on 31/08/2010 

 
 
* Za okres 2008-2009: pracownicy sezonowi 11%, stażyści 1% i zatrudnieni na czas określony 7%. 
Za okres 2009/2010: pracownicy sezonowi 13%, stażyści 1% i zatrudnieni na czas określony 6%. 
  



NASZ KAPITAŁ: LOJALNOŚĆ PRACOWNIKÓW 
Pomiędzy Grupą Ferrero a jej pracownicami i pracownikami wytwarza się silna więź. 
Jest kilka czynników, które sprawiają, że nasi pracownicy pozostają wierni Firmie. Przede 
wszystkim decyduje o tym poczucie przynależności. Koncepcja “Ferrerita’” jest czymś 
doskonale znanym wszystkim pracownikom, a wyraża się m.in. poprzez szczególną uwagę, 
jaka kierowana jest na „Produkt” , poprzez wyjątkowe zaangażowanie w troskę o jakość, a 
także poprzez stawianie w centrum uwagi konsumenta, stałe dążenie do innowacji i 
tworzenia jedynych w swoim rodzaju i niepowtarzalnych produktów, z których część obecna 
jest na rynku już od ponad pół wieku. 
Dowody tej więzi są bardzo wyraźne. W 1994r., kiedy miasta Alba dotknął kataklizm 
powodzi, pracownicy Ferrero zostawili własne domy, by udać się do zakładu i ratować 
zagrożone urządzenia i wyposażenie, aby można było jak najszybciej wznowić 
produkcję. 
Ta głęboka więź przejawia się poprzez wzajemne zaangażowanie z jednej strony Grupy, a z 
drugiej jej pracowników. Dostrzec ją można także, gdy spojrzy się na długość okresu 
zatrudnienia pracowników w Firmie. Stabilność naszej kadry, która oznacza, iż obecnie 
we Włoszech mamy ponad 25% pracowników, którzy są w firmie nieprzerwanie od ponad 
25 lat, sprawia, że możliwe jest utrzymanie naszego największego kapitału, czyli wiedzy, 
która wypracowywana jest właśnie dzięki takiej długofalowej współpracy. 
W 2010r. 1.551 osób, wciąż pracujących, otrzymało tytuł „anziani Ferrero” („starszyzna 
Ferrero”): 1,084 we Włoszech (16%), 146 we Francji (12%) i 321 (7%) w Niemczech. 
Ta lojalność działa w obie strony. Opiera się przede wszystkim na stałych staraniach, 
podejmowanych przez Grupę, na rzecz tworzenia pozytywnego i stymulującego środowiska 
pracy, w tym także inicjatyw codziennych, takich jak: „Kinder Garden”, „Ferrero Care”, centra 
fitness przy zakładach itd. ). 
Od roku 2009 we Włoszech prowadzone są w związku z tym m.in. rozmaite działania w 
ramach projektu „Ferrero Care” – najważniejszy wśród nich jest projekt „Una mano per 
l’asilo” (Żłobek dla maluchów). Dla dzieci pracowników zarezerwowana jest tu określona 
liczba miejsc, firma pokrywa cały koszt wpisowego i znaczącą część czesnego, w zależności 
od dochodu na członka rodziny (szerszy opis zamieściliśmy w I Raporcie CSR). 
Warto też wspomnieć o siłowni przyzakładowej, otwartej we Włoszech przy Business 
Unit, z której pracownicy mogą korzystać bezpłatnie w trakcie przerwy obiadowej oraz 
popołudniu i wieczorem. 
Trzeba tu jeszcze dodać inicjatywy szkoleniowe - międzynarodową wymianę „job rotation”, a 
także kursy wprowadzające dla nowych pracowników kadry menedżerskiej, jak „Capire 
Ferrero” („Zrozumieć Ferrero”) przeznaczony dla absolwentów oraz „Ferrerita’”, czyli 
szkolenie ilustrujące przyjęte w Firmie wartości, które stosowane są we wszystkich 
procesach i praktyce biznesowej oraz badawczej. Szkolenia te mają na celu zapewnienie 
pracownikom Firmy przemyślanej ścieżki rozwoju zawodowego. 
W omawianym okresie w Firmie nie miały miejsca żadne protesty pracownicze czy inne 
formy wywierania przez pracowników presji na Firmę. Udział naszej załogi w strajkach 
ograniczył się jedynie do akcji ogólnokrajowych bądź branżowych organizowanych przez 
związki zawodowe na wyższych szczeblach.  



FERRERO FRANCJA  
Podobne działania na rzecz pracowników, w oparciu i zgodnie z przyjętymi w Firmie 
wartościami, podejmowane były przez większość zakładów Grupy. 
Ferrero Francja również realizuje projekt, którego celem jest poprawa warunków socjalno-
zdrowotnych pracowników i ich rodzin. Projekt obejmuje następujące sfery działalności: 
 
Rodzina. Wybudowano i uruchomiono dwa kluby dla dzieci, działające przy zakładzie i przy 
biurze głównym. Te placówki stanowią pomoc dla rodzin w dni, kiedy szkoły mają wolne oraz 
w środy (szkoły we Francji są wówczas nieczynne). W tym samym celu Firma podpisała 
umowę z przedszkolem w Mont Saint Aignan, zapewniając bezpłatną opiekę dzieciom 
swoich pracowników również w tej placówce. Ponadto Ferrero Francja przewiduje 
ustanowienie 3 stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 3 stypendiów na 
naukę za granicą dla dzieci pracowników. 
 
Opieka społeczna. Projekt „Bilancio Salute” (Bilans zdrowia) umożliwia pracownikom 
powyżej 45 roku życia poddanie się serii nieodpłatnych kompleksowych badań lekarskich. 
Jeśli chodzi o byłych pracowników, Ferrero Francja wspiera stowarzyszenie „GIS”, które 
zajmuje się utrzymywaniem kontaktów z pracownikami na emeryturze, a także prowadzi 
działalność kulturalną, społeczną i charytatywną na ich rzecz. 
 
Dobre środowisko pracy. W maju 2010r. w Firmie otwarta została nowa stołówka. 
Oferowane przez nią posiłki to wysoka jakość i przystępne ceny. Rozbudowane zostało 
także  centrum fitness, dzięki czemu pracownicy mogą regularnie dbać o swoją kondycję 
fizyczną. 
 
Dalsze planowane kroki to: 
1 13 kwietnia 2011r. – dzień wymiany z udziałem dzieci z Mini-Klubu i  dzieci ze 
stowarzyszenia „Loisirs Pluriel”, reprezentującego 11 zrzeszeń lokalnych. Celem spotkania 
jest zapoznanie dzieci z ich rówieśnikami, sprawnymi inaczej; 
2 Laserowa terapia walki z nałogiem palenia, zorganizowana w specjalistycznym ośrodku i 
dostępna w promocyjnej cenie dla pracowników, chcących zerwać z nałogiem; 
3 Programy szkoleniowe w zakresie żywienia, mające promować zdrowy tryb życia wśród 
naszych pracowników. 
 
 



STOSUNKI PRZEMYSŁOWE  
 
Doświadczenie Europejskich Rad Zakładowych (ERZ) 
 
Nowa dyrektywa o Europejskich radach zakładowych (2009/38/WE), zmieniająca w kilku 
zasadniczych miejscach poprzednią, z 1994r., powinna zostać uwzględniona w porządkach 
prawnych poszczególnych państw do dnia 5 czerwca 2011r. 
Porozumienie, na bazie którego powołana została do życia ERZ Ferrero, zostało zawarte w 
1996r., na zasadzie dobrowolności, z mocy art. 13 dyrektywy z 1994r. W ten sposób Ferrero 
wyprzedziła część postanowień i zasad, wprowadzonych nową dyrektywą, jak choćby: udział 
przedstawicieli krajowych związków zawodowych i EFFAT (Europejskiej Federacji 
Związków Zawodowych Przemysłu Spożywczego, Rolnictwa i Turystyki), zasady 
działania ERZ, wspólne szkolenia i obecność eksperta. Jedną z głównych przesłanek nowej 
dyrektywy jest wzmocnienie interakcji pomiędzy związkami zawodowymi działającymi na 
szczeblu ogólnokrajowym (i regionalnym) a tym organem reprezentacji pracowniczej, jakim 
są właśnie ERZ. 
ERZ Ferrero od początku rozumiała tę potrzebę interakcji, traktując ją jako priorytet i element 
niezbędny dla swego dalszego funkcjonowania i poszerzania swojego doświadczenia. Tymi 
właśnie względami kierujemy się, dążąc do usprawnienia przekazu informacji na poziomie 
lokalnym na temat działań prowadzonych przez ERZ Ferrero, a także ułatwiając, zgodnie z 
przyjętymi w Firmie wartościami, proces rotacji jej członków. 
Dlatego właśnie jesienią 2010 r. ruszy projekt szkoleniowy, dofinansowany przez 
Komisję Europejską, w ramach którego zorganizowane zostaną seminaria w 
poszczególnych krajach, oraz końcowe seminarium ogólnoeuropejskie. Seminaria krajowe 
rozpoczną się w styczniu 2011 i potrwają do marca, natomiast w terminie 13 - 15 kwietnia 
zaplanowane jest seminarium końcowe w Dreźnie. 
Seminaria krajowe będą skierowane do przedstawicieli ERZ i przedstawicieli związków 
zakładowych. Na spotkaniach tych zostanie przedstawiony przegląd przepisów prawnych i 
przesłanek istnienia europejskich rad zakładowych, informacja na temat ponad 
piętnastoleniej historii działania ERZ Ferrero, a także poruszony temat elastyczności czasu 
pracy i form zatrudnienia. 
W chwili obecnej ERZ reprezentuje około 75% pracowników Grupy na całym świecie 
oraz praktycznie wszystkich zatrudnionych na terytorium Europy. 
 

 
  



BEZPIECZNE ŚRODOWISKO PRACY: 
NASZE PODEJŚCIE DO KWESTII ZDROWIA I 
BEZPIECZEŃSTWA  
 
Ochrona i promocja zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy stanowią priorytet dla Grupy 
Ferrero, we wszelkiej prowadzonej przez nią działalności i we wszystkich krajach, w których 
jest obecna. 
Od samego początku Grupa Ferrero podejmowała liczne starania w kierunku skutecznego 
identyfikowania i eliminowania wszelkich zagrożeń oraz poprawy warunków pracy, 
angażując w te działania wszystkich swoich pracowników. 
W każdym z zakładów Grupy realizowana jest bieżąca działalność szkoleniowa i 
informacyjna z zakresu dotyczącego BHP. 
 
Tytułem przykładu, można przytoczyć działania przeprowadzone przez zakład Ferrero 
Kanada: ostatnio wszyscy pracownicy otrzymali biuletyn informacyjny zawierający artykuły 
poświęcone kwestii bezpieczeństwa, a także zorganizowano „tydzień zdrowia i 
bezpieczeństwa”, podczas którego przeprowadzono liczne akcje informacyjne w tym 
zakresie, między innymi z udziałem ośrodków sportu, klinik medycznych i pogotowia 
ratunkowego. 
 
W trakcie 2010 roku, jak zapowiadaliśmy w I Raporcie CSR, zostało ponadto 
zorganizowane, wspólnie z ERZ, szkolenie pod nazwą „Od bezpieczeństwa do dostatku w 
organizacji”. W trakcie dwudniowego szkolenia menedżerowie firmy wraz z 
przedstawicielami pracowników mieli okazję zająć się sprawami zarządzania 
bezpieczeństwem w zakładzie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń i komunikacji 
o działaniu prewencyjnym. 
 
Z porównania sytuacji naszych zakładów w Europie z oficjalnymi danymi europejskimi 
(źródło EUROSTAT, dane zbiorcze za 2007r. z sektora przedsiębiorstw produkcji 
żywności, napojów i wyrobów tytoniowych) wynika, że średnia częstotliwość 
wypadków przy pracy w naszej Firmie utrzymuje się na poziomie poniżej średniej 
europejskiej w tym sektorze przedsiębiorstw. 
 
 
 
 

 
 
Załoga przy produkcji Kinder Joy, w zakładzie w Baramati (Indie) i, na zdjęciu obok, w Yaoundè (Kamerun). 
  



Poniższa tabela i wykres ilustrują wskażniki częstości i ciężkości wypadków przy pracy w naszych zakładach na terenie Europy: 
 
 
 
 

ZAKŁADY W EUROPIE 
 

Zakłady we Włoszech, w Arlon. Stadtallendorf, Villers, Ecalles, Cork i Belsku 
 

rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

wskaźnik 
częstości 

2,51 2,11 1,94 1,85 1,84 1,72 1,80 1,97 1,67 1,79 

wskaźnik 
częstości 
narastająco 

2,51 2,31 2,18 2,09 2,04 1,98 1,95 1,95 1,92 1,91 

wskaźnik 
ciężkości 

0,55 0,45 0,40 0,43 0,34 0,36 0,34 0,39 0,41 0,40 

 

 

 

 □□ wskaźnik częstości (100.000 h)   □□  wskaźnik ciężkości (1.000 h)   □□  wskaźnik częstości narastająco (100.000 h) 

 
WSKAŹNIK CZĘSTOŚCI (FI): 
Liczba odnotowanych wypadków przy pracy w danym okresie, na 100.000 przepracowanych godzin  
 
WSKAŹNIK CIĘŻKOŚCI (IG): 
Liczba nieobecności w pracy w danym okresie na 1.000 przepracowanych godzin  
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SZKOLENIA 
 
W roku handlowym 2009-2010 Ferrero Learning Lab zorganizowała 157 szkoleń, w 
których wzięło udział prawie 3 tys. osób. 
 
 

Rok Liczba sesji Liczba uczestników Rodzaj projektów szkoleniowych 

2006-2007 58 965 20 

2007-2008 91 1433 21 

2008-2009 100 1500 23 

2009-2010 157 2707 25 

 
 

Przykładowo, w roku handlowym 2009-2010 szkolenia zorganizowane przez Learning Lab 
dla 231 osób z grupy „Senior Manager & Above” objęły średnio 22 godziny rocznie na osobę. 
W przypadku 1055 pracowników umysłowych średniego i niższego szczebla średnia roczna 
wyniosła około 54 h szkoleniowych na osobę. 
Oferta szkoleniowa jest nieustannie aktualizowana, a czasem wyprzedza wręcz potrzeby 
związane z bieżącym rozwojem biznesu. W tym roku prowadzone kursy zostały 
dostosowane do nowego modelu kompetencji przekrojowych, przyjętego w Grupie. 
Szkolenia stanowią podstawowy element wsparcia zmian organizacyjnych wdrożonych i 
wdrażanych w poszczególnych zakładach włoskich, europejskich i pozaeuropejskich.  
Ferrero GEIE Learning Lab zapewnia zgodność planu szkoleń Grupy z różnymi 
potrzebami. Poza tradycyjnymi szkoleniami w formie wykładów, organizowane są także 
kursy praktyczne, jak również tryb „actionlearning”, który, obok wzmocnienia wiedzy 
specjalistycznej, związanej z nowymi rolami zarządczymi i technicznymi, promuje pracę 
według procesów i stosowanie logiki zespołów interdyscyplinarnych. 
 
 
 

Listopad 2009 
Ceremonia rozdania nagród dla uczestników kursu Master im. 
Michele Ferrero 
 
Audytorium Centrum Badawczego Grupy Ferrero gościło uroczystość wręczenia 
dyplomów i nagród w ramach drugiej edycji podyplomowego kursu Master II stopnia, 
w dziedzinie Nauk i Technologii Żywności i Żywienia Człowieka, noszącego imię 
Michele Ferrero. 
Czterech najlepszych studentów otrzymało stypendia, a za dwie najlepsze prace dyplomowe 
przyznano nagrody pieniężne. 
 
  



Ferrero Learning Lab zorganizowało cały szereg różnych programów i projektów 
szkoleniowych. 
Najważniejsze z nich to Capire Ferrero, Ferrero Academy (w tym roku już 17. edycja tego 
kursu, z udziałem 363 kolegów), Finance Young Graduate Programme oraz  
Sales Academy, Nutrition for Soremartec i Library for Operations. 
W I Raporcie odpowiedzialności społecznej zamieściliśmy szczegółowy opis programów 
szkoleniowych Ferrero. Jeśli chodzi natomiast o nowe kursy, to przedstawiamy bliżej: 
Sales Academy -  program szkoleniowy, który będzie ostatecznie gotowy i zainaugurowany 
w lutym 2011r. Obejmuje on łącznie 20 kursów szkoleniowych, skierowanych na potrzeby 
szkoleniowe i rozwojowe pracowników sprzedaży firmy Ferrero na całym świecie. Celem 
szkoleń jest uświadomienie pracownikom wartości odżywczych naszych produktów, aby 
również oni, mimo iż nie są specjalistami w kwestiach żywienia, mieli podstawową wiedzę 
naukową w zakresie zasad zdrowego odżywiania, przepisów prawa dotyczących żywności, 
aktywności ruchowej i trybu życia. 
Library Operations 
Library Operations to ambitny projekt, nad którym GEIE Learning Lab Ferrero pracuje od 
końca 2007r. Celem jest zebranie i usystematyzowanie ‘wiedzy’ i ‘know-how’ 
wypracowanych przez Ferrero, tak, aby uczynić proces przekazywania tego bagażu wiedzy i 
doświadczeń łatwiejszym i skuteczniejszym. 
Library Operations to projekt, który nieustannie się rozwija – w sumie zaplanowanych jest 26 
modułów, z których 23 zostały już udostępnione w różnych zakładach Grupy. 
Naszym celem jest przenoszenie tej cennej wiedzy i udostępnianie jej coraz większej 
liczbie kolegów, tak, aby jak najszybciej mogła ona dotrzeć także do pracowników 
naszych najmłodszych zakładów. 

 
 
 
 
 
„DIVERSITY MANAGEMENT”, czyli zarządzanie odmiennością 
 
Chcąc promować poszanowanie różnorodności odmiennych kultur, Firma Ferrero 
zorganizowała specjalny program działający w Europie i Azji. W ostatnim roku handlowym 
zostały przeprowadzone dwie pilotażowe edycje tego programu – w Luksemburgu (11-12 
stycznia 2010), z udziałem 18 osób, i w Singapurze (12-13 kwietnia 2010) z udziałem 16 
kolegów z różnych zakładów Ferrero Azja. 
Tematy dwudniowych szkoleń koncentrowały się na uświadomieniu różnic kulturowych w 
prowadzeniu biznesu oraz wskazaniu kompetencji przywódczych, koniecznych do skutecznej 
pracy w Chinach. 
Dla kolegów z Azji była to cenna okazja dowiedzenia się czegoś więcej na temat 
odmienności kulturowej Europy i cech włoskich przedsiębiorstw rodzinnych. 
 
Główne zagadnienia, omówione na szkoleniach, dotyczyły: 

□ Przywództwa między-kulturowego i inteligencji kulturowej 
□ Rozwijania talentów na rynkach wschodzących  
□ Przywództwa i kultury organizacyjnej 
□ Rozwoju osobistego  

  



KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA  
 
Również w 2010 r. przybyło nowych sekcji i treści w „myFerrero” – koncernowej sieci  
intranetowej, do której spływają informacje, wiedza, doświadczenie i dane ze wszystkich 
pionów Firmy. Warto zaznaczyć, że liczba użytkowników sieci, która na początku 2006 roku 
wynosiła około 5 tys., wzrosła obecnie do około 8 tys. 
Średnio portal myFerrero odwiedzało przynajmniej raz w miesiącu około 5.600 
użytkowników. 

 
 
INTERCULTURA 
 
Od sześciu lat Grupa Ferrero współpracuje z międzynarodowym stowarzyszeniem 
wolontariuszy Intercultura, zajmującym się promocją i organizacją wymiany doświadczeń 
interkulturowych dla młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym. Co roku Grupa sponsoruje 
roczne lub letnie stypendia dla dzieci pracowników, które pragną poznać kulturę innego kraju 
i spędzić pewien czas za granicą, goszcząc u lokalnych rodzin. W okresie 2009-2010 
opłacono 6 takich stypendiów. 

 
 
 
Kolejne zamierzenia – do roku 2013 
□ Przeprowadzenie badań „atmosfery w zakładzie pracy”, których celem ma być 

wskazanie aspektów wymagających poprawy; 

□ Prowadzenie dalszych szkoleń w zakresie „Diversity Management” , poczynając od 
szczebla menedżerskiego; 

□ Kursy/pomoc dla nowych pracowników, ułatwiające im integrację z Firmą, 
uwzględniającą także aspekty „Work Life Balance”. W roku 2009-2010 młodych 
absolwentów, którzy dołączyli do Grupy, było ponad 100. Większość z nich odbyła już 
szkolenie w cyklu Capire Ferrero, a młodzi pracownicy zakładów we Włoszech 
przystąpili już także do kursów Ferrero Care; 

□ Poszerzenie zakresu przedsięwzięć społecznych i na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. 

 
 

 
Linia produkcyjna Ferrero.  

  



 
 
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ 2: 
Równowaga w żywieniu, 
styl życia i smak jakości  
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RÓWNOWAGA W ŻYWIENIU, 
STYL ŻYCIA I SMAK JAKOŚCI  
 
Podejście Ferrero do kwestii diety oparte jest o całościową ocenę sposobu odżywiania się, a 
nie proste sumowanie zawartości kalorycznej poszczególnych składników pożywienia. 
Kluczowe znaczenie mają dla nas poniższe trzy zasady: 

□ złota reguła różnorodności w diecie; 
□ wartość kulturowa, a nie wyłącznie biochemiczna, pożywienia; 

□ stała analiza tendencji konsumenckich. 
 
Dlatego właśnie tworzymy nasze produkty na podstawie szczegółowych badań o 
charakterze interdyscyplinarnym, zwracając szczególną uwagę na wielkość porcji, aby 
nasze wyroby można było łatwo włączyć w codzienną dietę. 
 
Pragniemy przyczyniać się do: 

□ walki ze złymi nawykami żywieniowymi, jak niejedzenie śniadań, 
□ zmniejszania zjawiska braku apetytu u osób starszych, 

 
co staramy się uzyskiwać, tworząc produkty o wybornym i jedynym w swoim rodzaju 
smaku. 
 
Do realizacji tych celów dążymy poprzez stale ponoszone nakłady, które przeznaczamy na: 
 

o studia nad wpływem produktów na metabolizm organizmu – prowadzimy 
precyzyjne doświadczenia z wykorzystaniem ogólnie uznanych indeksów 
metabolizmu cukrów (indeks glikemiczny) oraz wskaźników zaspokojenia głodu 
(stężenie greliny), a także tak dobieramy wartość odżywczą produktów typu BMEE 
(Between Meals Eating Episodes), aby mogła się ona wpisywać w całość codziennej 
diety; 

o wykorzystywanie mikroskładników odżywczych pochodzenia naturalnego i 
opracowywanie dla nich procesów przemysłowych typu „mild ” (nieintensywnych), 
które chronią ich cenne wartości; 

o stosowanie procesów, w których nie są wykorzystywane tłuszcze częściowo lub 
całkowicie utwardzone (zresztą bez zwiększania poziomu tłuszczów nasyconych) 
oraz konserwanty; 

o używanie syntetycznych słodzików wyłącznie w określonych grupach produktów 
(sugar free), stawiając zawsze, w ramach możliwości technologicznych, na 
wykorzystanie składników naturalnych. 

 
Ferrero nie stosuje tłuszczów uwodornionych (utwardzonych), a zatem nasze produkty 
nie zawierają kwasów tłuszczowych typu trans (TFA) pochodzących z takich właśnie 
tłuszczów. Ferrero ponadto nie stosuje sztucznych dodatków i konserwantów. 
 
Poza tym od samego początku Ferrero stawia na pierwszym miejscu produkty, w których 
błonnik, witaminy i minerały pochodzą z zawierających je w sposób naturalny 
surowców. 
  



TWORZENIE RECEPTUR PRODUKTÓW I  
ODPOWIEDNIE PORCJOWANIE  
 
Ferrero aktywnie uczestniczy w pracach prowadzonych na szczeblu europejskim i krajowym 
nad reformulacją żywności i promuje strategię zmniejszenia porcji na rzecz jakości i smaku 
produktów. 
 
Już od 1976r. Ferrero oferuje produkty z linii Kinder w pojedynczo pakowanych porcjach, 
o wadze od 12,5 do 43 gramów. 
 
W trakcie 2010 roku Grupa nadal realizowała zobowiązania podjęte w roku 2009 w ramach 
„Europejskiej platformy na rzecz właściwego odżywiania się, aktywności fizycznej i 
zdrowia”, w czterech obszarach tematycznych: 

□ receptury i właściwe porcjowanie produktów; 
□ prawidłowa informacja o wartości odżywczej oraz edukacja konsumentów w 

dziedzinie odżywiania się; 

□ promowanie aktywności fizycznej i sportu; 
□ odpowiedzialny przekaz reklamowy. 

 
Każdy z tych obszarów tematycznych będzie przedmiotem szczegółowego audytu, z którego 
raport zostanie przedstawiony Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i 
Konsumentów, w styczniu 2011r. 
 
Jeśli chodzi o działania podjęte przez Ferrero w tym zakresie, warto przypomnieć, że w 
trakcie 2010 roku zostało poddanych „testom” rynkowym, w perspektywie ich wprowadzenia  
do szerokiej dystrybucji, kilka nowych i kilka przeformułowanych produktów, a dokładnie: 

o batonik Kinder w mniejszej porcji i o niższej wartości energetycznej; 
o batonik Kinder z obniżoną zawartością cukru i tłuszczów nasyconych; 
o dwa produkty z linii pralin, w mniejszych porcjach i o niższej wartości energetycznej; 
o produkt „praline summer substitute” o obniżonej zawartości tłuszczów nasyconych. 

  



Naszą działalność naukowo-badawczą skupiamy na badaniach nad wpływem słodyczy 
na przemianę materii, poprzez analizę wartości tych produktów i ich rolę w zrównoważonej 
diecie. 
 
Prowadzone przez nas badania: 
 

□ koncentrują się na znaczeniu, jakie w codziennej diecie pełni pierwsze śniadanie, 
ukazując jednocześnie zagrożenia płynące z niejedzenia śniadań, m.in. w postaci 
obniżonej sprawności umysłowej dzieci w szkole; 

□ zajmują się zagadnieniem poczucia sytości wynikającej z podjadania między 
posiłkami głównymi; 

□ badają bioprzyswajalność przeciwutleniaczy zawartych w herbacie. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NASZE CELE DO ROKU 2015 
 

o Chcemy kontynuować nasz udział w inicjatywach europejskich (np. „Europejskiej 
platformie na rzecz właściwego odżywiania się, aktywności fizycznej i zdrowia”) oraz 
krajowych, skierowanych na reformulację produktów spożywczych, przede 
wszystkim pod kątem zmniejszenia porcji; 

o Nadal prowadzić działalność naukową i badawczą w zakresie wpływu słodyczy 
na przemianę materii, zgodnie ze zrównoważonym podejściem do kwestii 
odżywiania; 

o Nadal prowadzić działalność naukową i badawczą w zakresie wpływu 
mikroskładników odżywczych i innych części składowych surowców na 
poprawę stanu zdrowia i zapobieganie chorobom, w sytuacji, gdy składniki te zawarte 
są w produktach w sposób naturalny i w znacznej ilości; 

o Pracować nad badaniami w kierunku wyodrębnienia i określenia potencjalnego 
zastosowania dla szerszej gamy surowców o wysokich wartościach odżywczych 
i bezpiecznych z ekologicznego punktu widzenia. 

  



BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I SMAK JAKOŚCI 

 

„Znany worek” (po włosku: “il sacco conosciuto”) – w ten właśnie sposób opisujemy 
surowce, które docierają do naszych zakładów, o ile odpowiadają one surowym standardom  
wyznaczonym przez Ferrero w zakresie identyfikowalności produktu, bezpieczeństwa i 
jakości. 

Specjalna wewnętrzna procedura określa częstotliwość kontroli oraz wszelkie analizy 
organoleptyczne, chemiczne, fizyczne i mikrobiologiczne, które należy przeprowadzić na 
próbkach pobieranych w chwili dostarczenia surowców do zakładu.  
 

W celu zapewnienia jak największej integracji danych dotyczących procesu jakości w całej 
Grupie oraz dla wzmocnienia centralizacji zarządzania procesem Gwarancji Jakości 
opracowaliśmy specjalny, globalnie zintegrowany system.  

System ten, znany pod nazwą SAP-QM (Quality Management - Zarządzanie Jakością), 
działa obecnie w 90% naszych europejskich zakładów, co oznacza, że udało nam się 
wyprzedzić terminy, które wyznaczyliśmy sobie w I Raporcie CSR. 

Gromadzenie i porównywanie danych dotyczących jakości jest więc teraz prowadzone w 
bardziej skoordynowany i kompleksowy sposób. 
Korzystając z nowego Kodeksu Postępowania w Biznesie oraz innych dostępnych narzędzi 
osobiście monitorujemy i sprawdzamy naszych dostawców, poddając kontroli również 
analizy, które – w oparciu o podpisane umowy - są oni zobowiązani przeprowadzać na 
dostarczanych nam surowcach.   

Bezpieczeństwo przemysłowe oraz bezpieczeństwo żywności są zapewniane w Ferrero 
przez wciąż ulepszany i aktualizowany system procedur firmowych oraz certyfikację ze 
strony niezależnych instytucji zewnętrznych. 
 
Wszyscy dostawcy Ferrero na całym świecie są wybierani i poddawani ocenie na poziomie 
Grupy przez „Centralny Dział Jakości”, w oparciu o jednolite kryteria i przy wykorzystaniu 
skomputeryzowanego systemu, który łączy poszczególnych dostawców z odpowiednimi 
działami Grupy.    

 

  

 

 

 

 

 



JAKOŚĆ I CERTYFIKACJA W NASZYCH ZAKŁADACH 
PRODUKCYJNYCH 
 

Poniższa tabela przedstawia obecny i przyszły status certyfikacji naszych jednostek 
produkcyjnych: 

 
 

Zakłady 
produkcyjne 

ISO 
9002:1994 

ISO 
9001:2000 

ISO 
9001:2000 

ISO 
9001:2008 

ISO 
22000 

ISO 
17025 

IFS FSSC 

 

od 
 

od 
 

Grupa 
Europejska 

od 

 

od 
 
od 

 

od 
 

od 
 

od 

 
Alba Włochy 

 
1999 

 
2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008 (Grupy) 

  
2006 

 
2007 

 

 
Arlon Belgia 

 
1996 

 
2003 

   
2006 

 

 
Balvano Włochy 

 
1996 

 
2004 

    

 
Belsk Polska 

 
2001 

 
2003 

   
2006 

 

 
Cork Ireland 

 
1994 

 
2004 

   
2011 

 

 
Pozzuolo 
Włochy 

 
1998 
 

 
2002 
 

    

 
S. Angelo dei 
Lombardi 
Włochy 

 
 

1999 

 
 

2004 

    

 
Stadtallendorf 

Niemcy 

 
 

1994 

 
 

2003 

  
 

2007 

 
 

2006 

 

 
Villers Ecalles 

Francja 

 
 

1997 

 
 

2003 

 
 

2011 

   

 
Vladimir Rosja 

 
 

   
2010 

  
2010 (*) 

  

 
Brantford 
Kanada 

 

    
Oczekiwany 
w terminie 

do 2011/2012  

    

 
La Pastora 
Argentyna 

 
 

2000 

 
 

2003 

  
 

2010 

 
 

2008 

   
Oczekiwany w 
terminie do 
sierpnia 2011 

 
Lithgow 
Australia 

 
 

1999 

 
 

2003 

      

 
Pocos de Caldas 

Brazylia 

 
 

1999 

 
 

2002 

  
 

2010 

 
 

2007 

   

 
Quito 

Ekwador 

 
 

1999 

 
 

2000 

  
 

2010 

    

(*):Gost – certyfikat rosyjski  
Wszystkie jednostki produkcyjne Grupy posiadają i realizują plan HACCP (Hazard Analysis Critical 
Control Points), który jest obligatoryjny na terenie całej Unii Europejskiej. 
Aktualnie dziewięć zakładów Ferrero (wskazanych w tabeli) jest w posiadaniu certyfikatów 
wystawionych przez niezależne, zewnętrzne instytucje, które potwierdzają działanie według 
standardów przewidzianych dla systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. W 2011 to tej 
grupy dołączą dwa kolejne zakłady (Cork i Villers Ecalles). Dziewięć jednostek produkcyjnych, które 
już posiadają certyfikat to: Alba, Arlon, Belsk, Stadtallendorf (certyfikat IFS); La Pastora, Pocos de 
Caldas (certyfikat ISO22000); Brantford, Lightow i Quito (certyfikat HACCP weryfikowany przez 
jednostki zewnętrzne). 
Pragniemy podkreślić posiadanie certyfikatów dedykowanych specjalnie bezpieczeństwu żywności, 
ponieważ standard ISO 9001 odnosi się do całego sektora wytwórczego i nie traktuje aspektów 
bezpieczeństwa żywności w szczególny sposób. 

 



NASZE CELE DO ROKU 2015 I 2020 
1. Do 2015 roku, stworzyć jeden wspólny ośrodek przyjmowania reklamacji, który 

będzie obsługiwał cały rynek i do którego - w sposób jasny i usystematyzowany - 
będą kierowane wszystkie uwagi konsumentów, przyczyniając się do stworzenia 
światowej bazy danych. 

2. Doprowadzić do końca integrację kontroli bezpieczeństwa żywności we 
wszystkich kontraktowych firmach pakujących (co-packer) i magazynach 
znajdujących się w sieci dostaw, tak aby do końca 2020 roku uzyskać pokrycie 
100%. 

3. Objąć certyfikatem bezpieczeństwa żywności ISO 22000 – FSSC wszystkie 
pozostałe zakłady Grupy (w powyższej tabeli przedstawione zostały wszystkie 
posiadane i przewidziane do uzyskania certyfikaty). 

4. Do końca 2020 uzyskać ogólnoświatowy certyfikat ISO, przewidujący jeden 
podręcznik i procedury wspólne dla całej Grupy Ferrero, tak aby nasze zakłady 
rozmieszczone na całym świecie stały się działami jednego “wirtualnego, 
ogólnoświatowego zakładu. 

 

POLITYKA ŚWIEŻOŚCI PRODUKTÓW 

Model prowadzenia firmy stworzony przez Ferrero ma za zadanie zapewnić stałą 
świeżość produktów, eliminując jednocześnie, w jak największym stopniu, ich 
marnotrawienie. Śledzimy cały cykl życia naszych produktów, aż do momentu konsumpcji, 
badając również wpływ wywierany przez opakowania. 
Prowadzimy stały monitoring u naszych sprzedawców, odkupując (po cenach 
rynkowych) każdy produkt Ferrero, który nie spełnia najwyższych standardów pod 
względem dotyku, wyglądu i zapachu, choć jego data przydatności do spożycia 
jeszcze nie upłynęła. Sytuacja taka ma miejsce przede wszystkim na obszarach o 
gorącym klimacie oraz latem, kiedy produkcja produktów wrażliwych na ciepło jest 
zawieszana. 
Podczas zarządzania naszymi magazynami na pierwszym planie stawiamy świeżość, 
przedkładając ją nad liczbę dostarczanych produktów. Nasz konsument zawsze musi móc 
znaleźć na sklepowych półkach świeże produkty Ferrero! 

 

NAJNOWSZE OSIĄGNIĘCIA W KONTROLI JAKOŚCI 
1. Wszyscy Kierownicy Jakości poszczególnych zakładów Grupy uzyskali dostęp do 

Portalu Intranetowego Ferrero, co usprawnia rozpowszechnianie w całej Grupie 
informacji i procedur jakości. 

2. Procedura oceny ryzyka, dotycząca surowców nabywanych w różnych miejscach 
świata, jest opracowywana na poziomie centralnym przez „Komisję techniczną 
Pionu Jakości Grupy”, co ma zagwarantować, że wszystkie surowce będą 
spełniały te same, surowe standardy jakości. 

3. Międzynarodowa Grupa Robocza ds. Bezpieczeństwa Żywności współpracuje 
z jednostkami lokalnymi, by jak najskuteczniej stawiać czoło nowym wyzwaniom, 
które pojawiają się w sferze bezpieczeństwa żywności, włączając w to wyzwania 
będące efektem globalizacji rynku surowców oraz rynku opakowań.    

4. W raportowanym okresie blisko 250 inspektorów działających w ponad 500.000 
punktach sprzedaży na całym świecie poddało ocenie „postrzegalną jakość” 
naszych produktów (ich cechy organoleptyczne oraz świeżość). 



TESTY SMAKU FERRERO 
W pierwszym raporcie CSR opisaliśmy szczegółowo specjalne analizy sensoryczne - 
nazywane przez nas “testami smaku” - które przeprowadzamy obok zwykłych 
testów laboratoryjnych, aby upewnić się, że nasz produkt spełnia najwyższe 
standardy smaku Ferrero. Testy te pozwalają na szczegółową ocenę wyglądu zapachu 
i smaku produktów.  

Analizy te obejmują: 

1. degustacje surowców w chwili przyjęcia dostawy; 
2. degustacje półproduktów na linii oraz degustacje produktów końcowych; 
3. degustacje przeprowadzane przez kierownictwo; 
4. testy pajęczej sieci „spider web”. 

 

W ciągu roku, w całej Grupie, 1.700 degustatorów odbywa ponad 400 tysięcy testów 
smaku (średnio 33.900 na miesiąc). Głównym celem wewnętrznych testów smaku, 
przeprowadzanych raz w tygodniu przez kierownictwo danej jednostki 
produkcyjnej, jest promowanie w Grupie „kultury degustacji”.   

 

PRZYPADKI NIEZGODNOŚCI 
 

a “ISO 9001: 2008” – Certyfikat systemu jakości Ferrero  
W latach 2009-2010 w zakładach Grupy przeprowadzono siedem inspekcji, 
w wyniku których stwierdzono, że przypadki „Niezgodności” kształtują się na 
poziomie poniżej 3%.   

b IFS: International Food Standards (Międzynarodowe Standardy Żywności) 
W wyniku inspekcji dotyczących „Certyfikacji produkcji”, które w latach 2009-
2010 przeprowadzono w zakładach w Belsku, Stadtallendorf, Arlon i w Albie 
stwierdzono, że  poziom zgodności wynosi 97/100. 

 

 

  

  



PROPAGOWANIE ŚWIADOMEGO ODŻYWIANIA SIĘ ORAZ 
EDUKACJA ŻYWIENIOWA POPRZEZ ZAANGAŻOWANIE 
SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH 

W 2010 roku firma Ferrero wspierała, podobnie jak w ubiegłych latach, francuską inicjatywę 
EPODE (skrót od nazwy w języku francuskim „Razem zapobiegajmy otyłości u dzieci”- 
www.epode.fr) w czterech krajach europejskich (Francja, Belgia, Hiszpania i Grecja) oraz 
Europejską Sieć EPODE (EEN), pomagając w finansowaniu prac zespołu koordynacyjnego.   

Od 2008 roku metoda zastosowana w programie EPODE stała się inspiracją wielu projektów 
edukacji żywieniowej oraz programów promujących aktywność fizyczną, takich jak: EPODE 
(Francja), VIASANO (Belgia) oraz THAO (Hiszpania). 

Metoda ta została następnie zastosowana w Grecji (program PAIDEIATROFI realizowany 
w 13 miastach), w Holandii (program JOGG realizowany w sześciu miastach) oraz w 
Szkocji, w ramach programu “Healthy Weight Communities” realizowanego w 8 
gminach. 

Ferrero brała czynny udział w inicjatywach EPODE prowadzonych w poszczególnych krajach 
oraz w spotkaniach grup roboczych. W wyniku pomiarów Indeksu Masy Ciała dzieci (BMI) 
przeprowadzonych w ramach programu uzyskano niezwykle ciekawe i zachęcające dane, 
utwierdzające w przekonaniu, że metoda stosowana przez program EPODE powinna być 
kontynuowana. 

W listopadzie 2010 drugie sprawozdanie techniczno-finansowe Europejskiej Sieci EPODE 
zostanie przedstawione Komisji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów (EAHC) 
działającej przy Komisji Europejskiej.  

W 2011 roku pragniemy kontynuować wsparcie dla programu EPODE na terenie Francji, 
Belgii, Hiszpanii i Grecji oraz dla Europejskiej Sieci EPODE (EEN).  

 
KRAJ 

 
PROGRAM 

 
LICZBA OBJĘTYCH 
PROGRAMEM MIAST 

I OSÓB 

 
STRONA 

INTERNETOWA 

 
ROK 

 
WKŁAD FERRERO 

 
Francja 

 

 
EPODE 

 
226 miast, 1 mln osób 

 
www.epode.fr 

 
2006/11 

 
500.000€ 

 
Belgia 
 

 
VIASANO 

 
15 miast, około 300 

tys. osób 
 

 
www.viasano.be 

 
2007/11 

 
400.000€ 

 
Hiszpania 

 

 
THAO 

 
44 miasta, 10 

autonomicznych gmin, 
2.688.449 osób 

 
 

www.thaoweb.com 

 
 

2008/11 

 
 

300.000€ 

 
Grecja 
 

 
PAIDEIATROFI 

 
13 miast 

 
www.paideiatrofi.org 

 
2009/11 

 
150,000€ 

 
Unia 

Europejska 
 

 
EUROPEAN 
EPODE 

NETWORK 
 

 
4 Państwa 
Członkowskie 

 
www.epode-

europeannetwork. 
com 

 
 

2007/10 

 
 

450.000€ 

 

Łączny wkład Ferrero w latach 2006-2011 wyniósł 1.8mln €  (włączając w to wsparcie dla Sieci). 



PROMOWANIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ 
 

Projekt Kinder+Sport został wprowadzony w Ferrero w celu promowania zdrowego 
stylu życia poprzez zachęcanie do codziennego uprawniania sportu, zwłaszcza przez 
dzieci. 

Poniżej przedstawiamy wybrane dane liczbowe, dotyczące inicjatyw realizowanych w 
ramach programu Kinder+Sport w latach 2009-2010: 

���� program realizowany w 17 krajach (również poza UE: Chiny i Rosja); 
���� ponad 7 mln dzieci uczestniczących w programie; 
���� 7 tys. zestawów przyrządów sportowych zainstalowanych w szkołach i 

klubach; 
���� ponad 400 wydarzeń o charakterze sportowym promowanych w całej 

Europie; 
���� 21 wybitnych sportowców promujących wydarzenia sportowe i zdrowy styl 

życia; 
���� sponsoring 21 krajowych federacji; 
���� sponsoring 3 komitetów olimpijskich (CONI - 

Włochy, DOSB - Niemcy, MOB - Węgry); 
���� ponad 1 mln wejść na stronę internetową 

Kinder+Sport; 
���� łączna roczna inwestycja Ferrero – 12 mln.  

 
 

 

Niezwykle istotne są badania rozpoczęte w okresie 2008/2009. Badania te - realizowane 
we współpracy z turyńskim Instytutem Medycyny Sportowej, włoską Federacją Piłki 
Siatkowej (FIPAV), Ministerstwem Edukacji, CONI oraz lokalnymi instytucjami - objęło 
dzieci ze szkół uczestniczących w projekcie Kinder+Sport mini-siatkówka, a jego celem 
jest ocena średnio i długoterminowych (5 lat) efektów projektu. 

W latach 2009 -2013 Ferrero przeznaczy na te badania kwotę 250.000. 

W minionym roku szkolnym (2009/2010) projektem zostało objętych szesnaście klas 
pierwszych szkół gimnazjalnych1. W sumie 319 uczniów (155 chłopców i 164 
dziewczęta) poddano badaniom i testom psychomotorycznym w celu pomiaru ich stanu 
zdrowia oraz sprawności fizycznej. Zebrane dane posłużą jako dane referencyjne do 
przyszłych analiz. 

Specjalnie opracowana ankieta - skierowana zarówno do rodziców, jak i dzieci - zawierała 
pytania o rodzaj uprawnianych sportów oraz pytania ogólne, odnoszące się do stylu życia. 
W ten sposób zebrano również dane jakościowe. Według wstępnych wyników ankiety 
około 70% rodziców powiedziało, że ich dziecko uprawia sport w szkole, a ponad 60% 
dzieci stwierdziło, że chciałoby uprawiać sport regularnie. 

Pierwsze pełne wyniki badania będą dostępne w roku szkolnym 2014/2015, kiedy 
szkołę podstawową ukończy pierwsza grupa dzieci i zostanie poddana monitoringowi 
podczas swojego pierwszego roku w gimnazjum. 

  

                                                           
1
 Przypis tłumacza: w pierwszej części zaznaczonego fragmentu prawdopodobnie jest błąd (zarówno w wersji 
angielskiej, jak i włoskiej) – powinno być raczej „szesnaście klas pierwszych szkoły podstawowej”, ponieważ 
tylko w ten sposób cały fragment jest logiczny. Zostawiam jednak tak jak w oryginale, do Państwa decyzji. 



Niemiecka kampania na rzecz zdrowego żywienia i 
większej aktywności fizycznej 

W marcu ubiegłego roku Federalne Ministerstwo Żywności, Rolnictwa i Ochrony 
Konsumentów (BMELV) wraz z niemieckim Ministerstwem Zdrowia (BMG) przyznały 
swoje logo „Inform” witrynie internetowej „Get going” (dostępnej w czterech językach), 
nagradzając ją za wspieranie celów oraz wysiłków podejmowanych przez tę krajową 
kampanię na rzecz zdrowego stylu życia. Niemiecki oddział Ferrero wspiera tę 
inicjatywę od 2008 roku.  

Witryna internetowa www.komm-in-schwung.de (dostępna również w innych językach) 
została założona przez prof. Stephana Martina - internistę, endokrynologa i 
diabetologa. Profesor Martin jest dyrektorem medycznym w Centrum Diabetologii 
(West German Diabetes and Health Center) w Düsseldorfie oraz prezesem Zarządu 
charytatywnej fundacji „Motivation for lifestyle changes”. Więcej informacji na stronie 
www.in-form.de. 

 

   

 

 

 

NIECH PRZEMÓWIĄ ETYKIETY 
W 2010 roku, w oparciu o zobowiązania samoregulacji podjęte w 2008 roku, firma Ferrero 
wdrożyła - w każdym z 27 krajów członkowskich i w odniesieniu do wszystkich 
produktów Kinder oraz Nutella -  wszystkie rekomendacje dotyczące etykiet, które 
zostały wydane przez Europejską Konfederację Producentów Żywności i Napojów 
(CIAA). 

Przyjmując takie zobowiązanie, firma podjęła się umieszczać: 

a z przodu opakowania - Energy Logo, zgodnie z rekomendacją CIAA (ilość kilokalorii w 
jednej porcji oraz udział procentowy Wskazanego Dziennego Spożycia - GDA) ; 

b z tyłu opakowania – wartość odżywczą jednej porcji: energia, białko, węglowodany (z 
wyszczególnieniem cukrów), tłuszcz (z wyodrębnieniem kwasów tłuszczowych 
nasyconych), błonnik i sód, a także energia, cukry, tłuszcz, kwasy tłuszczowe nasycone i 
sód przypadające na jedną porcję jako procent GDA. 

 

 

  



ODPOWIEDZIALNY PRZEKAZ REKLAMOWY 
Już od 2009 roku firma Ferrero – zgodnie z podjętymi zobowiązaniami samoregulacji – w 27 
krajach Unii Europejskiej oraz w Australii, Kanadzie i Brazylii nie kieruje reklam 
produktów żywnościowych do publiczności, w której większość stanowią dzieci 
poniżej 12 roku życia.  

W 2010 roku Grupa Ferrero zobowiązała się do stosowania na całym świecie - 
począwszy od stycznia 2012 roku - polityki samoregulacji przyjętej przez 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Produktów Żywnościowych i Napojów (IFBA) w 
zakresie reklamy kierowanej do dzieci (telewizja, prasa, Internet).  

W czerwcu 2010 roku strategia ta została rozwinięta – członkowie IFBA zobowiązali się 
bowiem do powstrzymywania się od rozpowszechniania wszelkich komunikatów 
marketingowych swoich produktów żywnościowych w szkołach podstawowych, chyba że  
uzgodnią to z dyrekcją szkoły w celach edukacyjnych lub zostaną o to wyraźnie poproszeni. 

 

Sprawozdanie z realizacji inicjatyw podejmowanych przez IFBA po raz pierwszy zostało 
przedłożone Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w listopadzie 2009 roku, w ramach 
wsparcia prowadzonej przez WHO Globalnej Strategii na rzecz Diety, Aktywności 
Fizycznej i Zdrowia. 

Sprawozdanie to dokumentuje wysiłki podjęte przez członków IFBA – do których zalicza 
się Ferrero – w celu realizacji zobowiązań podjętych na pięciu polach: innowacja i 
sporządzanie nowych formuł produktów, informacja żywieniowa kierowana do 
konsumenta, reklama i marketing kierowane do dzieci, zbilansowana dieta i aktywność 
fizyczna, partnerstwo publiczno-prywatne. 
Sprawozdanie to zainicjowało regularny dialog pomiędzy IFBA a WHO, który będzie 
kontynuowany poprzez podobne inicjatywy. 
Kolejne sprawozdanie powinno zostać przedłożone WHO w marcu 2011 roku. 

 

HISTORIA MONITORINGU REKLAM 

W 2009 roku stowarzyszenie IFBA zwróciło się do firmy Accenture Media Management z 
prośbą o poddanie kontroli członków stowarzyszenia pod kątem zgodności z globalną 
polityką samoregulacji w zakresie reklam kierowanych do dzieci w telewizji, prasie i 
Internecie.  
Kontrola ta została powtórzona w 2010 roku na próbce komunikatów reklamowych 
nadawanych pomiędzy 1 kwietnia a 30 czerwca 2010 roku. 
Ogólny stopień zgodności wśród członków IFBA wyniósł 96% w przypadku reklamy 
telewizyjnej oraz 100% w przypadku reklamy prasowej i internetowej. 
Dodatkowo w 2010 roku Europejskie Stowarzyszenie Standardów w Reklamie (EASA) 
poddało kontroli komunikaty reklamowe zamieszczone na stronach firmowych niektórych 
członków WFA (do których zalicza się Ferrero) badając, czy są one zgodne z ramowymi 
regulacjami odpowiedzialnej reklamy produktów żywnościowych i napojów, które zostały 
przyjęte przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC – International Camber of Commerce), 
a także z innymi stosowanymi kodeksami, lokalnymi czy branżowymi, oraz szczegółowymi 
regulacjami przyjętymi w obrębie powyższych ram. 
Próbka poddana badaniu objęła ogółem 352 witryny firmowe w ośmiu krajach. 
W przypadku Ferrero nie stwierdzono niezgodności na żadnej z 35 stron 
internetowych poddanych analizie na ośmiu monitorowanych rynkach.  
 



SAMOREGULACJE W REKLAMIE 

Zgodnie z informacjami podanymi w pierwszym raporcie CSR Grupa Ferrero, od 1 stycznia 
2009 roku, przystąpiła do inicjatywy EU Pledge (więcej informacji: www.eu-pledge.eu), 
zobowiązując się do samoregulacji reklam (telewizyjnych, prasowych i internetowych) 
skierowanych do dzieci poniżej 12 roku życia.  

W styczniu 2010 roku firma Ferrero podpisała również meksykańską inicjatywę PLEDGE, 
dotyczącą samoregulacji reklam produktów żywnościowych skierowanych do dzieci, 
zobowiązując się do opublikowania podjętych przez siebie zobowiązań do 31 grudnia 2010r. 

 W 2010 roku firma Accenture Media Management przeprowadziła kontrolę w zakresie 
stosowania założeń EU Pledge przez 11 sygnatariuszy. Było to niezależne badanie 
zgodności ze zobowiązaniami do samoregulacji, podjętymi przez firmy członkowskie. 
Kontrola objęła: 

o reklamy (telewizyjne, prasowe, internetowe) produktów żywnościowych skierowane 
do dzieci poniżej 12 roku życia na Węgrzech, w Grecji, Holandii, Polsce, Portugalii i 
Hiszpanii; 

o komunikaty reklamowe produktów żywnościowych pojawiające się w szkołach 
podstawowych w Belgii, Wielkiej Brytanii, we Włoszech i na Słowacji 

 

Monitoring inicjatywy EU Pledge przewidywał także zbadanie wpływu samoregulacji na 
faktyczną ekspozycję dzieci na reklamę telewizyjną produktów żywnościowych 
sprzedawanych przez sygnatariuszy EU Pledge oraz analizę zmian zarejestrowanych w 
stosunku do lat 2005 i 2009. 

W wyniku badania stwierdzono co następuje: 

���� wysoki stopień zgodności – prawie 100% dla wszystkich kanałów komunikacji 
liczonych łącznie i 92% dla komunikatów w szkołach; 

���� istotne ograniczenie ekspozycji dzieci na reklamę wszystkich produktów 
sprzedawanych przez sygnatariuszy inicjatywy Pledge (w porównaniu do 2005 
roku odnotowano spadek o 30% w 2009 i o 36% w 2010); 

���� bardzo znaczące ograniczenie ekspozycji dzieci na reklamę produktów, które 
nie spełniają kryteriów żywieniowych przyjętych przez firmy (w porównaniu do 
2005 roku odnotowano spadek o 56% w 2009 roku i o 60% w 2010 roku). 

 

Celem Ferrero na 2010 rok było osiągnięcie jak największej zgodności reklam z 
założeniami EU Pledge oraz podjęcie działań w ramach Grupy, zmierzających do 
rozwiązania przypadków niezgodności, które wynikają ze zmiany struktury widowni 
pomiędzy czasem, kiedy reklama jest planowana a czasem jej rzeczywistego nadania.  

Indywidualny wynik zgodności Ferrero na 
rynkach monitorowanych w 2010 roku wahał 
się pomiędzy 95,04% a 100%. 
 

 

 

 



PROMOWANIE KRYTYCZNEGO SPOJRZENIA NA REKLAMĘ 

W 2010 roku firma Ferrero kontynuowała wsparcie dla programu Media Smart we wszystkich 
krajach, na terenie których program ten działa (Wielka Brytania, Niemcy, Holandia, Francja, 
Węgry, Szwecja i Portugalia), stawiając sobie za cel pomaganie dzieciom w rozwoju 
krytycznego spojrzenia na reklamę (szczegółowy opis programu znajduje się w pierwszym 
raporcie CSR dostępnym na stronie www.ferrero.com). 

Linki do krajowych programów Media Smart: 
Belgia - www.raadvoordereclame.be 
Finlandia - www.mediasmart.fi 
Francja - www.pubmalin.fr 
Niemcy - www.mediasmart.de 
Holandia - www.mediarakkers.nl 
Portugalia - http://www.mediasmart.com.pt/media_smart.1.html 
Wielka Brytania - www.mediasmart.org.uk 
Szwecja - www.mediasmart.se 
Węgry - www.mediatudor.hu 
 
Celem wyznaczonym na 2010 było wprowadzenie programu Media Smart do innych krajów 
oraz rozszerzenie jego zasięgu tam, gdzie jest on już obecny. Obecnie program Media Smart 
działa w 33.463 szkołach w całej Europie. 
 

 

 
 

BUSINESS 4 LIFE 
Oddział Ferrero w Wielkiej Brytanii dołączył do 
programu “Business 4 Life”. 

Program “Business 4 Life” jest inicjatywą Brytyjskiego 
Stowarzyszenia Reklamy, którego członkowie – wykorzystując swoją 
wiedzę z zakresu reklamy i marketingu – promują zdrowy styl 
życia, włączając się aktywnie w kampanię brytyjskiego Ministerstwa 
Zdrowia prowadzoną pod nazwą “Change 4 Life” oraz w inne 
podobne inicjatywy rządowe.  

Więcej informacji na temat programu “Business 4 Life” znajduje się 
na stronie www.business4life.co.uk 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 3 

 

Surowce pochodzące 

ze zrównoważonych źródeł 



 

SUROWCE POCHODZĄCE ZE ZRÓWNOWAŻONYCH 
ŹRÓDEŁ 

 

Grupa Ferrero od lat stawia na budowanie z producentami i dostawcami surowców 
bezpośrednich i długoterminowych relacji, opartych na dialogu i przejrzystości. Nowy 
Kodeks Postępowania w Biznesie określa jasne wymogi, dotyczące najwyższej jakości i 
świeżości surowców oraz skrupulatnego przestrzegania zasad etyki i zrównoważonego 
rozwoju (pełny tekst Kodeksu Postępowania w Biznesie znajduje się w części wstępnej 
niniejszego raportu). Kodeks ten jest połączony z planem - który powinien zostać wdrożony 
do końca 2013 roku – obejmującym praktyki uzgodnione wspólnie przez wszystkich 
uczestników łańcucha dostaw, zarówno pozostających wewnątrz, jak i na zewnątrz Grupy. 
Plan ten, znany pod nazwą ABCDE (A Business Code Dialogue Engagement), pozwoli 
dodatkowo zacieśnić relacje Grupy z dostawcami surowców. 

 
Wykorzystując plan ABCDE oraz inne dostępne instrumenty Grupa Ferrero, wspólnie z 
rolnikami i innymi dostawcami surowców, zamierza promować: 

□ dobre praktyki rolnicze definiowane jako „wykorzystywanie dostępnej wiedzy na 
rzecz do zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych przy produkcji 
bezpiecznej i zdrowej żywności oraz rolniczych produktów nieżywnościowych, w 
poszanowaniu osoby ludzkiej i jednoczesnym zapewnieniu opłacalności 
ekonomicznej i stabilności społecznej“ (FAO, Good Agricultural Practice, czerwiec 
2002); 
 

□  zdrowie i dobrostan zwierząt poprzez traktowanie ich jako „istot zdolnych do 
odczuwania” (zgodnie z definicją zawartą w europejskiej Dyrektywie 86/609). W 
przypadku Grupy Ferrero zasada ta ma zastosowanie przede wszystkim do kur i 
krów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GŁÓWNE SKŁADNIKI NASZYCH PRODUKTÓW 

 

Pochodzenie surowców oraz sposób realizacji dostaw to dwa główne parametry, którymi 
kierujemy się na etapie selekcji naszych surowców, starając się zapewnić w ten sposób 
realizację dwóch najważniejszych celów: najwyższej jakości oraz respektowania praw 
człowieka i zasad zrównoważonego rozwoju.  

W okresie 2008/2009 zużyliśmy w sumie 925.000 ton surowców, a w okresie 2009/2010 
osiągnęliśmy poziom 932.784 ton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OD ZIAREN KAKAO DO CZEKOLADY 

Naszym celem na 2020 rok jest osiągnięcie stanu, w którym kakao pochodzące ze 
zrównoważonych źródeł będzie pokrywać w 100% zapotrzebowanie Grupy na ten 
surowiec.   

W celu stworzenia jak najlepszych warunków dla realizacji tego celu oraz mając na uwagę 
olbrzymią złożoność łańcucha dostaw kakao (ponad 1,5 mln indywidualnych rolników, 
niezliczona liczba pośredników, problemy natury logistycznej i geopolitycznej w krajach, 
będących producentami kakao), podtrzymujemy nasze wsparcie dla podejścia zbiorowego 
o charakterze ogólnobranżowym. Dzięki temu możemy promować zrównoważony rozwój 
wzdłuż całego łańcucha dostaw kakao, w ścisłej współpracy z krajami-producentami oraz 
wszystkimi organizacjami działającymi w tej branży.  

 

 



Jesteśmy aktywnymi członkami następujących organizacji o charakterze ogólnoświatowym: 

□  Światowej Fundacji Kakao (WCF www.worldcocoafoundation.org),  powołanej do 
życia w 2000 roku przez firmy działające w branży kakao i czekolady, z zamiarem 
polepszenia życia społeczności uprawiających kakaowce, ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na przychody rolników, edukację, rozwój lokalnych społeczności i 
poszanowanie środowiska, poprzez partnerstwa z instytucjami i organizacjami o 
charakterze pozarządowym; 

□  Międzynarodowej Inicjatywy na rzecz Kakao (ICI www.cocoainitiative.org), 
założonej w 2002 roku we współpracy z innymi organizacjami z branży słodyczy, 
związkami zawodowymi i organizacjami pozarządowymi, dla monitorowania i 
wspierania wysiłków podejmowanych w celu wyeliminowania w produkcji kakao i jego 
produktów pochodnych najgorszych form pracy dzieci oraz pracy przymusowej. 
Inicjatywa ICI stawia sobie za cel zwiększenie świadomości producentów poprzez 
wspieranie edukacji i realizację programów podnoszących świadomość opartych na 
dzieleniu się doświadczeniami zdobytymi w praktyce. 

 

 

Ferrero jest również sygnatariuszem Protokołu Harkin-Engel z 2001 roku, który zmierza do 
ograniczenia najgorszych form pracy dzieci w krajach Afryki Zachodniej oraz „Ram działania 
wprowadzających protokół w życie” z 2010 roku, w którym to dokumencie opisane są 
konkretne projekty pomocowe i inicjatywy podejmowane na rzecz rodzin i dzieci żyjących w 
społecznościach produkujących kakao na Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Ghanie.   
Obok inicjatyw o zasięgu ogólnoświatowym Grupa Ferrero angażuje się również w 
konkretne projekty partnerstwa lokalnego, nastawione na zapewnienie wsparcia i 
szkolenia dla rolników, między innymi poprzez oferowanie nagród finansowych za ziarna 
kakao wysokiej jakości. Głównym celem takich projektów jest ożywienie lokalnej gospodarki 
oraz wytworzenie społecznych i ekonomicznych korzyści. 
Działając wspólnie z Touton (www.touton.fr) rozpoczęliśmy na Wybrzeżu Kości Słoniowej 
projekt zmierzający do zakupu kakao certyfikowanego przez Rainforest Alliance 
(www.rainforest-alliance.com). Natomiast we współpracy z Source Trust 
(www.sourcetrust.com) podejmujemy starania, by również w Ghanie i Nigerii uzyskać 
dostawy kakao, w stosunku do którego można zastosować zasadę identyfikowalności, a 
także realizujemy inicjatywy nastawione na polepszenie warunków życia lokalnych 
społeczności wzdłuż całego łańcucha dostaw. 
W Ekwadorze naszym głównym dostawcą kakao jest fundacja Maquita Cushunchic Como 
Hermanos MCCH (www.fundmcch.com.ec).  

W okresie 2009/2010 blisko 10.000 członków (z czego 2.500 zajmujących się ziarnami 
kakao) skorzystało ze wsparcia oferowanego przez Grupę (20% wszystkich dotacji) w celu 
dokończenia nowego zakładu selekcji, sortowania i klasyfikacji kakao na etapie 
poprzedzającym export. 

 

 

 



 

 

W 2010 roku rozpoczęto nowe projekty w celu pozyskania w Zachodniej Afryce dostaw 
kakao z certyfikatem UTZ (www.utzcertified.org), a w przyszłości podobne inicjatywy będą 
podejmowane także w innych krajach, będących producentami kakao. 

W okresie 2009/2010 około 10% kakao kupowanego przez Ferrero pochodziło z 
identyfikowalnych źródeł z certyfikatem zrównoważonej produkcji. To wszystko - w 
połączeniu z innymi inicjatywami - sprawi, że do końca 2020 roku 100% 
zapotrzebowania na ziarna kakao będzie pokrywane ze źródeł charakteryzujących się 
zrównoważonym rozwojem. 

 

 

 

   

 

 

  



ORZECHY LASKOWE  
Ferrero jest jednym z największych na świecie konsumentów orzechów 
laskowych, pochodzących, w przeważającej mierze, z terenu Włoch i 
Turcji. Dla uzyskania najwyższej jakości orzechów laskowych 
opracowaliśmy, w oparciu o unikalne technologie, specjalne procesy 
prażenia, które pozwalają w pełni wydobyć smak i aromat tego surowca. 
W raportowanym okresie firma Ferrero przykładała szczególną uwagę do relacji ze swoimi 
tureckimi dostawcami orzechów laskowych, koncentrując się na standardach najwyższej 
jakości i bezpieczeństwa oraz na aspektach etycznych, społecznych i środowiskowych. 
Zintensyfikowaliśmy kontakty z władzami krajowymi w zakresie usprawniania 
podejmowanych działań, zmierzających do realizacji postanowień zapisanych w 
międzynarodowych porozumieniach przeciwko pracy dzieci oraz dla promowania dostaw 
przyjaznych dla środowiska. Wynik tego procesu został podsumowany w dokumencie 
(przedstawionym poniżej), którego sygnatariuszami była firma Ferrero oraz wszyscy jej 
tureccy dostawcy. 
W 2011 roku planujemy dalsze wzmocnienie tak pojętego zaangażowania, również w 
ramach aktywnej działalności w europejskich i międzynarodowych stowarzyszeniach 
handlowych i branżowych. 
 
 

 

 

 

 

 

W odniesieniu do uprawy, przetwarzania i sprzedaży orzechów laskowych wymienione 
firmy oraz Grupa Ferrero zobowiązują się: 

□ zapewnić najwyższą jakość produkcji orzechów laskowych, tak aby w pełni respektować 
standardy świeżości, jakości i bezpieczeństwa; 

□ wspierać dobre praktyki rolnicze, przyjazne dla środowiska naturalnego i 
bioróżnorodności, minimalizując użycie środków chemicznych i propagując ekologiczne 
praktyki rolnicze; 

□ zapewniać i wymagać od swoich dostawców, by także oni zapewniali warunki 
bezpieczeństwa pracy i wynagrodzenia zgodne z obowiązującymi przepisami, lokalnymi 
regulacjami i zasadami, a także postanowieniami odpowiednich umów międzynarodowych;   

□ unikać korzystania z pracy dzieci, w jakiejkolwiek formie, począwszy od jej najgorszych 
form, oraz z pracy przymusowej; 

□ wspierać stabilność przychodów rolników między innymi poprzez stosowanie, o ile to 
możliwe, specjalnych programów handlowych (np. umów długoterminowych); 

□ promować politykę ustalania cen sprawiedliwą i przejrzystą dla obu stron, pozostającą w 
zgodzie z „zasadą niezależności” – partnerzy biznesowi uznają, iż stanowią oni niezależne 
względem siebie podmioty gospodarcze, szanujące wzajemne prawa do swobodnego 
ustalania własnych strategii i polityki zarządzania, w zakresie produkcji, sprzedaży, 
marketingu i finansów, przy czym swoboda ta dotyczy także decyzji o dobrowolnym 
przystąpieniu bądź nieprzystąpieniu do współpracy. 



 
W 2006 roku Ferrero powołała do życia organizację ‘Hazelnut Business Development’ 
(HBD), której zadaniem jest nawiązywanie długoterminowej współpracy z 
producentami oraz wdrażanie projektów nastawionych na rozwój realizowanych we 
współpracy z lokalnymi rządami, instytucjami finansowymi i prywatnymi inwestorami. 
HBD przeprowadziła wiele inicjatyw w Chile, Argentynie, Gruzji i RPA (ich opis został 
zamieszczony w I Raporcie CSR dostępnym na stronie www.ferrero.com). 
Jednym z celów wyznaczonych na 2013 rok, który został ujęty w I Raporcie CSR, jest 
rozpoczęcie w Gruzji projektu nastawionego na uzyskanie certyfikatów redukcji emisji 
dwutlenku węgla do atmosfery. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez zastosowanie metod 
określonych w protokole z Kyoto z 1997 roku. 

Poniżej przedstawione zostały główne założenia projektu oraz nowe rezultaty osiągnięte w 
okresie 2009-2010: 
 

□ firma Agrigeorgia, wchodząca w skład Grupy Ferrero, rozpoczęła proces 
międzynarodowej walidacji pierwszego komercyjnego projektu leśnego, który 
przewiduje zakładanie plantacji orzechów laskowych w zachodniej Gruzji i 
zarządzanie nimi przy zastosowaniu metod umożliwiających optymalizację redukcji 
CO2. 

□ Projekt pozwoli na wygenerowanie około 550.000 ton CO2e (równoważnik dwutlenku 
węgla) klasyfikowanych zgodnie ze standardem CarbonFix jako jednostki 
dobrowolnej redukcji emisji (VER - Voluntary Emission Reductions). 
Firma Agrigeorgia musi zagwarantować, że 10% ogółu uprawianych przez nią 
terenów będzie rezerwatem przyrody nastawionym przede wszystkim na 
wzmacnianie i utrzymywanie bioróżnorodności fauny i flory. Stałym monitoringiem 
zostaną objęte także warunki pracy personelu Agrigeorgia, stanowiąc jeden ze 
wskaźników tego projektu przewidzianego na 50 lat. 

 

Kolejnym etapem będzie zewnętrzna ocena projektu przez niemiecką organizację TÜV 
SÜD przewidziana przed końcem 2011 roku. Następnie zaś program zostanie rozszerzony 
na pozostałe obszary, na których Grupa prowadzi swoje „gospodarstwa rolne”, ze 
szczególnym uwzględnieniem Afryki. 

 

 

 

 

  



OLEJ PALMOWY 
 
Ferrero dysponuje specjalnie opracowaną techniką frakcjonowania oleju palmowego, która 
zachowuje niezmienione właściwości organoleptyczne produktu, zwiększa jego kremowość i 
jednoczesnego pozwala na wyeliminowanie tłuszczów uwodornionych. 
Już w I Raporcie CSR informowaliśmy, że Ferrero nie kupuje oleju palmowego w Indonezji 
(gdzie odbywa się ekstensywne wylesianie), ale zaopatruje się w ten surowiec w Malezji 
(prawie wyłącznie w mieście Melaka) oraz w Papui Nowej Gwinei. 
 
 
Od 2005 roku Ferrero jest aktywnym członkiem Porozumienia ds. zrównoważonej 
produkcji oleju palmowego (Round Table on Sustainable Palm Oil - www.rspo.org). 
Organizacja ta reprezentuje konsumentów, przetwórców, sprzedawców hurtowych i 
detalicznych oleju palmowego, a także banki, inwestorów, stowarzyszenia środowiskowe i 
obywatelskie. 
 
Główne cele RSPO to: 

□ wprowadzenie moratorium na dalsze dzikie wylesianie pod uprawę palm 
olejowych; 

□ opracowanie wiarygodnego systemu identyfikowalności produktu i jego certyfikacji.  
 
 
Ferrero podtrzymuje swoje zaangażowanie w kampanię „Deforestation Zero”, której celem 
jest zahamowanie wyniszczania lasów deszczowych południowo-wschodniej Azji pod uprawy 
palm olejowych. Grupa Ferrero, wraz z pozostałymi sygnatariuszami, będzie wspierać tę 
kampanię w 2011 roku, zmierzając, miedzy innymi, do połączenia indywidualnych inicjatyw 
dla osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest zaopatrywanie się w olej palmowy pochodzący ze 
zrównoważonej produkcji do końca 2015 roku. 
W pierwszym raporcie CSR napisaliśmy, że do 2015 roku pragniemy osiągnąć stan, w 
którym 100% naszych potrzeb będzie pokrywane przez certyfikowany olej palmowy 
pochodzący ze zrównoważonej produkcji. Uściślając to, można stwierdzić, że 
zamierzamy, tam gdzie to możliwe, kupować olej palmowy segregowany i/lub certyfikowany 
jako pochodzący ze zrównoważonej produkcji. 
 
Mając na uwadze powyższe, w poniższej tabeli przedstawiamy plany zaopatrzeniowe na 
kilka najbliższych lat: 
 

 
Lata 

 
2010/2011 

 
2011/2012 

 
2012/2013 

 
2013/2014 

 
2014/2015 

% oleju z 
certyfikatem 
zrównoważonej 
produkcji 

 
 

Ponad 10% 

 
 

25-30% 

 
 

30-50% 

 
 

50-70% 

 
 

100% 

 

Olej palmowy certyfikowany jako pochodzący ze zrównoważonej produkcji: 

□ jest produkowany zgodnie z rygorystycznymi kryteriami ustanowionymi przez RSPO; 
□ pochodzi z Malezji, Papui Nowej Gwinei, Brazylii (i Ameryki Środkowej), ponieważ – 
według obecnych szacunków - na tych właśnie terenach odnotowuje się największą 
zgodność z postanowieniami  umów międzynarodowych w dziedzinie praw człowieka oraz 
zachowania środowiska naturalnego i bioróżnorodności. 

Geopolityczne uwarunkowania krajów, których dotyczy ta kwestia oraz powiązane z nimi 
warunki handlowe, mają podstawowe znaczenie dla realizacji powyższych celów. 
 



MLEKO 

Grupa zaopatruje się w mleko u starannie wyselekcjonowanych i wysoce wiarygodnych 
dostawców, działających na terenach, które słynną z produkcji mleka. Gwarantuje to idealną 
świeżość i najwyższą jakość tego surowca, tak delikatnego i cennego, zwłaszcza dla dzieci. 
Długoterminowe relacje, które zbudowaliśmy z naszymi dostawcami, pozwalają nam na 
wdrażanie programów rozwoju i wzajemnego wzrostu, a co za tym idzie na stworzenie 
krótkiego i zrównoważonego łańcucha dostaw. 
Zgodnie z informacjami podanymi w I Raporcie CSR, dalej wspieramy projekt 
„zintegrowanego łańcucha dostaw”, którego zadaniem jest zbudowanie lojalności w całym 
łańcuchu dostaw - począwszy od hodowcy, a skończywszy na producencie półproduktów 
(mleko w proszku tłuste i odtłuszczone, masło bezwodne) - poprzez proponowanie 
odpowiednich cen, niepodlegających wahaniom spekulacyjnym. Jest to możliwe przede 
wszystkim dzięki specjalnym porozumieniom podpisanym z częścią dostawców (wśród nich 
są między innymi In.al.pi oraz Mittelelbe GmbH), które umożliwiają nam zwiększanie ilości 
surowców kupowanych lokalnie, w pobliżu zakładów produkcyjnych. 
W chwili obecnej wyprzedzamy kalendarz przyjęty w I Raporcie CSR i planujemy, że do 
końca 2012 roku 30% kupowanych przez nas produktów pochodnych mleka będzie 
pochodziło ze Zintegrowanego Łańcucha Dostaw. 
 
Mleko wykorzystywane w naszych zakładach pochodzi z następujących krajów: 
 
 
Zakłady produkcyjne w Europie 
z Unii Europejskiej 

 
La Pastora (Argentyna) 
z Argentyny /Urugwaju 
 
Pocos de Caldas (Brazylia) 
z Brazylii 
 

 
Quito (Ekwador) 
z Ekwadoru/Argentyny/Kolumbii 
 
Brantford (Kanada) 
z Kanady i USA 
 
Lithgow (Australia) 
z Australii 

 
 
 

KAWA 

Kawa wykorzystywana przez Ferrero to przede wszystkim Arabica z Ameryki 
Południowej. Naszym celem jest, by w 2015 roku 100% zapotrzebowania na kawę 
było pokrywane przez certyfikowany surowiec, pochodzący ze zrównoważonej 
produkcji. Certyfikacja musi objąć zarówno sam produkt, jak i cały proces produkcji, 
potwierdzając jednocześnie zgodność z odpowiednimi zasadami etycznymi i 
społecznymi. Warunki uprawy, zbiorów i selekcji kawy muszą odpowiadać 
rygorystycznym wymaganiom Grupy dotyczącym jakości. 

 

 

 

  



CUKIER 

Ferrero od kilkudziesięciu lat współpracuje ze spółdzielniami 
rolniczymi i producentami cukru, głównie z terenu Niemiec, 
Francji, Polski, Belgii, Irlandii i Kanady. We Włoszech i w 
Niemczech, historia współpracy z niektórymi dostawcami liczy 
ponad czterdzieści lat. 
Ostatnie porozumienia przyjęte przez Unię Europejską odnośnie wsparcia dla krajów 
rozwijających się ułatwiły zaopatrywanie się w cukier w krajach trzecich. Grupa Ferrero 
opracowała w związku z tym procedury dotyczące selekcjonowania nowych producentów w 
różnych częściach świata, w oparciu o surowe kryteria jakości i produkcji przyjaznej dla 
środowiska naturalnego, na które Grupa zawsze kładła wielki nacisk. 
Kupowany przez nas surowiec to w 80% cukier z buraków cukrowych, a w 20% rafinowany 
cukier trzcinowy. Zgodnie ze strategiczną decyzją Grupy o niekorzystaniu z Organizmów 
Modyfikowanych Genetycznie (GMO, patrz część poświęcona Kodeksowi Postępowania w 
Biznesie we wstępie niniejszego Raportu), Grupa zaopatruje się wyłącznie w cukier “GMO 
free”. W 2010 roku Ferrero odnowiła swoje członkostwo w programie “Bonsucro™ - Better 
Sugar Cane Initiative” (www.bonsucro.com), który został opisany w I Raporcie CRS. Celem 
tej międzynarodowej kampanii jest opracowanie globalnych wskaźników zrównoważonego 
rozwoju w odniesieniu do produkcji cukru trzcinowego. Członkowie założyciele (włączając w 
to Ferrero) wspólnie pracują nad przygotowaniem odpowiednich kryteriów certyfikacji, które 
wprowadzą pozytywne zmiany o charakterze gospodarczym, środowiskowym i społecznym 
wzdłuż całego łańcucha dostaw. 

 

JAJA 

Grupa Ferrero korzysta wyłącznie z jaj europejskich, pochodzących 
z terenu Włoch, Niemiec, Francji i Szwecji. Nasze relacje 
biznesowe z wieloma dostawcami liczą ponad 20 lat. Jeśli chodzi o dobrostan kur oraz 
warunki ich hodowli Grupa przygotowuje się do wprowadzenia, z wyprzedzeniem, zasad 
przewidzianych w nowej Dyrektywie Europejskiej, przykładając szczególną uwagę do 
zaopatrzenie w jaja pochodzące od kur z chowu wolnowybiegowego. Nowe przepisy 
wchodzą w życie w styczniu 2012 roku. 
Tymczasem Ferrero realizuje koncepcję dobrostanu zwierząt, starając się 
wykorzystywać jaja od kur z chowu wolnowybiegowego wszędzie tam, gdzie to 
możliwe. Przewidujemy stały wzrost udziału takich jaj, w miarę jak wysokiej jakości jaja, 
gwarantujące spełnienie naszych rygorystycznych wymagań w zakresie świeżości i 
bezpieczeństwa, będą dostępne na rynku w wystarczających ilościach 
 

Poniższa tabela podsumowuje nasze główne cele, opisane powyżej: 

Surowiec Cel Do roku 

OLEJ PALMOWY 100% surowca z certyfikatem zrównoważonej produkcji 2015 

KAKAO 100% surowca z certyfikatem zrównoważonej produkcji 2020 

KAWA 100% surowca z certyfikatem zrównoważonej produkcji 2015 

MLEKO 30% ze zintegrowanego łańcucha dostaw 2012 

  



 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 4 

Ochrona środowiska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OCHRONA ŚRODOWISKAER 

Od lat mierzymy wpływ. jaki podejmowane przez nas działania wywierają na środowisko 
naturalne, zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami. 
W 2009 roku rozpoczęliśmy projekt Sustainable Operations & SCI (Supply Chain 
Integrated Project). zmierzający do porównania i zmierzenia wpływu wywieranego przez 
Grupę na środowisko naturalne wzdłuż całego łańcucha wartości2. 
 
W oparciu o przeprowadzone szczegółowe badania stwierdziliśmy, że w pomiarze wpływu 
Grupy Ferrero na środowisko największą rolę odgrywają trzy następujące wskaźniki:  
 

� Gross Energy Requirement (GER) – pobór energii ze środowiska 
� Global Warming Potential (GWP) – udział w globalnym ociepleniu poprzez 

bezpośrednie lub pośrednie wytwarzanie gazów cieplarnianych, mierzonych w 
kilogramach CO2e; 

� Global Water Consumption (GWC) - pobór wody zużywanej bezpośrednio lub 
pośrednio. 

 
Poniższy rysunek pokazuje wartości tych wskaźników, rozbite w oparciu o ich procentowy 
wpływ na cały łańcuch wartości:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
% □ Surowce □ Opakowania □ Transport surowców □ Produkcja □ Transport wyrobów gotowych  
   

Powyższe dane obejmują surowce i opakowania strategiczne dla Grupy, 15 zakładów 
produkcyjnych, własne magazyny i transport realizowany przez logistykę Ferrero. 
Podczas obliczeń zastosowano metody zgodne ze standardami ISO przyjętymi dla 
branży. Udział odpowiadający transportowi opakowań jest nieznaczny w stosunku do 
pozostałych czynników. Szczegółowe dane dotyczące transportu produktów wyrobów 
gotowych zostały przedstawione w dalszej części dokumentu. 

 
 
W dalszej części raportu powyższe dane zostały przedstawione w rozbiciu, tak aby 
zilustrować wyniki osiągane obecnie oraz cele, których realizacja jest przewidziana do 2020 
roku na poszczególnych obszarach. 
 

                                                           
2
  Zastosowana metoda została opisana w Załączniku technicznym na końcu niniejszego raportu. 



 

W raportowanym okresie 2009-2010 Ferrero Francja zakończyła projekt „carbon 
footprinting”, mający na celu pomiar emisji generowanych - bezpośrednio i 
pośrednio – w związku z prowadzoną działalnością produkcyjną, logistyczną i 
administracyjną. Wyniki tych badań (emisja na poziomie 320.000 ton CO2e) 
pokazują, że Ferrero Francja wypada dobrze w porównaniu z innymi 
przedsiębiorstwami z branży, generując emisje na poziomie niższym niż inne zakłady, 
które emitują do 9.500.000 ton CO2e.  

 

 

NASZE ZAKŁADY A ŚRODOWISKO NATURALNE 

Piętnaście jednostek produkcyjnych poddanych analizie to zakłady w Europie, obu 
Amerykach oraz w Oceanii (pełna lista jednostek produkcyjnych znajduje się we wstępie 
niniejszego raportu). 

Na przestrzeni ostatniej dekady, w dziesięciu spośród tych zakładów wprowadzono System 
Zarządzania Środowiskiem certyfikowany według standardów ISO Standard 
14001:2004.  Dla każdej fabryki opracowano zasady dotyczące zarządzania środowiskiem 
naturalnym i jego monitoringu, wraz z przypisaniem poszczególnych ról i odpowiedzialności. 

Równolegle do projektu Sustainable Operations & SCI, w 2009 roku Grupa powołała 
jednostkę ds. Zrównoważonego Rozwoju Środowiska, której obowiązki w zakładach 
obejmują: 

□ prowadzenie pomiarów i zarządzanie aspektami środowiskowymi; 
□ koordynację wprowadzanych ulepszeń; 
□ nadzór nad systemami zarządzania środowiskiem, między innymi poprzez 

przeprowadzanie okresowych kontroli w zakładach; 

□ planowanie działań z zakresu kształcenia/szkolenia pracowników dotyczących 
problematyki środowiskowej. 

 

 

Produkcja 

Logistyka 

 

 

Siedziba 
główna 

Sprzęt, maszyny, 
budynki, sprzęt 

elektroniczny i pojazdy 

Surowce, opakowania, 
kupowane usługi i 

dostawy 

Przejazdy 
pracowników i gości 

Transport towarów 
do, w ramach i z 

Grupy 

Śmieci 

Zużycie energii i 
straty płynów 
chłodzących 



WALKA ZE ŚMIECIAMI I GOSPODARKA ODPADAMI 
 
Podstawowe rodzaje śmieci powstające na etapie produkcji to: odpady produkcyjne, zużyte 
opakowania, zużyte materiały eksploatacyjne i odpady laboratoryjne. 
W jednostkach produkcyjnych opracowane zostały działania i strategie, które mają 
zagwarantować odzyskiwanie odpadów. zanim jeszcze staną się one śmieciami. Działania te 
przewidują na przykład ponowne wykorzystanie zużytych materiałów produkcyjnych 
(surowce wtórne) w charakterze półproduktów do produkcji paszy dla zwierząt. Prowadzona 
jest również segregacja innych zużytych materiałów, które są następnie wysyłane do 
zewnętrznych jednostek zajmujących się ich recyklingiem. Część śmieci lub odpadów, o ile 
tylko jest to możliwe, jest sprasowywana przez wywiezieniem (szczegółowe informacje 
zostały przedstawione na końcu tego rozdziału). 
 

 

 

 

 
 
 
NASZA STRATEGIA REDUKCJI EMISJI 
 
Emisje do atmosfery generowane przez jednostki produkcyjne powstają w ramach 
następujących procesów: przetwarzania surowców pochodzenia roślinnego, produkcji 
energii elektrycznej i ciepła, produkcji właściwej. 
W celu redukcji ilości substancji znajdujących się w emisjach (przede wszystkim chodzi tu o 
pyły spożywcze oraz lotne substancje organiczne) stosujemy specjalistyczne techniki  
wytrącania, takie jak filtry, cyklony, czy mokre separatory. 
Szczególną uwagę przykładamy także do zapobiegania przypadkowym wyciekom gazów 
chłodzących, które wywierają negatywny wpływ na środowisko naturalne ze względu na swój 
potencjał niszczenia warstwy ozonowej (ODP Ozone Depletion Potential) oraz przyczynianie 
się do efektu cieplarnianego. W celu zapobiegania takim wyciekom stosujemy, miedzy 
innymi, okresową konserwację prewencyjną, zastępujemy najstarszy sprzęt chłodzący 
nowszym oraz stosujemy czynniki chłodzące o obniżonym wpływie na środowisko. Procesy 
chłodzenia, tam gdzie to możliwe, realizowane są przy wykorzystaniu metod absorpcji, które 
opierają się na stosowaniu dostępnej energii cieplnej i czynników chłodzących o niskim 
wpływie na środowisko. 
(Szczegółowe dane znajdują się w tabeli zamieszczonej pod koniec tego rozdziału). 

 

 

 

 

 

 



NASZA STRATEGIA OSZCZĘDZANIA WODY 
 

Woda, której używamy do naszych procesów produkcyjnych (po uprzednim poddaniu jej 
specjalnym zabiegom), jest wykorzystywana do następujących celów: 

 
���� jako surowiec; 
���� w procesie produkcji (jako przewodnik ciepła); 
���� w różnych procesach technologicznych (np. w systemach myjących); 
���� w celach użytkowych. 
 
Woda, z której korzystamy pochodzi z: wód powierzchniowych, wodociągów publicznych 
oraz wód gruntowych. 
 

Woda wg źródeł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Dane Ferrero: 15 zakładów Grupy 

 

W celu ograniczenia zużycia wody w naszych zakładach stosujemy różnorodne techniki 
oszczędności, wśród których warto wymienić, między innymi, systemy myjące typu CIP 
(„Cleaning In Process”), czy instalowanie automatycznych dozowników wody. W wielu 
jednostkach produkcyjnych zużycie wody jest też ograniczane poprzez stosowanie 
wyparnych wież chłodniczych z zamkniętym obiegiem wody. Dodatkowo Grupa rozpoczęła 
badania nad systemami dystrybucji wody, które zmierzają do szybkiej racjonalizacji jej 
zużycia oraz zapobiegania wyciekom. 
Generowane ścieki mają charakterystykę typową dla produkcji spożywczej, w której 
przeważają surowce pochodzenia roślinnego: stosunek COD do BOD5 wynosi 1,6÷2, brak 
substancji toksycznych czy inhibitorów. 
We wszystkich jednostkach produkcyjnych zużyta woda odprowadzana jest, poprzez 
specjalną sieć kanalizacyjną, do wewnętrznych i zewnętrznych instalacji oczyszczania wody. 
(Szczegółowe dane znajdują się w tabeli na końcu rozdziału). 

  

Wody 
powierzchniowe 

24% 

Wodociągi  
37% 

Wody 
gruntowe  

39% 



48%
39%

4% 9%

Procesy produkcyjne Klimatyzacja Oświetlenie Sprężanie powietrza

NASZA STRATEGIA ENERGETYCZNA 
 

Dwa podstawowe rodzaje energii wykorzystywane w zakładach Ferrero to energia 
elektryczna i cieplna, przy czym energia elektryczna to jedyny stosowany rodzaj energii 
pośredniej. Procentowy udział poszczególnych rodzajów energii (ze źródeł kopalnych/ze 
źródeł odnawialnych) jest specyficzny i zależy od danego kraju oraz od zakładu 
produkcyjnego. Energia elektryczna jest wykorzystywana na liniach produkcyjnych, w 
instalacjach klimatyzacyjnych, w instalacjach sprężonego powietrza i w oświetleniu. Na 
poniższym wykresie przedstawiono wykorzystywaną energię w podziale na wymienione 
powyżej obszary. 
 

Zużycie energii elektrycznej w typowym zakładzie 
produkcyjnym 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Energia cieplna wykorzystywana jest przede wszystkim w produkcji oraz do klimatyzacji 
pomieszczeń. 
Od lat realizujemy różne inicjatywy nastawione na oszczędzanie energii i zwiększenie 
efektywności jej zużycia. Zaliczamy do nich między innymi procedury zarządzania energią, 
stosowanie wysokowydajnych silników i falowników, wykorzystywanie energooszczędnych 
żarówek, izolację przewodów rurowych, przeznaczonych do przesyłu płynów o określonej 
temperaturze, odzyskiwanie energii cieplnej z instalacji produkcyjnych i eksploatacyjnych, 
stosowanie kryteriów energooszczędności podczas realizacji nowych budynków oraz przy 
remontach obiektów już istniejących. 
W 2010 roku przeprowadzono kontrole energetyczne w trzech europejskich jednostkach 
produkcyjnych. Kontrole te umożliwiły szczegółowe zapoznanie się z dystrybucją przepływów 
energii w zakładach oraz wskazanie obszarów o największym potencjale, jeśli chodzi o 
zwiększenie efektywności energetycznej. 

 
 

  

* Dane wewnętrzne pochodzące z 
15 zakładów Grupy 



pośrednie

bezpośred
nie

bez własnej 
produkcji

z własną produkcją

W celu przeliczenia danych na wykresie należy przyjąć, że 1 
MWh= 3,6 GJ

15 zakładów 
Grupy

WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ WE WŁASNYM 
ZAKRESIE 

Dowodem na nasze stałe zaangażowanie w ulepszanie procesów produkcyjnych jest 
powołanie do życia w ramach Grupy, w 2007 roku, spółki pod nazwą „Energhe”, której 
nadrzędnym celem jest maksymalizacja wydajności środowiskowej w produkcji, 
zarządzaniu i wykorzystywaniu energii. Jeśli chodzi o wytwarzanie energii elektrycznej we 
własnym zakresie, to obecnie zajmujemy się wyłącznie wytwarzaniem energii w 
wysokosprawnych instalacjach kogeneracji lub z odnawialnych źródeł, zmierzając do 
ograniczenia zużycia stałych źródeł energii (gaz naturalny), a co za tym idzie do redukcji 
emisji gazów cieplarnianych. Na dzień sporządzania niniejszego raportu istniejące instalacje 
wytwarzania energii elektrycznej generowały energię o łącznej mocy 65MW. W 2009 roku, 
dzięki zrealizowanym inwestycjom, 35% łącznego zapotrzebowania na energię 
elektryczną zakładów było pokrywane z własnej produkcji, z czego prawie 1% 
pochodziło ze źródeł odnawialnych. Jeśli natomiast chodzi o zapotrzebowanie na 
energię cieplną, to 46% tej energii jest wytwarzane we własnym zakresie w 
instalacjach kogeneracji. W sumie, energia (elektryczna + cieplna) produkowana we 
własnym zakresie pokrywa 41% ogółu zapotrzebowania energetycznego. 

W poniższej tabeli przedstawione została ilość energii elektrycznej (w MW) generowanej w 
instalacjach wytwarzających energię, będących własnością Ferrero, w rozbiciu na 
poszczególne kraje i źródła energii: 

Wykaz instalacji działających w jednostkach produkcyjnych 

 Instalacje kogeneracji energii z 

 gazu ziemnego 

Instalacje kogeneracji energii z 

 płynnej biomasy 
Instalcje 

fotowoltaiczne 

Włochy 25* 8,4 1,3 

6,3   

Niemcy 13  0,6 

Polska 5,7   

Belgia  4,2   

Ogółem w podziale na 
źródło 

54,2 8,4 1,9 

Ogółem 64,5 
* 51% mocy produkcyjnych odpowiada udziałowi Ferrero w spółce Albapower, która produkuje energię elektryczną i cieplną wykorzystywaną 
przede wszystkim przez zakład w Albie. 

 

Wytwarzamy energię we własnym zakresie i ograniczamy jej zużycie 
Na poniższym wykresie przedstawione zostało rzeczywiste zużycie energii podstawowej 
oraz zużycie, które byłoby rejestrowane, gdybyśmy nie generowali energii we własnym 
zakresie – redukcja o 12% (obliczone w porównaniu do standardów produkcji bez 
kogeneracji). 

 
Roczne zużycie energii podstawowej, 2009 (MWh) 

 
 
 

 

  



Wytwarzamy energię we własnym zakresie, ograniczamy jej zużycie i 
redukujemy emisje 

Na poniższym wykresie przedstawione zostały korzyści dla środowiska (redukcja 
bezpośrednich i pośrednich emisji CO2) osiągnięte dzięki produkcji energii we własnym 
zakresie (-12%) przy wykorzystaniu wysokosprawnych instalacji kogeneracji.  

 

Roczne emisje CO2, 2009 (w tonach) 

 

 
 
 
Wytwarzamy energię we własnym zakresie, ograniczamy jej zużycie, 
redukujemy emisje i korzystamy z odnawialnych źródeł energii 
 
Do roku 2013 przewidujemy oddanie do eksploatacji kolejnych instalacji wytwarzających 
energię: 
���� z gazu naturalnego, o mocy 4 MW (we Włoszech i w Australii); 
���� z płynnej biomasy, o mocy 9,6 MW (we Włoszech); 
���� z biogazu, o mocy około 3 MW (we Włoszech i w Niemczech); 
���� z wiatru o mocy 9 MW (we Włoszech i w Polsce). 
 
Do 2013 roku łączna moc instalacji wytwarzających energię w Grupie Ferrero będzie 
wynosiła około 90 MW, z czego 30% będzie pochodziło z odnawialnych źródeł. 
 
Obecnie rozważane są inne ewentualne inwestycje w turbiny wiatrowe we Włoszech i w 
Polsce, co potwierdza zainteresowanie Grupy tym źródłem energii odnawialnej i pozwoliłoby 
na łączny wzrost o ponad 30 MW do 2020 roku. 
Dodatkową korzyścią wynikającą z realizacji wysokosprawnych instalacji kogeneracji oraz 
instalacji ze źródeł odnawialnych, a także z podejmowania działań zmierzających do 
zwiększenia efektywności naszych procesów produkcyjnych, będzie ograniczenie zużycia 
energii, a co za tym idzie również redukcja emisji CO2. 
 
 

 

 

 

pośrednie

bezpośrednie

bez własnej produkcji z własną produkcją

15 zakładów Grupy



 
Nasze badania naukowe skupiają się na kontynuacji projektu - realizowanego we 
współpracy z uniwersytetami i partnerami przemysłowymi - który zakłada ocenę i porównanie 
różnych technologii pod kątem wykorzystania energetycznego produktów ubocznych, 
powstających w trakcie naszych procesów produkcyjnych. 
Spółka Energhe w przyszłości będzie dalej skupiać swoją uwagę na wysokosprawnych 
instalacjach kogeneracji oraz źródłach odnawialnych (w szczególności na turbinach 
wiatrowych i instalacjach produkcji energii z biomasy, ale również na instalacjach 
fotowoltaicznych, w zależności od rozwoju technologicznego na danym obszarze). Więcej 
informacji na ten temat zostało przedstawionych w I Raporcie CSR. 
Dużą uwagę będziemy wciąż przykładać także do działań nastawionych na 
energooszczędność, które są niezwykle istotne ze względu na możliwości, jakie oferuje 
rozwój nowych technologii. Ponadto ze szczególnym zainteresowaniem śledzimy badania 
prowadzone w zakresie olejów roślinnych, niestanowiących konkurencji dla branży 
spożywczej (jatrofa, algi). 
 
 
Grupa nie tylko podtrzymuje chęć realizacji celów ustalonych na 2013 rok, ale dodatkowo 
postanawia, że do roku 2020 produkcja własna (z instalacji kogeneracji lub ze źródeł 
odnawialnych) będzie pokrywała w 100% zapotrzebowanie na energię elektryczną 
wszystkich 15 jednostek produkcyjnych, z czego przynajmniej 30% energii będzie 
pochodziło ze źródeł odnawialnych, co przyniesie dodatkową korzyść w postaci redukcji 
emisji CO2. (Szczegółowe dane znajdują się w tabeli na końcu rozdziału). 
 
 

NASZA STRATEGIA W OPAKOWANIACH 
 
W Ferrero traktujemy opakowanie jako nierozerwalną część „receptury produktu”, między 
innymi, ze względu na rolę jaką odgrywa ono w ochronie produktu i zapewnieniu jego 
jakości. 
Na poniższym rysunku przedstawiono zużycie materiałów opakowaniowych, w podziale na 
poszczególne kategorie, w oparciu o wagę: 
 
 

 

 

Tektura lita i mikrofalista

Papier

Tektura falista

Plastik

Folia

Aluminium

Szkło

15 zakładów produkcyjnych Grupy



 
 Na razie brak jeszcze skonsolidowanych danych odnośnie procentowego udziału 
wykorzystywania materiałów pochodzących z recyklingu, a poszczególne dane jednostkowe 
różnią się w zależności od kraju pochodzenia danego materiału. We Włoszech na przykład 
tylko około 10% szkła wykorzystywanego do produkcji słoików Nutelli pochodzi z recyklingu, 
ale już w Niemczech udział ten wzrasta do 25-30%, co wynika z odmiennego systemu 
zbierania i recyklingu materiałów. Jednak, w odniesieniu do podstawowych materiałów 
stosowanych przez Ferrero, 
można przyjąć następujące dane 
szacunkowe: 
 
 
 

Dla naszych konsumentów 

Pragnąc pomagać konsumentom i dzielić się z nimi wiedzą odnośnie rodzajów opakowań i 
sposobów pozbywania się ich, Ferrero postanowiło opracować - do 2013 - specjalną 
etykietę, która wskazywałaby materiały wykorzystane do produkcji poszczególnych 
elementów opakowania, tak aby umożliwić konsumentowi prawidłową selekcję odpadów, 
zgodnie z lokalnymi przepisami. 

 

OPAKOWANIA – OSIĄGNIĘTE WYNIKI I PRZYJĘTE CELE 
Wykorzystując specjalnie w tym celu powołane struktury wewnętrzne, Grupa Ferrero 
wprowadziła nowe, zaawansowane metody, które – już na pierwszych etapach projektu - 
mają promować stosowanie rozwiązań jak najbardziej przyjaznych dla środowiska 
przez cały okres życia produktu3. W ostatnim roku podjęto liczne nowe inicjatywy, 
dotyczące rozwoju i projektowania opakowań. Jest to kolejny etap strategii 5R (opisanej w I 
Raporcie CSR): 
R- Remove (Usuń): na początku 2009 roku usunięto jeden z wewnętrznych elementów 
opakowania Kinder Country, co w konsekwencji przyniosło oszczędność zużycia tektury 
rzędu 9 ton w ciągu roku; 
R – Reduce (Zmiejsz): w 2009 roku zmieniono główny plastik używany w niektórych 
rodzajach pudełek Tic Tac, co pozwoliło na ograniczenie zużycia plastiku o prawie 1800 ton 
w ciągu roku; 
R – Recyckle (Odzyskuj): w 2008 roku Ferrero rozpoczęło stopniowe wprowadzanie 
surowca rPET (PET z recyklingu). W 2009 roku zużycie tego surowca wyniosło 100 ton, a 
nasz plan stopniowego zwiększania udziału materiałów z recyklingu zakłada jak najszybsze 
przejście na użycie rPET we wszystkich opakowaniach zbiorczych, przy utrzymaniu 
istniejących wymagań technicznych i gwarancji bezpieczeństwa żywności; 
R- Re-use (Ponownie użyj): oprócz tradycyjnych słoików Nutelli, obecnie opracowywane są 
nowe rozwiązania przewidujące ponowne wykorzystanie innych rodzajów opakowań; 
R – Re-new (Odnawiaj): Ferrero zamierza zwiększyć udział materiałów pochodzących z 
odnawialnych źródeł; w 2009 roku, w Niemczech, plastikowe pudełko 26 pralinek „Die 
Besten” zostało zastąpione pudełkiem kartonowym, co pozwoliło na zaoszczędzenie 
kolejnych 380 ton surowca w ciągu roku. 
 

                                                           
3
  Główne kierunki podejmowanych działań to: pomiar i zarządzanie aspektami środowiskowymi (Projekt 
Sustainable Operations & SCI, analiza LCA produktu); organizowanie szkoleń o tematyce środowiskowej; 
wprowadzenie operacyjnego instrumentu, który ma na celu uwrażliwienie projektantów na aspekty 
zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do wszystkich nowych opakowań; koordynacja działań zmierzających do 
ulepszenia istniejących projektów. 

Materiały wykorzystane w opakowaniach % z recyklingu 

Tektura lita i mikrofalista 35 

Tektura falista 80 

PET 15 

Szkło 10 



Zobowiązania przyjęte przez Grupę na 2020 rok: 

□ zwiększenie o 10% udziału surowców pochodzących ze źródeł odnawialnych w 
produkcji opakowań (w stosunku do 2009 roku); 

□ 40% papieru wykorzystywanego do produkcji opakowań będzie pochodzić z 
certyfikowanych lasów, a firma opracuje w między czasie nową politykę zakupu 
papieru i kartonu produkowanych w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. 

 

 

Ferrero angażuje się w tematykę zarządzania odpadami pokonsumpcyjnymi, zarówno 
poprzez oferowanie wsparcia finansowego, jak i poprzez aktywne uczestnictwo w niektórych 
grupach roboczych we Włoszech i za granicą, które zajmują się tematyką planowania 
perspektywicznego. We Włoszech na przykład Ferrero jest członkiem Grupy Prewencyjnej 
działającej przy Krajowym Konsorcjum Przemysłu Opakowań (Conai), gdzie współpracuje z 
innymi firmami i konsorcjami z łańcucha produkcji. 

 

 

JAK PROJEKTUJEMY NASZĄ INFRASTRUKTURĘ I NASZE 
MASZYNY 

 
Już na etapie projektowania infrastruktury i maszyn mamy na uwadze zrównoważony 
rozwój. Podjęliśmy w tym kierunku już wiele inicjatyw, a dodatkowo planujemy:  

□ wprowadzić skomputeryzowane instrumenty, umożliwiające ocenę wpływu maszyn na 
środowisko już na etapie projektu, ponieważ to właśnie wtedy istnieje możliwość 
zaproponowania alternatywnych rozwiązań bardziej przyjaznych środowisku; 

□ stosować instrumenty analizy oraz oprogramowanie, pozwalające na przeprowadzanie 
symulacji, które pozwolą na optymalizację wymiarów zautomatyzowanego sprzętu 
(projekty robotów, silników bezszczotkowych, itd.); 

□ wprowadzić skomputeryzowane instrumenty, umożliwiające ocenę klasy energetycznej 
obiektów/infrastruktury według międzynarodowych norm; 

□ przeanalizować standardowy/referencyjny model budynków o zmniejszonym wpływie na 
środowisko, który umożliwi, między innymi, bardziej efektywne zwymiarowanie 
potrzebnych mediów; 

□ poddawać maszyny badaniom techniczno/technologicznym nastawionym na 
minimalizację ilości odpadów powstających w procesie produkcji. 

 
Wdrożenie opisanych powyżej inicjatywy pozwoli na realizację, do 2020 roku, 
następujących celów: 

o zmniejszenie o 10% negatywnego wpływu na środowisko ze strony nowych maszyn i 
budynków, w porównaniu do aktualnych poziomów; 

o uzyskanie europejskiego świadectwa ekologicznego dla wszystkich nowych, 
większych budynków; 

o wpisanie kryteriów ekologicznych do specyfikacji technicznej przy zakupie nowych 
instalacji/maszyn. 

 



ZINTEGROWANY I EKOLOGICZNY ŁAŃCUCH 
LOGISTYCZNY  
 
Naszą misją jest dostarczanie konsumentom świeżych produktów najwyższej jakości, 
wykorzystując w tym celu łańcuch logistyczny przyjazny środowisku. W tym celu, w 
omawianym okresie, podjęliśmy następujące inicjatywy: 
 

□ wykonywanie pomiarów wpływu wywieranego na środowisko, zgodnie z opisem 
przedstawionym powyżej; 

□ optymalizacja sieci transportowej pomiędzy jednostkami produkcyjnymi a 
magazynami – tak jak zostało to zrobione we Włoszech, na Półwyspie Iberyjskim i w 
Niemczech, gdzie udało nam się zredukować o 15% liczbę przemierzanych 
kilometrów. Kolejny przykład może stanowić Polska, gdzie – dzięki przybliżeniu 
magazynów do zakładu produkcyjnego – udało nam się zredukować o 64 tony 
CO2e emisje dwutlenku węgla powiązane z transportem. W celu ograniczenia 
ilości przebiegów przenieśliśmy także jeden z magazynów we Francji, którego 
położenie nie było wystarczająco centralne w stosunku do miejsc, do których 
dostarczaliśmy nasze produkty; 

□ zwiększenie znaczenia transportu kolejowego, który w 2010 roku wyniósł 5,6% 
ogółu transportu realizowanego w ramach Grupy. Prowadzimy obecnie zakrojoną 
na globalną skalę analizę możliwego wykorzystania transportu kolejowego oraz 
synergii, która mogłaby dzięki niemu zostać osiągnięta zarówno wewnątrz, jak i na 
zewnątrz Grupy.  
We Francji w ciągu ostatnich 5 lat przetransportowaliśmy koleją 50 milionów 
słoików Nutelli!; 

□ zakupy energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przy zachowaniu zasad 
zrównoważonego rozwoju (system ten działa już we Francji we wszystkich 
magazynach zarządzanych bezpośrednio przez nas). 

 
 

 

 

 

 

  



Oto cele na rok 2020, które pozwolą na podniesienie 
wyników środowiskowych naszego łańcucha dostaw:  
 

o redukcja o 30% bezpośrednich i pośrednich emisji gazów cieplarnianych 
(ton CO2e) generowanych przez działalność związaną z transportem i 
magazynowaniem (w osiągnięciu tego celu pomogą badania nad wskaźnikami 
załadunku, które w ciągu następnych kilku lat obejmą całą Grupę, a które zostały 
rozpoczęte dzięki inicjatywie zrealizowanej w odniesieniu do transportu produktów 
pomiędzy Niemcami a Rosją, dzięki której - poprzez znaczące podniesienie 
wskaźników załadunku - udało się ograniczyć o 28% emisje CO2); 

o zwiększenie udziału transportu intermodalnego w ramach Grupy o 10% do 
2015 roku i o 15% do 2020 roku; 

o uzyskanie certyfikatu ISO14000 przez wszystkie magazyny zarządzane 
bezpośrednio; 

o wykorzystanie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł lub z 
wysokosprawnych instalacji kogeneracji we wszystkich magazynach 
zarządzanych bezpośrednio. 

 

Transport intermodalny w ramach Grupy 

 

Dane w ujęciu procentowym 

 
Przez “transport intermodalny w ramach Grupy” rozumiemy transport pomiędzy zakładami 
produkcyjnymi a pierwszymi magazynami, stanowiący połączenie transportu drogowego, 
kolejowego i/lub rzecznego w obrębie 15 jednostek produkcyjnych. 
 

 

obecnie 

docelowo 



WNIOSKI I CELE 
 
W poniższej tabeli zebrane zostały wszystkie dane dotyczące wyników osiąganych przez 
jednostki produkcyjne w poszczególnych obszarach aspektów środowiskowych, które zostały 
opisane w niniejszym rozdziale4. 
 

Parametr Jednostka miary Wartość  

Zużycie energii elektrycznej* MWh/t 0,73 

Zużycie energii cieplnej** MWh/t 1.00 

Bezpośrednia emisja CO2 związana ze zużyciem 
energii 

 

tco2/t 

 

0,134 

Zużycie wody, w tym: m3/t 4,96 

 wody powierzchniowe  24% 

 wody gruntowe  39% 

 sieć wodociągowa  37% 

ODP wynikające ze zużycia gazów chłodzących GR11eq/t 0,33 

Emisje równoważnika dwutlenku wegla  CO2 
powiązane ze zużyciem gazów chłodzących 

 

tCO2eq/t 

 

0,021 

Ścieki m3/t 2,61 

Odpady kg/t 50,27 

Procent odzyskiwanych odpadów/śmieci  90,2% 

dotyczy: 15 jednostek produkcyjnych 

* Zużycie energii elektrycznej: 2,63 GJ/t  ** Zużycie energii cieplnej: 3,6 GJ/t 
 

W roku objętym badaniem nie stwierdzono żadnych znaczących wycieków. 
Poniżej przedstawione zostały przyjęte cele zmierzające do polepszenia wyników 
środowiskowych naszych zakładów produkcyjnych: 

□ certyfikat ISO 14000 dla wszystkich jednostek produkcyjnych do 2020 roku; 
□ przeprowadzenie kontroli energetycznej we wszystkich zakładach do 2020 roku; 
□ zmniejszenie zużycia wody, w przeliczeniu na jednostkę produktu, o 20% do 2020 
roku, w stosunku do 2009 roku; 

□ zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, w przeliczeniu na jednostkę produktu, o 
5% w 2020 roku, w stosunku do 2009 roku; 

□ zmniejszenie zużycia energii cieplnej, w przeliczeniu na jednostkę produktu, o 5% w 
2020 roku, w stosunku do 2009 roku. 

 

Pozostałe cele środowiskowe zostały opisane w poszczególnych częściach niniejszego 
rozdziału. 

                                                           
4
  Dane przedstawione w tym rozdziale (za wyjątkiem informacji podanych w punkcie „Kilka słów o II Raporcie Odpowiedzialności 

Społecznej”)  odnoszą się do produkcji realizowanej w 15 zakładach w roku kalendarzowym 2009. 

 

INFORMACJE TECHNICZNE DOTYCZĄCE DANYCH ŚRODOWISKOWYCH PODANYCH W NINIEJSZYM ROZDZIALE 
Dane przedstawione w niniejszym rozdziale (za wyjątkiem informacji podanych w punkcie „Kilka słów o II Raporcie Odpowiedzialności 

Społecznej”)  odnoszą się do roku kalendarzowego 2009.  Tematy, którymi zajmuje się Grupa Robocza Ferrero to: surowce strategiczne dla 

Grupy; opakowania bardziej znaczące dla Grupy; piętnaście jednostek produkcyjnych w Europie, obu Amerykach i w Oceanii (w części 

„Ferrero na świecie” znajduje się kompletna lista zakładów); magazyny surowców, opakowań i produktów końcowych zarządzane 

bezpośrednio; transport pozostający bezpośrednio w gestii logistyki Grupy. 

W przeciągu najbliższych trzech raportowanych okresów przewidziane jest objęcie analizą: 1) wszystkich grup surowców i opakowań 

stosowanych przez Grupę; 2) głównych partnerów przemysłowych i innych spółek Grupy; 3) wszystkich zakładów produkcyjnych; 4) 

transportu i magazynów nie zarządzanych bezpośrednio przez Pion Zakupów (Supply Chain Division) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSKAŹNIKI WYNIKÓW GRI 
 

Niezależna kontrola  
przeprowadzona przez firmę Deloitte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WSKAŹNIKI GRI-G3 

Poniżej przedstawione zostało podsumowanie treści zawartych w Raporcie Społecznej 
Odpowiedzialności Biznesu 2009/2010, który został sporządzony według schematu GRI-G3 
przedstawionego w wytycznych dla raportowania zrównoważonego rozwoju i dodatku dla 
sektora spożywczego („Sustainability Reporting Guidelines and Food Processing Sector 
Supplement” wersja 3.0, 2010). Przy każdym wskaźniku znajduje się: krótki opis treści, 
odniesienie do strony w raporcie oraz poziom raportowania, według następującej legendy: T 
- raportowanie pełne, P – raportowanie częściowe, NC – nie objęte raportowaniem, NA – nie 
dotyczy (biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonej działalności i lokalizację siedzib firmy). 
 

 

PROFIL WSKAŹNIKÓW RAPORTOWANIE ODNIESIENIE 

1. Strategia i analiza   

1.1 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla na temat 
znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii 

T 2-3 

1.2 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk T 2-3; 6-7; 13; 20; 48-
49; 51; 62; 72; 76-

77; 79-82 

2. Profil organizacji 

2.1 Nazwa organizacji T 12 

2.2 Główne marki, produkty i/lub usługi T 8-9 

2.3 Struktura operacyjna organizacji, z wyróżnieniem głównych 
działów, spółek zależnych, podmiotów powiązanych oraz 
przedsięwzięć typu joint-venture. 

T 12-14 

2.4 Lokalizacja głównej siedziby organizacji. T 12 

2.5 Liczba krajów, w których działa organizacja oraz podanie nazw tych 
krajów, gdzie zlokalizowane są główne operacje organizacji lub tych, które 
są szczególnie adekwatne w kontekście treści raportu. 

T 10-11 

2.6 Forma własności i struktura prawna organizacji T 12 

2.7 Obsługiwane rynki T 10-11 

2.8 Skala działalności (liczba pracowników, przychody netto ze sprzedaży, 
ilość produktów lub świadczonych usług) 

T 8-11; 38 

2.9 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury 
lub formy własności. 

T 4; 11 

2.10 Nagrody otrzymane w raportowanym okresie T 16-17 

  



3. Parametry raportu 

PROFIL RAPORTU 

3.1 Okres raportowania T 4 

3.2 Data publikacji ostatniego raportu  T 4 

3.3 Cykl raportowania T 4 

3.4 Osoba kontaktowa w przypadku pytań dotyczących raportu lub jego tresci T 4 

ZAKRES I ZASIĘG RAPORTU 

3.5 Proces definiowania zawartości raportu T 12-13 

3.6 Zasięg raportu (np. kraje, oddziały, jednostki zależne, dzierżawione 
obiekty, przedsięwzięcia typu joint venture, dostawcy). 

T 4 

3.7 Oświadczenie w sprawie jakichkolwiek ograniczeń, w zakresie i zasięgu 
raportu. 

T 84 

3.8 Informacja o przedsięwzięciach typu joint venture, podmiotach zależnych, 
obiektach dzierżawionych, operacjach outsoursowanych i innych 
jednostkach, które w znaczący sposób mogą wpłynąć na porównywalność 
działań organizacji w poszczególnych okresach i/lub w stosunku do innych 
organizacji 

T 10 -11; 14 

3.9 Techniki i przyjęte założenia odnośnie szacunków i kalkulacji wskaźników i 
innych informacji zawartych w raporcie. 

T 38; 72; 84 

3.10 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych 
w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia (np. 
fuzje, przejęcia, zmiana okresu/roku basowego, charakteru działalności, 
metod pomiaru) 

T 4 

3.11 Znaczne zmiany w stosunku do poprzednich okresów raportowania 
dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w 
raporcie. 

T 4; 84 

INDEKS TREŚCI GRI 

3.12 Tabela wskazujaca miejsce zamieszczenia Standardowych Informacji w 
raporcie 

T 86-95 

3.13 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu. T 4; 96-97 

4. Nadzór, zobowiązania i zaangażowanie  

NADZÓR 

4.1 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami  podlegającymi pod 
najwyższy organ nadzorczy, odpowiedzialnymi za poszczególne zadania, 
jak na przykład tworzenie strategii czy nadzór nad organizacją. 

T 12 

4.2 Wskazanie, czy przewodniczący najwyższego organu nadzorczego jest 
również dyrektorem zarządzającym (a jeśli tak, to jakie funkcje pełni w 
ramach zarządu wraz z uzasadnieniem takiej struktury). 

T 12 

4.3 Liczba członków najwyższego organu nadzorczego w wyróżnieniem 
niezależnych i/lub niewykonawczych członków (dotyczy organizacji 
posiadających monistyczną strukturę rady nadzorczej/organu 
nadzorczego). 

T 12 

  



4.4 Mechanizmy umożliwiające akcjonariuszom i pracownikom zgłaszanie 
rekomendacji i wskazówek dla najwyższego organu nadzorczego. 

T 12-13 

4.5 Związek pomiędzy poziomem wynagrodzeń najwyższego organu 
nadzorczego, wyższej kadry menadżerskiej oraz zarządu (obejmując 
system odpraw), a wynikami organizacji (obejmując wyniki społeczne i 
środowiskowe). 

T 12 

4.6 Procesy pozwalające na uniknięcie konfliktu interesów członków 
najwyższego organu nadzorczego  

T 12 

4.7 Proces weryfikacji kwalifikacji i doświadczenia członków najwyższego 
organu nadzorczego pod kątem wytyczania strategii obejmującej 
zagadnienia ekonomiczne, środowiskowe i społeczne 

T 12 

4.8 Wewnętrznie sformułowana misja lub wartości organizacji, kodeks 
postępowania oraz zasady odnoszące się do aspektów ekonomicznych, 
społecznych i środowiskowych funkcjonowania organizacji oraz poziom ich 
implementacji. 

T 13; 20 

4.9 Procedury najwyższego organu nadzorczego dotyczące nadzoru 
identyfikacji i zarządzania kwestiami ekonomicznymi, środowiskowymi i 
społecznymi, włączając stosowne ryzyka i szanse oraz dostosowanie sie 
lub zgodność z uznanymi międzynarodowymi standardami, kodeksami 
postępowania i zasadami. 

T 12 

4.10 Proces ewaluacji wyników działań najwyższego organu nadzorczego w 
odniesieniu do kwestii ekonomicznych, środowiskowych i społecznych. 

T 12 

ZAANGAŻOWANIE W INICJATYWY ZAGRANICZNE 

4.11 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności. T 2-3; 20-25; 62; 81 

4.12 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, 
środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy 

T 15; 20; 22; 33; 59 

4.13 Członkostwo w stowarzyszeniach  (takich jak stowarzyszenia branżowe) 
i/lub krajowych/międzynarodowych organizacjach rzeczniczych 

T 14 

ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY 

4.14 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację T 13 

4.15 Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy  T 12-14 

4.16 Podejście do angażowania interesariuszy, włączając częstotliwość 
angażowania według typu i grupy interesariuszy. 

T 11; 13; 14-15; 18-
19; 20-25; 28-35; 
37; 40-41; 49; 51; 
53; 55-58; 60; 64-
66; 68-70; 81 

4.17 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz 
odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie 

T 6-7; 12-13; 21; 37; 
59; 63; 66; 68; 69; 

77; 80 

 

 

 

 

 

 

 



WSKAŹNIKI ZAOPATRZENIA RAPORTOWANIE STRONA 

DMA 

SC 

Polityka oraz systemy zarządzania i kontroli T 2-3; 6-7; 15; 20-25; 
62; 70 

FP1 Procent zakupów realizowanych u dostawców, którzy działają w zgodzie z 
polityką zaopatrzenia firmy 

P 15; 20; 26; 66 

FP2 Procent zakupów, w odniesieniu do których zweryfikowano zgodność z 
wiarygodnymi i uznanymi na poziomie międzynarodowym standardami 
odpowiedzialnej produkcji, w rozbiciu na poszczególne standardy 

P 15;20; 22; 26; 64-
65; 68-70 

 

 

 

WSKAŹNIKI EKONOMICZNE RAPORTOWANIE STRONA 

DMA 

EC 

Polityka oraz systemy zarządzania i kontroli T 2-3; 6-7; 28; 31; 36-
37; 77 

Wyniki ekonomiczne 

EC1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona NC  

EC2 Implikacje finansowe i inne ryzyka oraz szanse dla działań organizacji 
wynikające ze zmian klimatycznych. 

P 2-3; 67; 76-77 

EC3 Pokrycie zobowiązań emerytalnych wynikających z programów o 
zdefiniowanych świadczeniach 

NC  

EC4 Znaczące wsparcie finansowe uzyskane od Państwa NC  

Obecność na rynku 

EC5 Wysokość standardowego wynagrodzenia nowoprzyjmowanych 
pracowników w stosunku do płacy minimalnej na danym rynku w głównych 
lokalizacjach organizacji 

P 24; 36; 38 

EC6 Polityka, praktyki oraz udział wydatków przeznaczonych na usługi 
lokalnych dostawców w głównych lokalizacjach organizacji. 

P 11; 64; 69-70 

EC7 Procedury w zakresie zatrudniania pracowników z rynku lokalnego oraz 
procent wyższego kierownictwa pozyskanego z rynku lokalnego w 
głównych lokalizacjach organizacji 

P 36; 38 

Pośredni wpływ ekonomiczny 

EC8 Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług na rzecz 
społeczeństwa poprzez działania komercyjne, przekazywanie towarów 
oraz działania pro-bono.  

T 28; 31; 36-37; 77 

 

 

 

 

  



WSKAŹNIKI ŚRODOWISKOWE RAPORTOWANIE STRONA 

DMA 

EN 

Polityka oraz systemy zarządzania i kontroli T 2-3; 6-7; 72-74; 76-
77; 79; 82; 84 

Surowce/Materiały 

EN1 Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości T 63 

EN2 Procent materiałów pochodzących z recyklingu wykorzystanych w 
procesie produkcyjnym 

T 80 

Energia 

EN3 Bezpośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii T 72; 77; 84 

EN4 Pośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii. P 72; 77; 84 

EN5 Ilość energii zaoszczędzonej dzięki konserwacji/remontom infrastruktury i 
poprawie efektywności energetycznej  

T 76-77; 81 

EN6 Inicjatywy podjęte w celu dostarczenia produktów i usług efektywnych 
energetyczne lub opartych na energii odnawialnej oraz wynikające z tych 
rozwiązań redukcje zapotrzebowania na energię. 

T 76-77; 80-81 

EN7 Inicjatywy podjęte w celu zmniejszenia pośredniego zużycia energii z 
uwzględnieniem osiągniętego stopnia redukcji 

T 77; 80; 82 

Woda 

EN8 Łączny pobór wody według źródła P 75; 84 

EN9 Źródła wody znacząco zubożone przez nadmierny pobór wody T 75 

EN10 Procent i łączna objętość wody podlegającej recyklingowi i ponownemu 
wykorzystaniu 

P 75 

Bioróżnorodność 

EN11 Lokalizacja i powierzchnia posiadanych, dzierżawionych lub 
zarządzanych gruntów zlokalizowanych w obszarach chronionych lub 
obszarach o dużej wartości pod względem bioróżnorodności położonych 
poza obszarami chronionymi  

NA  

EN12 Opis istotnego wpływu działalności, produktów i usług na bioróżnorodność 
obszarów chronionych i obszarów o dużej wartości pod względem 
bioróżnorodności położonych poza obszarami chronionymi. 

P 62; 66-68 

Emisje, ścieki, odpady 

EN16 Łączne bezpośrednie i pośrednie emisje gazów cieplarnianych według 
wagi 

T 72-73; 78; 84 

EN17 Inne istotne pośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi T 84 

EN18 Inicjatywy podjęte w celu redukcji gazów cieplarnianych i uzyskane efekty T 72-74; 78; 80-82; 84 

EN19 Emisje substancji zubożających warstwę ozonową według wagi T 74; 84 

  



EN20 Emisja związków NOx, SOx  i innych istotnych związków emitowanych do 
powietrza, według rodzaju związku i wagi 

NA  

EN21 Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca 
przeznaczenia 

P 84 

EN22 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody 
postępowania z odpadem 

P 74; 84 

EN23 Łączna liczba i objętość istotnych wycieków T 84 

Produkty i usługi 

EN26 Inicjatywy służące zmniejszeniu wpływu produktów i usług na środowisko i 
zakres ograniczenia tego wpływu 

T 72-74; 76-77; 80-82 

EN27 Procent odzyskanych materiałów ze sprzedanych produktów i ich 
opakowań, według kategorii materiału 

P 79-80 

Zgodność z przepisami 

EN28 Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za 
nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska 

NC  

Transport 

EN29 Znaczący wpływ na środowisko wywierany przez transport produktów i 
innych dóbr oraz materiałów, z których korzysta organizacja w swej 
działalności oraz transport pracowników. 

P 82-83 

 

 

 

 
WSKAŹNIKI SPOŁECZNE RAPORTOWANIE STRONA 

PRAKTYKI DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA I GODNEJ PRACY 

DMA 

LA 

Polityka oraz systemy zarządzania i kontroli T 2-3; 6-7; 36; 38-39; 
41-42; 44-46 

Zatrudnienie 

LA1 Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju umowy o 
pracę i regionu 

T 38 

LA2 Łączna liczba odejść oraz wskaźnik fluktuacji pracowników według grupy 
wiekowej, płci i regionu 

NC  

Relacje pomiędzy pracownikami i kierownictwem 

LA4 Odsetek zatrudnionych objętych umowami zbiorowymi T 41 

LA5 Minimalne wyprzedzenie z jakim informuje się o istotnych zmianach 
operacyjnych wraz ze wskazaniem, czy okresy te są określone w 
umowach zbiorowych 

NC  

FP3 Procentowy czasu pracy straconego w wyniku sporów, strajków i/lub 
lokautów, w rozbiciu na poszczególne kraje 

T 39 

  



Bezpieczeństwo i higiena pracy 

LA7 Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności 
w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą, według 
regionów 

P 43 

LA8 Edukacja, szkolenia, doradztwo, programy prewencyjne oraz programy 
kontroli ryzyka, które zapewniają pomoc w przypadku poważnych chorób 
pracownikom, ich rodzinom lub członkom społeczności lokalnej. 

P 24; 42 

Edukacja i szkolenia 

LA10 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na 
pracownika według struktury zatrudnienia 

P 44 

LA11 Programy rozwoju umiejętności i kształcenia ustawicznego, które 
wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces 
przejścia na emeryturę 

P 36; 39; 41; 44-45; 
73 

Różnorodność i równość szans 

LA13 Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie 
według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych 
wskaźników różnorodności 

P 38 

LA14 Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet według 
zajmowanego stanowiska 

NC  

 

 

 

 

 

RESPEKTOWANIE PRAW CZŁOWIEKA RAPORTOWANIE STRONA 

DMA 

HR 

Polityka oraz systemy zarządzania i kontroli T 2-3; 6-7; 13; 15; 20; 
62; 64; 66 

Procedury odnośnie zamówień i inwestycji 

HR1 Procent i całkowita liczba istotnych umów inwestycyjnych, zawierających 
klauzule dotyczące praw człowieka lub które zostały poddane kontroli 
pod tym kątem 

T 13; 15; 20; 22; 62; 
66 

HR2 Procent znaczących dostawców i podwykonawców poddawanych 
weryfikacji pod kątem przestrzegania praw człowieka oraz działania 
podjęte w tej kwestii 

T 15; 20-22; 26; 64 

Przeciwdziałanie dyskryminacji 

HR4 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania podjęte w tej 
kwestii 

P 13; 22; 45 

Swoboda zrzeszania się i prawo do sporów zbiorowych  

HR5 Działania zidentyfikowane jako mogące stwarzać zagrożenie dla prawa 
do swobody zrzeszania się i prawa do sporów zbiorowych oraz 
inicjatywy wspierające te prawa 

T 13; 20; 24; 41 

  



Praca dzieci 

HR6 Działania zidentyfikowane jako niosące ze sobą istotne ryzyko 
wykorzystywania pracy dzieci oraz środki podjęte w celu eliminacji takich 
przypadków 

T 13; 20; 22; 62; 64; 
66 

Praca przymusowa lub obowiązkowa 

HR7 Działania zidentyfikowane jako niosące ze sobą istotne ryzyko 
wystąpienia pracy przymusowej lub obowiązkowej oraz środki podjęte w 
celu eliminacji takich przypadków 

T 13; 20; 22; 62; 64; 
66 

 

 

SPOŁECZEŃSTWO RAPORTOWANIE STRONA 

DMA 

SO 

Polityka oraz systemy zarządzania i kontroli T 2-3; 6-7; 28;  

31; 34; 36-37 

Społeczność lokalna 

SO1 Charakter, skala i efektywność programów i praktyk w zakresie oceny i 
zarządzania wpływem działalności organizacji na społeczność lokalną, 
włączając wpływy wejścia na dany rynek, prowadzenia i zakończenia 
działalności 

T 28; 31-34; 36-37; 
55-56; 58; 62; 64; 

72 

FP4 Charakter, skala i efektywność programów i praktyk (przekazywanie 
towarów, inicjatywy dobrowolne, przekazywanie wiedzy, zawieranie 
partnerstw i rozwój produktu) promujących dostęp do zdrowego stylu 
życia; przeciwdziałanie chorobom chronicznym; dostęp do zdrowej, 
pożywnej i niedrogiej żywności oraz podnoszenie dobrobytu 
społeczności w potrzebie 

T 48-49; 55-57 

Korupcja 

SO2 Procent i całkowita liczba jednostek biznesowych poddanych analizie 
pod kątem ryzyka związanego z korupcją 

P 13 

SO3 Procent pracowników przeszkolonych w zakresie polityki i procedur 
antykorupcyjnych organizacji 

T 13 

SO4 Działania podjęte w odpowiedzi na przypadki korupcji P 13 

Udział w życiu publicznym 

SO5 Polityka dotycząca udziału w życiu publicznym i lobbingu T 12; 48 

Zgodność z regulacjami 

SO8 Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych z 
tytułu niezgodności z prawem i regulacjami 

NC  

 

 

 

 

  



ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT RAPORTOWANIE STRONA 

DMA 

PR 

Polityka oraz systemy zarządzania i kontroli T 2-3; 6-7; 48-49; 

51; 53; 57-58 

Zdrowie i bezpieczeństwo klienta 

PR1 Etapy cyklu zycia produktu, na których ocenia się wpływ produktów i 
usług na zdrowie i bezpieczeństwo w celu poprawy wskaźników oraz 
procent istotnych kategorii produktów i usług podlegających takim 
procedurom 

T 15; 20-21; 48-49; 
51-54 

FP5 Procent wielkości produkcji wytwarzanej w zakładach certyfikowanych 
przez niezależne jednostki, zgodnie ze standardami systemu 
zarządzania bezpieczeństwem żywności uznanymi na arenie 
międzynarodowej  

P 52 

FP6 Procent całkowitej wielkości sprzedaży produktów konsumpcyjnych, 
według kategorii produktowych, o zmniejszonej zawartości tłuszczów 
nasyconych, kwasów, tłuszczów trans, sodu i dodatkowego cukru 

P 48-49 

FP7 Procent całkowitej wielkości sprzedaży produktów konsumpcyjnych, 
według kategorii produktowych, wzbogaconych o substancje odżywcze, 
takie jak błonnik, witaminy, minerały, substancje fotochemiczne lub 
dodatki funkcjonalne) 

 

P 48 

Oznakowanie produktów i usług 

PR3 Rodzaj informacji o produktach i usługach wymaganych na mocy 
procedur oraz procent znaczących produktów i usług podlegających 
takim wymogom informacyjnym. 

T 57 

FP8 Polityki i praktyki informowania konsumentów o składnikach i 
informacjach odżywczych, wykraczających poza wymagania prawne 

T 57 

Komunikacja marketingowa 

PR6 Programy dotyczące przestrzegania prawa, standardów i dobrowolnych 
kodeksów regulujących kwestie komunikacji marketingowej, z 
uwzględnieniem reklamy, promocji i sponsoringu 

T 58-59 

Zgodność z regulacjami 

PR9 Wartość pieniężna istotnych kar z tytułu niezgodności z prawem i 
regulacjami dotyczącymi dostawy i użytkowania produktów i usług 

NC  

 

 

DOBROSTAN ZWIERZĄT RAPORTOWANIE STRONA 

DMA 

AW 

Polityka oraz systemy zarządzania i kontroli T 23; 62; 70 

  



Hodowla i genetyka 

FP9 Procent oraz całkowita liczba zwierząt hodowanych i/lub poddawanych 
procesowi przetwarzania, według gatunku i rasy 

NA  

Zootechnika 

FP10 Polityka i praktyki, według gatunku i rasy, dotyczące zmian fizycznych i 
stosowania środków znieczulających 

NA  

FP11 Procent oraz całkowita liczba zwierząt hodowanych i/lub poddawanych 
procesowi przetwarzania, według gatunku i rasy, w podziale na rodzaj 
pomieszczeń, w których są trzymane 

NA  

FP12 Polityka i praktyki dotyczące stosowania antybiotyków, środków 
przeciwzapalnych, hormonów i/lub zabiegów stymulujących wzrost, 
według gatunku i rasy 

NA  

Transport, przemieszczanie i ubój 

FP13 Całkowita liczba przypadków niezgodności z prawem i regulacjami oraz 
stosowanie się do dobrowolnych standardów w zakresie transportu, 
przemieszczania i uboju zwierząt lądowych i morskich. 

NA  

 

Poniżej przedstawiona została lista stron (niewyczerpująca), na których pojawiają się odniesienia do niektórych z 
naszych GRUP INTERESARIUSZY 

• Wszyscy interesariusze wzdłuż łańcucha wartości 
• Dzieci 
• Konsumenci 
• Pracownicy 
• Rodzina 
• Identyfikacja interesariuszy i kluczowych obszarów 
• Instytucje 
• Społeczności lokalne 
• Mass-media 
• NGO 
• Społeczność naukowa 
• Federacje sportowe i szkoły 
• Dostawcy 
• Stowarzyszenia branżowe 
• Związki zawodowe 

2, 18-19, 20-25, 53 
3, 15, 22, 28, 33, 36-37, 40, 50, 55, 56, 57-60, 66 

2, 11, 13, 19-20, 20-26, 55, 57, 63, 68 
3, 13, 39, 42, 44-45 
13, 24, 28, 39-40, 56 

13 
13, 22, 49, 55, 57, 58, 64, 81 
11, 28-35, 37, 40, 57, 59, 60 

13, 58-60 
13, 14, 64, 67, 68, 70, 80 
13, 23, 32, 56, 58, 79 

13, 56, 57, 60 
13, 15, 51, 64-66, 68-70 

13, 14, 57, 58 
13, 41-42 

 

Poniżej przedstawiona została lista stron (niewyczerpujaca), na których pojawiają się odniesienia do niektórych 
KLUCZOWYCH TEMATÓW, podnoszonych również przez niektórych interesariuszy (zgodnie z informacjami na 
stronach 12 i 13) 
• Zidentyfikowane kluczowe cele na rok 2020 
• Struktury wewnętrzne zajmujące się CSR, częstotliwość i identyfikacja tematów 
• Tematy podnoszone przez interesariuszy, uwzględnione w Kodeksie Postępowania w Biznesie 
• Kluczowe tematy i problematyki podnoszone przez wewnętrznych interesariuszy 
• Ferrero publikuje swoją strategię dotyczącą GMO, w odniesieniu do problemów poruszonych przez 

interesariuszy 
• Zdrowie dzieci oraz inicjatywy Ferrero w niektórych biednych krajach 
• Odpowiedzialność za produkt 
• Zaangażowanie wobec dzieci poprzez przyjęcie samoregulacji w zakresie reklamy 
• Zobowiązanie Ferrero do zaopatrywania się w kakao certyfikowane jako pochodzące ze zrównoważonej 

produkcji w celu odpowiedzi na potrzeby konsumentów 
• Przeciwko wykorzystywaniu dzieci, odnośnie dostaw orzechów laskowych 
• Dostawy oleju palmowego pochodzącego ze zrównoważonej produkcji 
• Pochodzenie mleka 
• Produkcja we własnym zakresie energii ze źródeł odnawialnych 
• Opakowania z materiałów odnawialnych; strategia usuwania, ograniczania, recyklingu, odnawiania i 
 ponownego używania opakowań 
• Wydajna logistyka 

2-3,6-7 
12 
13 
13 
 
21 
37 

49, 55, 57-60 
59 
63 
66 
68 
69 
77 
80 
82-83 



 

RAPORT Z PRZEGLĄDU RAPORTU SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 

 

Do wiadomości Akcjonariuszy 

Ferrero International S.A. 

1. Przeprowadziliśmy przegląd Raportu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (w dalszej części dokumentu 

zwanego „raportem zrównoważonego rozwoju”) Grupy Ferrero (w dalszej części dokumentu „Grupy”) 

sporządzonego na dzień 31 sierpnia 2010 roku. Za sporządzenie raportu zrównoważonego rozwoju, 

zgodnego z wytycznymi zawartymi w „Sustainability Report Guidelines and Food Processing Sector 

Supplement” wydanymi w 2010 roku przez GRI – Global Reporting Initiative, zgodnie z opisem zawartym w 

części „Kilka słów o II Raporcie Odpowiedzialności Społecznej” odpowiadają członkowie Zarządu Ferrero 

International S.A., podobnie zresztą jak za identyfikację celów związanych z realizacją zrównoważonego 

rozwoju i raportowanie osiągniętych wyników. Dodatkowo członkowie Zarządu Ferrero International  S.A. 

mają obowiązek identyfikacji interesariuszy oraz istotnych aspektów, które należy objąć raportem, a także 

są odpowiedzialni za wdrożenie i utrzymanie odpowiednich procesów zarządzania i kontroli wewnętrznej w 

odniesieniu do danych i informacji przedstawionych w raporcie zrównoważonego rozwoju. Naszym 

zadaniem było przedstawienie raportu na podstawie dokonanego przez nas przeglądu. 

 

2. Przeprowadzony przez nas przegląd opierał się na kryteriach skróconego przeglądu kontroli ustalonych w 

standardzie “International  Standards Engagement 3000 – Assurance Engagement other than Audits or 

Reviews of Historical Financial Information”  (ISAE 3000), wydanym przez International Auditing and 

Assurance Standards Board. Standard ten wymaga stosowania przewidzianych standardów etycznych 

(„Code of Ethics for Professional Accountants” federacji „International  Federation of Accountants), 

między innymi standardów dotyczących niezależności, a także wymaga od nas takiego zaplanowania i 

wykonania przyjętego na siebie zobowiązania, by upewnić się (w ograniczonym zakresie w porównaniu z 

pełnym przeglądem) czy raport zrównoważonego rozwoju nie zawiera znaczących błędów. Skrócony 

przegląd raportu zrównoważonego rozwoju polega na: przeprowadzeniu rozmów - przede wszystkim z 

personelem spółki odpowiedzialnej za przygotowanie informacji przedstawionych w raporcie o 

zrównoważonym rozwoju; analizie raportu oraz stosowaniu innych procedur zmierzających do uzyskania 

dowodów, w zależności od potrzeby. Na etapie badania zastosowano następujące procedury:  

•  porównanie danych i informacji o charakterze ekonomiczno-finansowym ujętych w punkcie „Nasze 

produkty” raportu zrównoważonego rozwoju oraz danych i informacji zawartych w 

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy sporządzonym na dzień 31 sierpnia 2010 roku, 

w odniesieniu do którego firma Deloitte S.A. Sporządziła raport niezależnego rewidenta w dniu 24 

lutego 2011 roku; 

• analiza działania procesów, które były wykorzystane podczas generowania, ujęcia i zarządzania 

danymi ilościowymi zawartymi w raporcie zrównoważonego rozwoju. W szczególności wdrożyliśmy 

w związku z tym następujące procedury: 

-  rozmowy i dyskusje z personelem Dyrekcji Grupy Ferrero, w celu zebrania informacji odnośnie 

systemów informacyjnego, księgowego i sprawozdawczego, które były wykorzystywane na 

etapie przygotowania raportu zrównoważonego rozwoju, a także odnośnie procesów kontroli 

wewnętrznej, które pomagały w gromadzeniu, łączeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu danych i 

informacji jednostce odpowiedzialnej za przygotowanie raportu zrównoważonego rozwoju;  



 

-  wyrywkowa analiza dokumentacji pomagającej w przygotowaniu raportu zrównoważonego rozwoju, 
w celu zebrania informacji odnośnie realizowanych procesów i ich stosowności oraz upewnienie się, 
że funkcjonujący system kontroli wewnętrznej w prawidłowy sposób przetwarza dane i informacje 
dotyczące celów opisanych w raporcie zrównoważonego rozwoju; 

• analiza zgodności informacji jakościowych przedstawionych w raporcie zrównoważonego rozwoju z 
wytycznymi wskazanymi w punkcie 1 niniejszej opinii oraz ich wewnętrznej spójności, ze szczególnym 
uwzględnieniem strategii, polityk zrównoważonego rozwoju i identyfikacji aspektów istotnych dla każdej 

kategorii interesariuszy; 

• analiza procesu zaangażowania interesariuszy – odnośnie stosowanych metod i kompletności 

zaangażowanych podmiotów - przy użyciu analizy protokołów ze spotkań lub ewentualnej innej 

dokumentacji istniejącej w odniesieniu do najważniejszych aspektów zidentyfikowanych w 

zaangażowaniu interesariuszy; 

• uzyskanie dokumentu, podpisanego przez prawnego przedstawiciela Ferrero Interational S.A., 

poświadczającego zgodność raportu zrównoważonego rozwoju z wytycznymi opisanymi w punkcie 1 

oraz wiarygodność i kompletność zawartych w nim informacji oraz danych. 

Skrócony przegląd przewiduje mniejszą liczbę kontroli, w stosunku do pełnego badania przeprowadzonego 

zgodnie ze standardem ISAE 3000, a co za tym idzie nie pozwala nam uzyskać całkowitej pewności czy 

zapoznaliśmy się z wszystkimi istotnymi faktami i okolicznościami, które mogłyby zostać zidentyfikowane 

podczas pełnego badania. 

Jeśli chodzi o dane i informacje dotyczące raportu zrównoważonego rozwoju za miniony okres obrotowy 

odsyłamy do naszej opinii z dnia 11 czerwca 2010 roku.  

3.        Na podstawie przeprowadzonego przeglądu nie zidentyfikowaliśmy niczego, co nie pozwoliłoby na stwierdzenie, 

że raport zrównoważonego rozwoju Grupy Ferrero sporządzony na dzień 31 sierpnia 2010 roku jest zgodny, we 

wszystkich znaczących aspektach, w z wytycznymi „Sustainability Report Guidelines and Food Processing Sector 

Supplement” wydanymi w 2010 roku przez GRI – Global Reporting Initiative, zgodnie z opisem zawartym w części 

„Kilka słów o II Raporcie Odpowiedzialności Społecznej”). 

 

Mediolan, 14 czerwca 2011 r. 

 

DELOITTE ERS – ENTERPRISE RISK SERVICES S.r.l. 

 

Franco Amelio 

Wspólnik 

Biegły Rewident 

Corporate Responsibility Services 

 

 

 

Niniejszy raport został przetłumaczony na język angielski wyłącznie dla wygody międzynarodowych czytelników. 

 

 

 



 

Oświadczenie o 
weryfikacji poziomu aplikacji GRI 

GRI niniejszym oświadcza, że firma Ferrero złożyła swój raport “WSPÓLNE WARTOŚCI, BY 
TWORZYĆ WARTOŚĆ” (2010) w dziale raportów GRI, który uznał, że raport ten spełnia wymogi 
aplikacji poziomu B+. 

Poziomy aplikacji GRI ukazują stopień, w jakim zawartość wytycznych GRI-G3 została zastosowana w 
złożonym raporcie zrównoważonego rozwoju. Weryfikacja potwierdza, iż dla tego poziomu aplikacji w 
raporcie została przedstawiona wymagana ilość standardowych informacji i wskaźników oraz, że 
Indeks treści GRI prezentuje wymagane informacje według wytycznych G3 GRI. 

Poziomy aplikacji nie informują o wydajności danej organizacji w zakresie adresowania kwestii 
zrównoważonego rozwoju, ani też o jakości informacji zawartych w raporcie. 

 

Amsterdam, 13 lipca 2011 r. 

 

 

Nelmara Arbex 
Deputy Chief Executive 
Global Reporting Iniziative 

 

Do poziomu aplikacji dodano znak + ponieważ firma Ferrero poddała niniejszy raport zewnętrznej 
weryfikacji. GRI akceptuje kryteria przyjęte przez podmiot składający Raport odnośnie sposobu 
wyboru weryfikatora. 

Globa Reporting Initiative (GRI) jest organizacją sieciową, która zapoczątkowała rozwój najbardziej rozpowszechnionych ramowych zasad 
raportowania GRI i która dba o to, by były one wciąż ulepszane i stosowane na całym świecie. Wytyczne GRI określają zasady i wskaźniki, które 
organizacje mogą wykorzystać do mierzenia i raportowania ekonomicznych, środowiskowych oraz społecznych aspektów swojego 
funkcjonowania. www.globalreporting.org 

Wyłączenie odpowiedzialności: Tam, gdzie dany raport zrównoważonego rozwoju zawiera linki zewnętrzne (również materiał audio-wizualny), 
oświadczenie odnosi się wyłącznie do materiałów zgłoszonych do GRI w czasie weryfikacji dnia 29 czerwca 2011 roku. GRI wyraźnie zaznacza, 
ze oświadczenie to nie odnosi się do ewentualnych późniejszych zmian w materiałach. 

 


