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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. 

 


