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RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ PRZEDSIęBIORSTWA 

Ubiegły rok był dla Ferrero dużym wyzwaniem.

Dzięki zaangażowaniu i pasji naszych pracowników, a także rosnącemu zaufaniu konsumentów, zwiększyliśmy 
sprzedaż o 9,1%, a produkcję o ponad 4%.

Pod koniec 2010 roku emisje CO2 zmniejszyły się już o 14%, a zużycie przez naszą firmę energii pierwotnej o 7%, 
co jest  zgodne z naszym celem 40-procentowej redukcji emisji CO2 do roku 2020.

Oznacza to, że nasz model ekonomiczny pozwala nam rozwijać się i inwestować w miejscach, gdzie 
prowadzimy naszą działalność, zmniejszając jednocześnie nasze oddziaływanie na środowisko naturalne. 
Na tym właśnie polega idea zrównoważonego rozwoju!

Ten sam model zastosujemy także w dwóch nowych zakładach produkcyjnych, w Turcji i Meksyku, które 
rozpoczną działalność do końca 2013 roku.

Strategia zrównoważonego rozwoju Ferrero znajduje wsparcie w wyraźnej wizji odpowiedzialności 
społecznejprzedsiębiorstwa, której hasłem jest „Podzielać wartości, aby tworzyć wartość”. Oznacza to, że 
nasz sposób na tworzenie wartości nie opiera się wyłącznie na budowaniu mocnych niezmiennych wartości, 
ale polega też na zobowiązaniu do dzielenia ich ze wszystkimi podmiotami, z którymi utrzymujemy różnego 
rodzaje relacje – wewnątrz przedsiębiorstwa, z konsumentami i rodzinami, ze społecznościami, w których 
jesteśmy obecni  iz organizacjami, z którymi współpracujemy.

Jest to ściśle związane z naszą misją, polegającą na zaspokajaniu oczekiwań konsumentów, poprzez wartości 
jednoczące Ferrero: wytrwałe dążenie do doskonałości, lojalność, szacunek, odpowiedzialność i uczciwość.

Mocne wartości na rzecz wspólnej odpowiedzialności na poziomie globalnym i lokalnym. Grupa Ferrero określa 
się terminem „GLOCAL”.

Globalna, ponieważ jesteśmy obecni na rynkach całego świata, i wszędzie tam, w ten sam sposób, stosujemy 
te same zasady, plany i cele.

Lokalna, gdyż jesteśmy przywiązane do korzeni, z których wyrastamy, oraz dumni z możliwośći inwestowania 
w lokalne społeczności, wlączając w to ludność miejscową wszędzie tam, gdzie jesteśmy obecni.

Maria Franca, Michele i Giovanni Ferrero
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W ten sposób właśnie rozumiemy naszą odpowiedzialność lokalną, realizowaną poprzez globalne 
zobowiązania. Na bazie tych założeń budujemy trzy filary odpowiedzialności społecznej:

Wspieranie społeczności lokalnych 
Na bardziej dojrzałych rynkach prowadzimy działalność społeczną i kulturalną głównie za pośrednictwem 
Fundacji Ferrero. Pod kierunkiem mojej matki, Marii Franca, Fundacja zajmuje się emerytowanymi 
pracownikami firmy, na rzecz których realizuje całościowy program „aktywnego trzeciego wieku”.

Na nowych rynkach działamy za pośrednictwem Przedsiębiorstw Społecznych Ferrero, obecnie funkcjonujących 
już w Indiach, RPA i Kamerunie. Inicjatywy te mają silne wsparcie ze strony mego ojca Michela, a ich gorącym 
zwolennikiem był również mójnieodżałowany brat Pietro. Ideą tych przedsięwzięć jest pobudzanie rozwoju 
lokalnie, przez stałą obecność na miejscu.

Zdrowy tryb życia 
Strategia Ferrero w zakresie żywienia opiera się na trzech podstawach: zrównoważonej diecie, małych porcjach 
– ponieważ spożywanie nadmiernych ilości jakiegokolwiek pożywienia może być szkodliwe – oraz regularnej 
aktywności fizycznej.

Mocno wierzymy też, że edukacja w zakresie żywienia może przynieść dużo więcej korzyści niż kolejne zmiany 
legislacyjne!

Zrównoważone praktyki rolnicze 
Przedsiębiorstwo Ferrero zobowiązałosię do tego, by do roku 2020, 100% dostaw kakao, kawy, oleju palmowego 
i orzechówlaskowych pochodziła z certyfikowanych i zrównoważonych źródeł oraz do poprawy warunków 
życia rolników w niektórych najuboższych krajach świata. W perspektywie długoterminowej ma to umożliwić 
zwiększenie plonów i poprawić zdolności radzenia sobie plantatorów z wyzwaniem, jakim stały się zmiany 
klimatyczne.

Zagadnieniem lączącym te trzy filary jest  zapewnienie zrównoważonego rozwoju na wszystkich etapach łańcucha 
wartości. Dlatego właśnie stworzyliśmy Plan ABCDE (A Business Code Dialogue Engagement), którego realizację 
pragniemy zakończymy w roku 2013. Jego celem jest wdrożenie zasad ujętych w naszym Kodeksie Postępowania 
w Biznesie u wszystkich naszych partnerów,zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i na zewnątrz.

Niniejszy Raport opisuje naszą strategię odpowiedzialności społecznej zawierającą dziesięć celów Ferrero,które 
wyznaczyliśmy sobie do roku 2020, cele, które już udało nam się osiągnąć, wyzwania, przed jakimi stoimy, 
plany dotyczące naszego doskonalenia się, oparte na uważnym i dokładnym systemie monitoringu.

W tym raporcie CSR publikujemy też konkretne dane dotyczące sposobu wdraaenia zasad 
zrównoważonegorozwoju w odniesieniu do jednego z naszych produktów flagowych – Nutelli.

Przyjemnej lektury!

Giovanni Ferrero
Chief Executive OfficerCzerwiec 2012
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WSTęP METODOLOGICZNY
Kilka słów o raporcie odpowiedzialności 
społecznej przedsiębiorstwa

Celem tego trzeciego raportu jest przedstawienie strategii 
odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju 
Grupy Ferrero, jak również jej działalności prowadzonej na 
całym świecie w okresie od 1 września 2010 r. do 31 sierpnia 
2011 r. Kolejne raporty będą ukazywały się w odstępach 
rocznych. Zważając na cele wyznaczone do realizacji do roku 
2013, a także, w dłuższej perspektywie, do 2020, zagadnienia 
omówione w niniejszym raporcie zostały uwzględnione 
według ich znaczenia dla Grupy. Uwzględniliśmy również 
opinie wyrażone przez wszystkich zainteresowanych z którymi 
się zwykle porozumiewamy, oraz zasady ISO (International 
Standard Organization) 26000:2010 „Guidance on social 
responsibility”. 

Redakcją raportu zajęło się Biuro ds. Koordynacji CSR Grupy 
Ferrero (e-mail: csr@ferrero.com), zgodnie z wytycznymi 
sformułowanymi w dokumencie pod nazwą „Sustainability 
Reporting Guidelines and Food Processing Sector Supplement” 
(wersja 3.1, 2011) oraz „Food Processing Sector Supplement”, 
sporządzonymi przez Global Reporting Initiative (GRI). Ta 
trzecia edycja podaje informacje w sposób bardziej zwięzły niż 
poprzednie wersje raportu. W związku z tym zainteresowanych 
bardziej szczegółowym opisem wybranych części odsyłamy 
do dwóch wcześniejszych raportów CSR, dostępnych na 
stronie internetowej (www.ferrero.com/social-responsibility), 
opublikowanych w czerwcu 2010 roku i czerwcu 2011 roku. 
W okresie objętym niniejszą edycją na poziomie Grupy miało 
wprawdzie miejsce kilka znaczących zmian, jednak nie na 
tyle istotnych, aby wymagały one zestawienia z poprzednimi 
raportami CSR. Grupa nie prowadziła też w tym czasie żadnych 
operacji nadzwyczajnych.

Poziom zastosowania parametrów GRI w niniejszym raporcie 
wynosi A+, co potwierdziła kontrola GRI. 

Sprawdzeniem raportu zajęła się firma Deloitte.
Raport odpowiedzialności społecznej jest dostępny także na 
stronie internetowej www.ferrero.com.
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NASZE CELE DO ROKU 2020
CELE

PRAWA CZŁOWIEKA 

1    Rozwijanie działalności oraz Fundacji Ferrero oraz Przedsiębiorstw 
Społecznych

2    Wdrożenie Kodeksu postępowania w biznesie w całym łańcuchu produkcji 
i dostaw (plan ABCDE)

ŚRODOWISKO NATURALNE 

3    Rozwijanie zdolności do samodzielnej produkcji energii wystarczającej do 
pokrycia zapotrzebowania wszystkich zakładów produkcyjnych w Europie; 
30% energii produkowanej we własnym zakresie ze źródeł odnawialnych  
 
Taki sam plan działania w skali ogólnoświatowej

4   40% redukcja emisji CO2 (w stosunku do roku 2007) wynikających z  
 działalności produkcyjnej i logistycznej 
 
 30% redukcji emisji gazów cieplarnianych ( w przeliczeniu na tony CO2),  
 w transporcie i składowaniu (w porównaniu do roku 2009)

5    20% redukcji  zużycia wody na jednostkę produktu w zakładach 
przemysłowych (w stosunku do 2009 r.)

6    Wykorzystanie w opakowaniach materiałów pochodzących z surowców 
odnawialnych (+10% w porównaniu do 2009 r.) 
 
100% dostaw papieru i tektury wytworzonych z surowców pierwotnych 
pochodzących z certyfikowanej zrównoważonej produkcji

Osiągnięty i dalej 
rozwijany

do roku 2013

do roku 2013

do roku 2020 

do roku 2020

do roku 2020

do roku 2020

do roku 2020

do roku 2014

PERSPEKTYWA 
CZASOWA

 Wstęp Społeczności lokalne • Mężczyźni i kobiety w Ferrero
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CELE

SUROWCE

7    100% dostaw kakao posiadających certyfikat produkcji zrównoważonej  
 
100% dostaw oleju palmowego i kawy posiadających certyfikat produkcji 
zrównoważonej

8    Wdrożenie planu identyfikowalności dla 100% dostaw orzechów laskowych

9    100% jaj kurzych z chowu dbającego o dobrostan zwierząt

ZDROWY TRYB ŻYCIA

10    „Kinder+Sport”, nasz program promujący zdrowy tryb życia

do roku 2020

do roku 2015

do roku 2020

do roku 2014

PERSPEKTYWA 
CZASOWA

Zdrowy tryb życia • Zrównoważone praktyki rolnicze • Efekt środowiskowy

do roku 2013
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NASZE PRODUKTY

GRUPA FERRERO

PRODUKCJA CAŁKOWITA 2009-2010 2010-2011

w kwintalach   10.270.000 10.708.000

FERRERO INTERNATIONAL

OBROTY NETTO   2009-2010 2010-2011

w tys. €    6.616.988 7.218.024

Zdrowy tryb życia • Zrównoważone praktyki rolnicze • Efekt środowiskowy Wstęp Społeczności lokalne • Mężczyźni i kobiety w Ferrero
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LUKSEMbURG
MEKSYK
NIEMCY
POLSKA
PORTUGALIA
PORTORYKO
ROSJA
RPA
RUMUNIA
SINGAPUR
SRI LANKA

GRECJA
HISZPANIA
HOLANDIA
HONG KONG
INDIE
IRLANDIA
JAPONIA
KAMERUN
KANADA
KOLUMBIA
KOREA PŁD.

SZWAJCARIA
SZWECJA
TURCJA
UKRAINA
USA
WĘGRY
WLK. BRYTANIA
WŁOCHY

FERRERO NA ŚWIECIE
Być jak najbliżej konsumentów na całym świecie: 41 lokalizacji i biur operacyjnych

ARGENTYNA
AUSTRALIA
AUSTRIA
BELGIA
BRAZYLIA
CHINY
CHORWACJA
CZECHY
DANIA
EKWADOR
FRANCJA

18 zakładów produkcyjnych Ferrero

WŁOCHY Alba

NIEMCY Stadtallendorf

FRANCJA Villers-écalles

WŁOCHY Pozzuolo Martesana

AUSTRALIA Lithgow

IRLANDIA Cork

EKWADOR Quito

WŁOCHY Balvano

WŁOCHY Sant’Angelo dei Lombardi

BELGIA Arlon

POLSKA Belsk

ARGENTYNA La Pastora

BRAZYLIA Poços de Caldas

KANADA Brantford

KAMERUN Yaoundé *

INDIE Baramati *

RPA Johannesburg *

ROSJA Vladimir

1946

1956

1960

1965

1974

1975

1975

1985

1985

1989

1992

1992

1994

2006

2006

2007

2007

2009

* Przedsiębiorstwa Społeczne Ferrero

MęŻCZYźNI I KOBIETY W FERRERO
ZATRUDNIENIE W GRUPIE 2009-2010 2010-2011

Liczba pracowników 21.736 21.913

Grupa dokonała inwestycji niezbędnych do powstania dwóch nowych zakładów 
produkcyjnych w:

Meksyku (San José Iturbide, Guanajuato)
Turcji (Manisa)

Niniejsza, trzecia edycja raportu po raz pierwszy, oprócz danych globalnych w skali całej Grupy z zakresu 
odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa, obejmuje również szczegółową analizę naszej działalności w 
Belgii i Francji, opartą na parametrach GRI (patrz Załącznik w części końcowej raportu).

SUROWCE 
Ogółem w 2010 roku Grupa Ferrero zużytkowała 1.347.165 ton surowców pochodzenia rolniczego oraz 
surowców do produkcji opakowań.

Zdrowy tryb życia • Zrównoważone praktyki rolnicze • Efekt środowiskowy Wstęp Społeczności lokalne • Mężczyźni i kobiety w Ferrero
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STRUKTURA ORGANIZACYJNA GRUPY

Od 1946 r. 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, poprzez tworzenie 
nowych zakładów produkcyjnych, którym stale towarzyszy wysoka jakość i innowacyjność produktów.
Według stanu na dzień 31 sierpnia 2011 r. w skład Grupy wchodzi ponad 70 jednostek zależnych od spółki 
holdingowej, czyli Ferrero International s.a., z siedzibą w Luksemburgu (Findel Business Center, Rue de Trèves, 
L-2632) założonej jako spółka wg. prawa luksemburskiego (wykaz siedzib, jednostek operacyjnych i zakładów 
produkcyjnych zamieszczono w części wstępnej raportu).

Pomiędzy nowościami zrealizowanymi w raportowanym roku, warta podkreślenia jest decyzja o dwóch 
znaczących inwestycjach produkcyjnych – w Turcji oraz w Meksyku.

W Ferrero International przyjęto tradycyjny model ładu korporacyjnego („Corporarate Governance”), w 
którym centralną rolę pełnią Walne Zgromadzenie oraz Zarząd Spółki.
Prezes Zarządu nie pełni roli wykonawczej, jego zadaniem jest wytyczanie kierunków rozwoju. 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.

Zarząd wspierany jest przez „Group Leadership Team” (Zespół Przywództwa w Grupie) – organ 
wykonawczy, ustanowiony w 2011 roku, w skład którego wchodzą szefowie najważniejszych pionów 
biznesowych całego koncernu. Rolą Zespołu jest wspieranie procesu decyzyjnego oraz wdrażania strategii  
przedsiębiorstwaprzyjętych na poziomie Zarządu.

Zarządowi podlegają też tzw. komitety zarządcze. Dodatkowo Zarząd powołał do życia sieć komisji audytowych, 
działających tak na poziomie lokalnym, jak i w Holdingu. W ich składzie znaleźli się przede wszystkim fachowcy 
nie należący do  Grupy. Komisje audytowe pełnią funkcję doradczą na rzecz Zarządu; z ich pomocą Zarząd 
ustala kierunki działania, zmierzające do podniesienia skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, kierując 
się najlepszymi wzorcami międzynarodowymi.

Komisja ds. Audytu działająca w Ferrero International zajmuje się między innymi monitorowaniem procesu 
sporządzania i badania rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Do jej zadań należy także 
nadzór nad skutecznością i sprawnością działania audytorów zewnętrznych i własnych.

Zadaniem „Career and Remuneration Committee” (Komisji ds. rozwoju kariery i wynagrodzeń) jest 
kształtowanie polityki płacowej i planowanie ścieżek kariery kierownictwa najwyższego szczebla 
Grupy Ferrero. Obecnie trwa proces oceny działalności Komisji.

 Wstęp Społeczności lokalne • Mężczyźni i kobiety w Ferrero
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W zakresie dotyczącym organizacji produkcji, Grupa Ferrero zarządza bezpośrednio wszystkimi procesami o 
kluczowym znaczeniu, a w szczególności:

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:

działania ukierunkowane na rozwój produkcji rolnej orzechów laskowych, prowadzący do osiągnięcia 
stanu, w którym Grupa będzie zaspokajała część swojego zapotrzebowania na ten surowiec z własnych 
plantacji;

rozwój działalności związanej z produkcją i sprzedażą energii, aby zaspokajić część zapotrzebowania 
Grupy; chodzi o inwestowanie w  wysokosprawne instalacje produkcji energii oraz w sektor energii 
odnawialnych.

Na zasadach outsourcingu prowadzona jest natomiast następująca działalność:

opakowania specyficzne lub promocyjne, stanowiące około 25-30% całkowitej produkcji Grupy;

działalność handlowa / dystrybucyjna w w odniesieniu do produktów specyficznych w niektórych 
krajach, stanowiąca około 10-15% całkowitej produkcji;

część usług administracyjno-księgowych.

Zdrowy tryb życia • Zrównoważone praktyki rolnicze • Efekt środowiskowy
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Podobnie jak zaznaczono w pierwszej, a następnie bardziej szczegółowo opisano w drugim wydaniu  raportu, również 
i przy okazji wersji tegorocznej należy podkreślić centralną pozycję konsumentów pośród wszystkich podmiotów 
zainteresowanuch Grupą Ferrero. Na drugim miejscu, jeśli chodzi o znaczenie, znaleźli się pracownicy firmy.

Stakeholder mapping

Kształtowaniem i zarządzaniem polityką Grupy w zakresie odpowiedzialności społecznej (CSR) Ferrero zajmuje 
się w Biuro ds.CSR (e-mail: csr@ferrero.com) a także kilka innych do tego celu powołanych zespołów, których 
prace koordynuje Wiceprezes Zarządu Grupy (szczegółowy opis tych zespołów dostępny jest w poprzednich 
raportach CSR, opublikowanych w internecie). Zadaniem Zespołów ds. CSR jest prowadzenie stałego nadzoru 
nad najistotniejszymi zagadnieniami związanymi z odpowiedzialnością społeczną, wybranymi w oparciu o 
zasady i wartości obowiązujące w przedsiębiorstwie, a także w ramach procesu wspólnego ustalania celów i 
strategii, z udziałem wszystkich podmiotów, z którymi Grupa utrzymuje różnego rodzaju relacje (stakeholder).

Grupa Ferrero przyjęła oficjalnie dziesięć zasad „Światowego Paktu” Narodów Zjednoczonych (tzw. Global 
Compact), obejmujących poszanowanie praw człowieka, praktyk związanych z zatrudnianiem pracowników, 
ochronę środowiska i walkę z korupcją. Zasady te stanowią integralną część strategii Ferrero. W każdym roku 
Grupa będzie sporządzała relację z działań podjętych w celu realizacji tych założeń.

W przygotowaniu raportu uczestniczyli liczni przedstawiciele z różnych krajów, w których działa Grupam 
dzięki czemu było możliwe uaktualnienie mapy naszych wewnętrznych i zewnętrznych podmiotów a także 
analiza najistotniejszych merytorycznie kwestii. Oto wyniki tego procesu.

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU 
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Jak pokazuje „macierz istotności”, pewne zagadnienia mają bardzo duże znaczenie zarówno dla Ferrero, jak 
i interesariuszy Grupy. Są wśród tych tematów: strategia Ferrero w zakresie odżywiania, bezpieczeństwo 
żywności, wyniki finansowe, obrona praw człowieka, w tym także kwestie związane z pracą dzieci, oraz 
zaopatrzeniem w surowce. Każde z tych zagadnień omówiono w osobnym rozdziale raportu.

Co do sposobów prowadzenia dialogu z interesariuszami, Ferrero uczestniczy aktywnie w dyskusjach i pracach 
grup roboczych stowarzyszeń handlowych i przemysłowych na poziomie międzynarodowym, unijnym i 
krajowym, których jest członkiem (patrz poniższy wykaz). Dodatkowo Grupa nawiązała stały dialog z kilkoma 
organizacjami pozarządowymi, działającymi na polu CSR. Zagadnienia często poruszane dotyczą:

odżywiania i bezpieczeństwa produktów. Pierwsza kwestia jest często dyskutowana w stowarzyszeniach  
handlowych i przemysłowych działające na szczeblu europejskim. Stanowisko Ferrero w tym zakresie 
zostało przedstawione w poświęconym temu tematowi rozdziale niniejszego raportu;

realizacji założeń polityki odpowiedzialności społecznej w całym łańcuchu wartości Ferrero, co opisano 
w dalszej części raportu, poświęconej Planowi ABCDE (A Business Code Dialogue Engagement).

Zdrowy tryb życia • Zrównoważone praktyki rolnicze • Efekt środowiskowy

Materiality matrix

Re
le

va
nc

e 
fo

r S
ta

ke
ho

ld
er

s

Relevance and potential impacts for Ferrero

Nutrition

Economic 
Performance

Local communities 
projects

Internal working 
conditions

Animal welfare

Environment and 
energyPackaging

Marketing Policy
Supply chain

Distribution/Sales Advertisement

CSR Ferrero

Sourcing of
raw materials

Human rights/ Child 
Labour

Products health and 
safety

Low

Lo
w

Medium

M
ed

iu
m

High

Hi
gh



16

PLAN ABCDE (A Business Code Dialogue Engagement)

Zgodnie z tym, co w czerwcu 2011 r. przekazał CEO Grupy (por. list otwierający drugą edycję raportu, 
dostępną na www.ferrero.com), Ferrero rozpoczęło praktyczną realizację planu ABCDE (A Business Code 
Dialogue Engagement), którego celem jest rozpowszechnienie i wdrożenie Kodeksu Postępowania w Biznesie 
przez wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych partnerów, z którymi Grupa współpracuje na poszczególnych 
etapach produkcji i dostaw.

Kodeks (opublikowany w drugiej edycji raportu CSR i dostępny w kilku językach na stronie www.ferrero.com) 
opiera się na zasadach, jakimi kieruje się Ferrero w swojej działalności handlowej. Jest on również w pełni zgodny 
z Kodeksem Etycznym Ferrero (również dostępnym na www.ferrero.com) oraz z „Zasadami Dobrej Praktyki 
(“Principles of Good Practice”), ogłoszonymi przez AIM (European Brands Association).

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).

FDE - European Federation of Food & Drink Industries: federacja europejska, promująca i reprezentująca 
interesy przemysłu produkcji żywności i napojów (www.fooddrinkeurope.eu).

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 związki krajowe oraz przedsiębiorstwa 
sektora reklamowego (www.wfanet.org).
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Kodeks Postępowania w Biznesie, , wyznacza standardy przyjęte przez Ferrero w następujących dziedzinach:

1. Jakość i bezpieczeństwo produktów. 

2. Zaangażowanie w poszanowanie praw człowieka. 

3. Ochrona środowiska o zrównoważony i trwały rozwój. 

4. Środowisko pracy. 

5. Uczciwość w biznesie. 

W trakcie roku 2011, zgodnie z planem ABCDE, Grupa zorganizowała cykl wewnętrznych spotkań 
informacyjnych, poświęconych poszczególnym tematom, z udziałem między innymi przedstawicieli pionów 
zaopatrzenia, sprzedaży oraz prawnego. Celem tych spotkań było:

wskazanie wszystkich partnerów (interesariuszy) Ferrero w całym łańcuchu produkcji i handlu,

ocena znaczenia i oszacowanie ryzyka w przypadku stwierdzenia niezgodności lub niepełnej zgodności z 
Kodeksem poszczególnych etapów łańcucha produkcji i handlu,

określenie różnego rodzaju działań, w tym kontrolnych i monitorujących zgodność z Kodeksem, 

które będą wdrożone do końca 2013 r.

Te działania wewnętrzne uzupełniło rozpowszechnienie Kodeksu Postępowania w Biznesie wśród zewnętrznych 
interesariuszy Grupy,  w ramach zorganizowanych specjalnie w tym celu spotkań. Zaplanowano też dalsze 
spotkania, przy okazji których będą omawiane szczegółowe zagadnienia.

Niezależną oceną planu ABCDE powierzono firmie Deloitte.

Łańcuch wartości Ferrero przedstawiony został w formie graficznej na następnej stronie.

Polityka Ferrero w zakresie zaopatrzenia w surowce, oparta na Kodeksie Postępowania w Biznesie, jestz 
godna z wartościami przyjętymi przez Ferrero, z Kodeksem Etycznym, z Kodeksem MPG (Magic Production 
Group) oraz „Etycznymi, społecznymi i środowiskowymi wymogami Ferrero dla Dostawców zabawek dla 
dzieci”, z międzynarodowymi normami w zakresie zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności (ISO, 
IFS), z konkretnymi standardami zrównoważonej produkcji surowców rolnych oraz szeregiem norm w zakresie 
ochrony środowiska (ISO i EMAS). W trakcie raportowanego okresu w zakładach dostawców przeprowadzono 
szereg audytów, które objęły następujące kwestie: zarządzanie jakością systemów bezpieczeństwa żywności, 
certyfikacja surowców pochodzenia rolniczego, stosowanie Kodeksu MPG w odniesieniu do zabawek (tematy 
omówiono szczegółowo w kolejnych rozdziałach raportu).

Oprócz kontroli już prowadzonych, do końca roku 2013, zgodnie z planem ABCDE, Grupa przewiduje 
wprowadzenie kontroli u  dostawców pod kątem stosowania przez nich Kodeksu Postępowania w Biznesie, 
przyjętego przez Ferrero.

Zdrowy tryb życia • Zrównoważone praktyki rolnicze • Efekt środowiskowy
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ŁAńCUCH WARTOŚCI FERRERO:
OGNIWA ODPOWIEDZIALNOŚCI!

DOBROSTAN ZWIERZĄT, SUROWCE POZYSKIWANE ZE ŹRÓDEŁ ZRÓWNOWAŻONYCH I ETYCZNYCH

PÓŁWYROBY PRODUKOWANE 
WE WŁASNYM ZAKRESIE

Poszczególne etapy tu 
przedstawionego łańcucha 

wartości opisano bliżej w 
kolejnych rozdziałach raportu.JAKOŚĆ, 

IDENTYFIKOWALNOŚĆ 
I BEZPIECZEŃSTWO

LUDZIE I SZKOLENIE

SAMODZIELNIE PROJEKTOWANE ZAKŁADY I URZĄDZENIA

NASZ CEL: ZADOWOLENIE 
KONSUMENTÓW!

HURTOWNIE I 
DETALIŚCI

PRACOWNICY 
SPRZEDAŻY FERRERO

NASZE ZOBOWIĄZANIA 
WOBEC SPOŁECZNOŚCI

OCHRONA ŚRODOWISKA I 
WŁASNA PRODUKCJA ENERGII

ZINTEGROWANA I 
EKOLOGICZNA LOGISTYKA

OPAKOWANIA, CZYLI ‘5 R’:
Remove (USUWANIE)
Reduce  (REDUKOWANIE)
Recycle (RECYKLING)
Re-use  (PONOWNE 
WYKORZYSTANIE)
Renew (ODNAWIALNOŚĆ)
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Poniżej przedstawiamy procentowy udział dostawców lokalnych w porównaniu z ogólną liczbą dostawców 
głównych zakładów europejskich1:

* Wskaźnik obejmuje zarówno zakłady produkcyjne, jak i inne jednostki Ferrero na terenie danego kraju.

Bliższe informacje na temat sytuacji w Belgii i Francji zostały przedstawione w specjalnych załącznikach do 
niniejszego raportu.

Ocena potencjalnego oddziaływania zakładów Ferrero na lokalne społeczności to kluczowy element naszej 
strategii. Poddajemy regularnej ocenie nasz potencjalny wpływ na sytuację gospodarczą, społeczną i stan 
środowiska naturalnego a naszą politykę opracowujemy w oparciu o wyniki tej analizy.

W dalszej części raportu opisano bardziej szczegółowo sposób monitorowania naszego oddziaływania na 
lokalne społeczności.

Bardziej szczegółowa analiza,  biorąca pod uwagę aspekty etycznye i społeczne, została ujęta w rozdziale 
„Wspieranie społeczności lokalnych”. Rozdział zatytułowany „Zrównoważone praktyki rolnicze” skupia 
się na kwestiach etycznych, społecznych i środowiskowych, natomiast część poświęcona „Minimalizacji 
oddziaływania na środowisko” koncentuje się na terenach naszych zakładów.

Kraj Dostawcy lokalni
Włochy * 93%
Niemcy 85%
Francja 95%
Polska * 86%
Belgia 52%

1  Wartości wyliczone w oparciu o bazę aktywnych dostawców wg stanu na dzień 24 maja 2012 r. we Włoszech, Niemczech i Polsce oraz na dzień 31 sierpnia 2011 r. dla 
Francji. Wartość skalkulowana dla Belgii opiera się na wartości zakupów do dnia 31 sierpnia 2011 r. Z kalkulacji wyłączono dostawy wewnątrz grupy oraz zaopatrzenie 
centralne (np. surowce do produkcji i opakowania).
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WARTOŚĆ DODATKOWA FERRERO

Pod pojęciem „wartości dodatkowej” rozumiemy wartość ekonomiczną wytworzoną przez Grupę Ferrero.

„Wartość dodatkowa netto” wyraża wartość ekonomiczną wytworzoną w raportowanym okresie, po odjęciu 
amortyzacji i kosztów operacyjnych, w tym wartości zakupów dokonanych u dostawców (głównie surowców i usług).
Jak widać na poniższym wykresie, „wartość dodatkowa netto” Ferrero, w okresie, za który sporządzono 
niniejszy raport CSR, rozkłada się nierównomiernie w stosunku do różnych wewnętrznych i zewnętrznych 
partnerów.

Pozycja „zasoby ludzkie” obejmuje wszelkie rodzaju wynagrodzenia, premie i inne świadczenia przekazane 
pracownikom w zamian za pracę, więc także świadczenia społeczne i zdrowotne. Pozycja „wynagrodzenie 
kapitału” obejmuje wypłacone dywidendy i odsetki.
Pozycja „należności publiczne” to wartość należna organom publicznym z tytułu podatków dochodowych i 
podatków bezpośrednio związanych z majątkiem firmy, z wyłączeniem podatków i kosztów dodatkowych, 
które odnoszą się do działalności operacyjnej (cła i tym podobne obciążenia).
Pozycja „społeczności” obejmuje nakłady na programy społeczne, darowizny i współpracę z uczelniami oraz 
innymi ośrodkami naukowymi.
W pozycji „system przedsiębiorstwa” ujęto wartość ekonomiczną zatrzymaną w Grupie, obliczaną jako 
różnicęmiędzy wartością wytworzoną a wartością rozdystrybuowaną na zewnątrz.

Odpisy amortyzacyjne 3,9%

Wartość 
dodatkowa 
netto 28,8%

Wynagrodzenie kapitału 24,9%

Należności publiczne 14,6%
Społeczności 1,1%
System przedsiębiorstwa 5,6%

Zasoby ludzkie 53,8%

Koszty operacyjne 
przeklasyfikowane 

67,3%
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ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA I REGULACJAMI

W raportowanym okresie nie zanotowano żadnych znaczących kar za nieprzestrzeganie obowiązujących 
przepisów prawa i regulacji. W szczególności warto zauważyć, że firma nie otrzymała żadnych sankcji bądź 
kar pieniężnych za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz zobowiązań społecznych.

Nie wystąpiły też istotne przypadki niezgodności z regulacjami i dobrowolnie przyjętymi zobowiązaniami w 
zakresie oddziaływania produktów na zdrowie i bezpieczeństwo na przestrzeni całego cyklu ich trwania, ani żadne 
sankcje za nieprzestrzeganie przepisów bądź innych regulacji dotyczących dostaw i użytkowania produktów.

W trakcie omawianego roku nie odnotowano żadnych zdarzeń związanych ze stosowaniem praktyk 
dyskryminacyjnych, z udziałem ważnych parterów wewnętrznych bądź zewnętrznych, ani żadnego przypadku 
korupcji.

W części spółek Grupy prowadzony jest wewnętrzny monitoring, którego celem jest ocena ryzyka oszustwi 
korupcji. Organizowane są również szkolenia z tego zakresu. Obecnie systemy komputerowe stosowane przez 
Grupę nie umożliwiają pozyskania szczegółowych danych na temat szkoleń poświęconych polityce i procedurom 
antykorupcyjnym. Dane te będą dostępne, poczynając od okresu 2013/2014.

Z posiadanych informacji wewnętrznych wynika, że Ferrero nie otrzymuje żadnych dotacji rządowych, 
mających istotny wpływ na naszą sytuację finansową. Będziemy rozwijali wewnętrzny system gromadzenia 
danych pod kątem zamieszczenia dodatkowych informacji w raporcie CSR przygotowanym za rok 2012, a 
więc sporządzonym w połowie 2013 roku.

Ferrero szanuje i chroni dane osobowe swoich pracowników, konsumentów, klientów i innych partnerów, 
kierując się przy tym uczciwością i przepisami prawa, obowiązującymi na terenie krajów, w których 
jesteśmy obecni. Naszą główną troską, podczas wyboru, ustalania i stosowania wszelkich procedur, także 
informatycznych, związanych z przetwarzaniem danych osobowych i informacji poufnych, jest zapewnienie 
bezpieczeństwa, w dążeniu do ochrony praw, podstawowych wolności i godności zainteresowanych osób. 
Bliższe informacje w tym zakresie zawiera Kodeks Etyczny Ferrero, do którego odsyłamy.
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BEZPIECZEńSTWO NASZYCH ZABAWEK, JUŻ NA ETAPIE PROJEKTU

Rygorystyczne zastosowanie Kodeksu MPG sprawiło, że firma Ferrero ani razu nie była 
zmuszona do wycofania z rynku produktów nie spełniających wymagań  bezpieczeństwa. 
Od wejścia w życie poprzedniej Dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa zabawek z 1998 r. oraz 
dzięki zastosowaniu tego surowego kodeksu, sprzedaliśmy 35 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 sanitarnego. 
Prowadzimy także codzienne  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 jakości „zabawek Kinder”.
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 Ferrero  dla 
Dostawców Zabawek Kinder], oparty 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.
Grupa Ferrero 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”.

Wyniki przeprowadzonego badania wskazały, że w zakładach produkcyjnych nie istnieje praca 
dzieci w żadnej formie.

Producenci zabawek dla Ferrero stale wdrażają usprawnienia i zmiany, prowadzące do 
pełniejszego przestrzegania „Kodeksu postępowania”.
Stan wdrażania „Kodeksu postępowania” Ferrero jest monitorowany i kontrolowany corocznie.

KODEKS MPG 

Rygorystyczny „Kodeks MPG1” wymaga, by „zabawki Kinder” były w pełni zgodne:

z aktualną wersją Dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa zabawek (2009/48/WE);
z europejskimi normami dotyczącymi bezpieczeństwa zabawek (EN71);
z międzynarodową normą ISO 8124 dotyczącą bezpieczeństwa zabawek;
z normami krajowymi, w niektórych kwestiach bardziej rygorystycznymi;
z projektami zmian powyższych norm, co zapewnia zgodność „niespodzianek Kinder” z przyszłymi 
przepisami;
ze szczególnie surowymi wymogami chemicznymi, wprowadzonymi także przez inne przepisy (np. 
Normy dotyczące kosmetyków);
z przepisami z zakresu ochrony środowiska;
z dobrowolnymi wymogami o charakterze bardziej restrykcyjnym niż przewiduje to norma EN 71 (np. w 
zakresie maksymalnych limitów przenikania metali ciężkich).

1 Magic Production Group- spółka należąca do Grupy Ferrero zajmująca się zabawkami.
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NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Kwiecień 2011

FERRERO: PIERWSZA FIRMA WŁOSKA 
W ŚWIATOWYM RANKINGU 100 
PRZEDSIęBIORSTW CIESZĄCYCH SIę 
NAJLEPSZĄ REPUTACJĄ W ROKU 2011

Według „Global RepTrak™ 100” za 2011 rok, 
sporządzonego przez Reputation Institute, 
Ferrero zostało uznane za najlepszą włoską firmę 
pod względem reputacji międzynarodowej. 
W sumie znalazło się na 22. miejscu listy, na 
której czele stoi amerykański Google. Badanie 
przeprowadzono w kwietniu 2011 w grupie 48 
tys. Konsumentów z 15 krajów. Ankietowani 
wyrażali swoją ocenę reputacji 100 największych 
światowych firm. Pośród siedmiu wskaźników 
reputacji, jakie były brane pod uwagę, Ferrero 
wyróżnia się wiarygodnością w odniesieniu do 
produktów i innowacji, etyki, odpowiedzialności 
społecznej, do wyników finansowych i do pracy.

Wrzesień 2010 – sierpień 2011

KRAJOWA NAGRODA DLA FIRMY OBYWATELSKIEJ 

Ferrero Francja otrzymała pierwszą „Krajową Nagrodę dla Firmy 
Obywatelskiej”. Uroczystość wręczenia nagrody miała miejsce we 
francuskim Senacie, a patronat nad nią objął jego Przewodniczący. 
Wyróżnienie przyznano firmie za program “Kinder s’engage pour 
l’enfance”.
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Czerwiec 2011

TOP MARKE 2011

Ferrero Niemcy ponownie otrzymała nagrodę „Top Marke” za produkty 
czekoladowe z linii Giotto i Kinder. Wyróżnienie przyznał „Lebensmittel 
Zeitung” na podstawie badania konsumenckiego, „GfK Consumer 
Panel”, obejmującego 30 tys. rodzin. Nagroda przyznawana jest 
najlepszym markom branży spożywczej.

Listopad 2010

NAGRODA FALCK DLA FIRMY RODZINNEJ 2010

„Rodzina Ferrero to doskonały przykład włoskiej 
rodziny przedsiębiorców, która na przestrzeni 
kilkudziesięciu lat osiągnęła pozycję światowego lidera 
w swojej branży – słodyczy - i trwale zakorzeniła się 
w kilkudziesięciu krajach”. To fragment uzasadnienia 
przyznania Ferrero nagrody Falck dla Firmy Rodzinnej 
2010 r. Nagroda przyznawana jest corocznie przez 
Włoskie Stowarzyszenie Firm Rodzinnych (Associazione 
Italiana delle Aziende Familiari - AIdAF), które zajmuje 
się tematami związanymi z prowadzeniem małych, 
średnich i dużych biznesów rodzinnych, wspieraniem 
ich rozwoju i promocją przyświecających im wartości: 
etyki przedsiębiorcy, uznania zasług, społecznej 
odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.
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Październik 2010

NAGRODA ZA NAJLEPSZE WZORNICTWO 

Ekspozytor w formie drzewka dla produktu Tic Tac otrzymał „Bronze 
Award” przyznawaną przez „Institute Design of the Times”, który 
promuje najlepsze wzornictwo ekspozytorów z przeznaczeniem 
dla punktów sprzedaży.  Nagrodę wręczono Ferrero USA na targach 
„Shopper Marketing Expo” w Chicago.

Czerwiec 2011

„NAGRODA  FOR BRONZE PARTNER”

Ferrero Australia otrzymała Nagrodę „Bronze Partner”  w ramach programu 
promocji ekologii i zrównoważonego rozwoju Nowej Południowej Walii. 
Nagrodę wręczył australijski Minister Środowiska oraz Minister Kultury, jako 
wyróżnienie dla firmy za osiągnięcie celów proekologicznych.
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Lipiec 2010 – czerwiec 2011

MIęDZYNARODOWA NAGRODA „QUALITY CROWN”

Ferrero Ameryka Południowa otrzymała „International Quality Crown 
Award” przyznawaną przez międzynarodową organizację „Business 
Initiative Directions”, założoną w 1986 r. w celu rozwijania na całym 
świecie kultury jakości. W uzasadnieniu przyznania nagrody wymieniono: 
przywództwo, zarządzanie firmą, wizerunek i prestiż, zadowolenie 
partnerów oraz  osiągane wyniki.

Styczeń – kwiecień 2011

NAJLEPSZA PROMOCJA MERCOSUR

Ferrero Brazylia otrzymała nagrodę „Najlepszej Promocji Mercosur” za kampanię „Promoção Tic Tac canela”. 
Ceremonia przyznania nagrody miała miejsce przy okazji 12. „Ibero-Amerykańskiego Festiwalu Promocji i 
Wydarzeń”, gdzie zaprezentowano publiczności ponad 2,5 tys. kampanii reklamowych z 16 krajów świata.
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NAGRODA „BEST CYLINDER EXECUTION 2010/2011” 

Ferrero Turcja otrzymała nagrodę „Best Cylinder Execution 2010/2011” za 
kampanię „Gwiazda śniadaniowa”. Nagrodę przyznał „MediaCat”,  działający 
od 1993 roku najpierw jako magazyn, a potem platforma wymiany informacji 
z dziedziny marketingu i komunikacji. Kryteriami wyboru były kreatywność, 
niepowtarzalność i innowacyjność.

Maj 2011

NAJLEPSZY ZESPÓŁ SPRZEDAWCÓW W 
KATEGORII „CZEKOLADA I SMAKOŁYKI”

W ramach 6. edycji nagrody „Best Sales Team” – 
konkursu pod tytułem „Co dystrybutorzy myślą 
o swoich dostawcach?”, organizowanego przez 
magazyn StoreCheck, zespół „Field Proximity” z 
Ferrero Belgia otrzymał nagrodę „Best Sales Team” 
dla w kategorii czekolady i smakołyków. Kryteriami 
wyboru były: znakomita wiedza o produkcie, 
efektywna pomoc przy rozwijaniu kategorii, branie 
pod uwagę zalet dystrybutora, realizacja zobowiązań 
i analiza problemów.
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FUNDACJA FERRERO

„Pracować, Tworzyć, Dawać” oto credo „Fundacji im. 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 Prezes, 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 (Granting 
Foundation)  a więc nie udziela wsparcia w formie pożyczek czy dofinansowania na 
rzecz innych instytucji społecznych, kulturalnych czy charytatywnych – lecz fundacją 
działającą (Acting Foundation). 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.

Siedziba Fundacji Ferrero w Albie, Piemont

Valentina Vezzali, mistrzyni olimpijska w 
szermierce, z emerytowanymi pracownikami 
Ferrero w siedzibie Fundacji 
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DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

Fundacja Ferrero inwestuje pomysły i środki w nowe projekty kulturalne, służące wiedzy i edukacji. 
Szczególnym zainteresowaniem obejmuje ludzi i znaczące momenty z historii Alby, a szerzej całego regionu 
Piemontu, nadając sponsorowanym przez siebie wydarzeniom coraz bardziej międzynarodowy charakter.

Wystawę „Morandi. Istota pejzażu” objął swym patronatem Prezydent Republiki Włoch, a jej inicjatorami są 
Fundacja Piery, Pietra i Giovanniego Ferrero, Fundacja Cassa di Risparmio z Cuneo, Region Piemont. Została 
ona zorganizowana we współpracy z Fundacją Badań nad Historią Sztuki im. Roberto Longhi z Florencji. 
Naukowego wsparcia udzieli też tacy eksperci jak Mina Gregori, Antonio Paolucci, Giovanni Romano, Claudio 
Spadoni i Bruno Toscano.

Fundacja Ferrero, Sala Cassiopea, Alba
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Wystawę można było zwiedzać nieodpłatnie w siedzibie Fundacji 
Ferrero od 16 października 2010 r. do 16 stycznia 2011 r. W tym 
okresie odwiedziło ją 61.298 gości.

Była to najpełniejsza wystawa dzieł Giorgia Morandiego, poświęcona jego ulubionemu tematowi – pejzażom. 
Jej kurator, profesor Maria Cristina Bandera, dokonała wyboru dzieł niekwestionowanej jakości, w tym 
niektóre dedykowane przez samego Morandiego m. in. Brandiemu, Brigantiemu, Longhiemu, Magnaniemu, 
Ragghiantiemu, Vitalemu i innym znaczącym kolekcjonerom. 

W sumie pokazano 70 obrazów, w większości na płótnie, a także kilka akwarel.

Fundacja, wystawa malarstwa Morandiego, Alba Plakat wystawy malarstwa Morandiego
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Wystawę odwiedziło ponad 7000 dzieci i młodzieży – z 
przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z Piemontu 
i okolicznych regionów. Ponad 5000 z nich wzięło udział 
w specjalnych wykładach. Zwiedzanie przerodziło się 
dla  nich w ciekawe doświadczenie edukacyjne – po 
obejrzeniu dzieł w muzeum dzieci zapraszane były do 
udziału w specjalnych warsztatach artystycznych, gdzie 
pod okiem fachowych instruktorek, próbowały swoich 
sił w różnych technikach i materiałach plastycznych. 

Ze względu na znakomicie opracowaną treść, piękne 
wydanie i wspaniałe reprodukcje, także katalog wystawy 
cieszył się tak dużym zainteresowaniem, że trzeba było 
trzy razy wznawiać nakład.

Po zakończeniu wystawy Fundacja Fitzcarraldo z Turynu dokonała analizy jej społeczno-kulturalnego 
oddziaływania. 

Wyniki badania okazały się bardzo interesujące:

Odnotowano ponad 60 tysięcy zwiedzających, a więc dwa razy więcej niż liczba mieszkańców Alby. To 
znaczący wynik, zwłaszcza, że Alba nie jest popularnym punktem na mapie turystyki kulturalnej.

Wystawa znalazła się na czołowym miejscu, jeśli chodzi o dzienną liczbę osób odwiedzających wystawy 
malarstwa Morandiego na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Była to również ekspozycja ciesząca się 
najwyższą frekwencją w regionie w latach 2009-2010.

Wystawa przyciągnęła też wielu gości spoza Alby (około 80% ogółu zwiedzających, czyli mniej więcej 40 
tys. osób). Niemal połowa z nich przybyła do miasta specjalnie po to, by zobaczyć prace Morandiego. 
Goście ci spędzili w sumie 5.000 nocy w miejscowych hotelach.

Pod względem oddziaływania społeczno-kulturalnego, warto zauważyć, że przy organizacji wystawy 
współpracowało około 250 emerytowanych pracowników zatrudnionych przez Fundację Ferrero. W sumie 
przepracowali oni 8.700 godzin pełniąc różne funkcje organizacyjne, np. pomagając zwiedzającym.

Dzieci zwiedzające wystawę prac Morandiego
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Z OKAZJI 150-LECIA ZJEDNOCZENIA WŁOCH

Aby uczcić 150 rocznicę zjednoczenia Włoch, Fundacja Ferrero, we współpracy z 
„Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo” oraz władzami miasta Alba, zorganizowała 
wystawę „Langhe i Camillo Cavour – od feudalizmu do zjednoczenia Włoch”. Wystawę 
pokazywano we wnętrzach Pałacu Wystaw i Kongresów w Albie od 18 czerwca do 13 
listopada 2011 r. Związki Camillo Cavoura z rejonem Langhe sięgają czasów, gdy nie był on 
jeszcze owym słynnym „architektem zjednoczenia”, jak nazwała go historia, lecz jedynie 
najmłodszym i szukającym przygód synem markiza Cavoura. Same Langhe w tym czasie 
również były zwyczajnym, położonym na uboczu i zaniedbanym fragmentem terenu na 
pograniczu Piemontu i Ligurii. W 1832 roku dwudziestodwuletni Camillo został burmistrzem 
Grinzane, miejscowości liczącej 350 mieszkańców, gdzie rodzina Cavour była właścicielem 
większości okolicznych ziem. W tych niemal feudalnych jeszcze czasach, młody włodarz z 
oddaniem zajął się rozwijaniem rolnictwa, jednocześnie dobrze poznając słabości rządów 
Sabaudczyków. 
Wystawa opowiada tę ciekawą historię, w oparciu o ponad dwieście dzieł sztuki i 
dokumentów o wysokiej wartości artystycznej i historycznej i na tle dziejów Europy 
a także tego niewielkiego skrawka Włoch, jakim były wzgórza Langhe, zanim zyskały 
późniejszy rozgłos.

Plakat wystawy Langhe i Camillo Cavour
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W ramach cyklu comiesięcznych konferencji gośćmi Fundacji byli między innymi: profesor 
Massimo Fini, dyrektor ds. naukowych w Instytucie Hospitalizacji i Opieki Specjalistycznej 
San Raffaele w Rzymie oraz wykładowca geriatrii w Szkole Specjalizacji I i II Uniwersytetu 
Rzymskiego, który przedstawił konferencję zatytułowaną „Starzenie jako jedyny 
poznany dotąd środek wydłużania życia, czyli o tym jak starzeć się dobrze”; pisarz i 
reżyser Ozpetek Ferzann, który na zakończenie wystawy malarstwa Giorgia Morandiego 
mówił o związkach między twórczością bolońskiego artysty a kinem i fotografią; dr 
Salvatore Camera, chirurg i specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej, który opowiadał o 
historii szpitala katolickiego w Wamba w Kenii – miejsca, gdzie od ponad 40 lat dba się 
o godność człowieka w każdej postaci; profesor Alberto Piazza, specjalista w dziedzinie 
genetyki człowieka na wydziale medycyny Uniwersytetu Turyńskiego, który poprowadził 
spotkanie pod tytułem Genetyka Człowieka. Przeciwko rasie, na rzecz zdrowia.

Jeśli chodzi o wydarzenia muzyczne, kontynuowana była współpraca z „Unione Musicale” 
z Turynu, a także Włosko-Amerykański Festiwal Muzyczny w Albie, pod kierownictwem 
muzyków Giuseppe Nova, Jeffrey’a Silberschlaga oraz Larry’ego E. Vote’a.

Fundacja Ferrero, występy chóru 
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DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Tak jak opisywaliśmy to już w pierwszej i drugiej edycji raportu 
CSR, Fundacja prowadzi działalność kulturalną, artystyczną 
i społeczną. Działa w niej około 40 grup zajęciowych dla 
emerytów Grupy z takich dziedzin jak: krawiectwo, ceramika, 
fotografia, hafciarstwo, internet, języki obce, rysunek i 
malarstwo, wycieczki ekologiczne, chór, „dziadkowie i wnuki”, 
gotowanie, pieczenie ciast i wiele innych.

W okresie 2010-2011, w zajęciach tych uczestniczyło ponad 
1.800 kobiet i mężczyzn. Około 800 osób pojawia się w Fundacji 
codziennie. Ze zorganizowanej w ramach Fundacji działalności 
korzysta około 70 emerytowanych pracowników firmy.

Emerytowani pracownicy Ferrero  
na zajęciach fizycznych 

Przedstawienie teatralne przygotowane przez  
emerytowanych pracowników Ferrero 

Emerytowani pracownicy Ferrero podczas  
zajęć w pracowni technicznej 
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OPIEKA ZDROWOTNA 

Prowadzonych jest wiele działań na zasadach wolontariatu, skierowanych do chorych i potrzebujących. 
Członkowie Fundacji, poza zajęciami fizycznymi, nastawionymi na utrzymanie dobrej formy, objęci są także 
profesjonalną opieką medyczną. 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. 

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.

Kolejnym ciekawym przedsięwzięciem jest firmowy periodyk „Filodiretto”, który ukazuje się cztery razy 
do roku i trafia do ponad dwudziestu tysięcy ludzi na całym świecie, przede wszystkim do obecnych i 
emerytowanych pracowników Grupy. Pismo, tłumaczone na cztery języki (angielski, niemiecki, francuski i 
hiszpański), informuje o przedsięwzięciach podejmowanych przez Grupę Ferrero oraz o działalności Fundacji.

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

Fundacja Ferrero, Wydawnictwa i księgarnia, Alba
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„OPERA SOCIALE” FERRERO W NIEMCZECH

„Opera sociale” („Przedsiębiorstwo Społeczne”) w Niemczech, stworzone we wrześniu 2008 roku, przy 
zakładzie produkcyjnym w Stadtallendorf, zajmuje się obecnie ponad 420 byłymi pracownikami Ferrero. Jego 
misją za przykładem włoskiej Fundacji Ferrero, jest zachęcanie emerytowanych pracowników niemieckiego 
zakładu Ferrero do spędzania wolnego czasu aktywnie i w sposób korzystny dla zdrowia. Przyświeca temu 
założenie, że zdrowie i dobre samopoczucie to coś więcej, niż tylko brak choroby – to połączenie różnego 
rodzaju czynników: sprawności fizycznej i umysłowej, a także poczucia przynależności do danej społeczności, 
w której życiu można aktywnie uczestniczyć i czuć się potrzebnym.

Żłobek przy Fundacji Ferrero

Przedsiębiorstwo Społeczne, zajęcia z 
gotowania, Stadtallendorf

Przedsiębiorstwo Społeczne, emerytowani pracownicy na kursie 
poświęconym kulturze Dalekiego Wschodu, Stadtallendorf

Zimą, emerytowani pracownicy Ferrero mogą 
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.

Kontynuowana jest współpraca z Fundacją 
„Movimento per il Bambino”. Fundacja, którą 
kieruje profesor Maria Rita Parsi, opracowała 
między innymi dokument pod nazwą „Carta 
di Alba”, stanowiący kodeks postępowania w 
zakresie świadomego użytkowania nowych 
mediów przez dzieci.

Nadal działa założony jesienią 2009 r. nasz 
żłobek przyzakładowy. Obejmuje on opieką 

osiemdziesięcioro 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 dzieci z Alby 
(patrz rozdział „Pracownicy Ferrero” w dalszej części raportu).
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Na szczególną uwagę zasługuje projekt pod nazwą „Most międzypokoleniowy”, który stwarza szansę kontaktu 
między młodymi pracownikami działu technicznego i handlowego Ferrero a emerytami z „Opera sociale”, z 
którymi mogą porozmawiać o tym, „Jak pracuje się w Ferrero”.

Prowadzonych jest też wiele innych zajęć, mających wspierać utrzymanie dobrego stanu zdrowia i aktywności 
w starszym wieku i w ten sposób z nową mocą realizować motto Fundacji Ferrero, które brzmi „Pracować, 
Tworzyć,Dawać”.
W ramach programu oferowane są zajęcia sportowe, kursy szkoleniowe, wydarzenia kulturalne i wycieczki.
W styczniu 2011 r. renciści z „Opera sociale” wsparli inicjatywę patronatu nad dziećmi z Etiopii i z Timoru 
Wschodniegom , pomagając w ten sposób w ich edukacji oraz w rozwoju  lokalnej infrastruktury.

„Opera Sociale” Ferrero w liczbach:

razem: 424 osób, z czego 

z zakładu w Stadtallendorf: 311

z siedziby we Frankfurcie: 113

Liczba osób, które skorzystały w omawianym okresie z oferty  
Przedsiębiorstwa Społecznego: 2.845
Liczba programów / dni zorganizowanych zajęć: 96 / 138
Procent emerytowanych pracowników, którzy skorzystali z przynajmniej  
jednej oferty Przedsiębiorstwa Społecznego: 56%
Procent emerytowanych pracowników zakładu w Stadtallendorf: 67%
Procent emerytowanych pracowników siedziby we Frankfurcie: 31%

Przedsiębiorstwo Społeczne, emerytowani pracownicy Ferrero  
na zajęciach, Stadallendorf

Zdrowy tryb życia • Zrównoważone praktyki rolnicze • Efekt środowiskowy
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KOLEJNE ZAMIERZENIA

W ciągu najbliższych lat 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.
Jest to koncepcja coraz częściej pojawiająca się obecnie w literaturze naukowej. Będzie 
ona też tematem organizowanej we współpracy z Akademią Medyczną w Turynie oraz 
Uniwersytetami w Turynie i Reggio Emilia konferencji międzynarodowej zatytułowanej 
„Styl życia. Nauka i praktyka”, zaplanowanej na czerwiec 2012 r. 

We współpracy z Fundacją Badań nad Historią Sztuki im. Roberta Longhi we Florencji 
oraz Urzędem ds. Dziedzictwa historycznego, artystycznego i etnoantropologicznego 
Piemontu, jesienią 2012 r. Fundacja Ferrero zamierza zorganizować wystawę dzieł 
malarza Carlo Carrà, jednego z najsłynniejszych piemonckich artystów.
Podobnie jak przy poprzednich wystawach, również i w tym przypadku ogniwo łączące 
twórczość artysty z miastem Alba stanowi postać znakomitego historyka sztuki, 
Roberto Longhi, który w swej pracy zajął się między innymi krytycznym odczytaniem 
prac Carlo Carrà.

Niemal w dwadzieścia lat po ostatniej wielkiej 
wystawie prac tego artysty (Carlo Carra’, Rzym, 
Galleria Nazionale d’Arte Moderna, 1994), 
w Fundacji Ferrero zostanie przedstawiony 
antologiczny wybór około 60-70 dzieł, ze zbiorów 
wielu znaczących instytucji publicznych krajowych 
i międzynarodowych, jak również z kolekcji 
prywatnych.

Na lata 2012 i 2013 przypada też 90 rocznica 
urodzin i 50 rocznica śmierci Beppe Fenoglio. Z 
tej okazji w całych Włoszech zorganizowane będą 
uroczyste obchody a Fundacja Ferrero przyczyni 
się do ich uświetnienia poprzez specjalne projekty 
literackie, audiowizualne i teatralne. Fundacja, Sala Fenoglio, Alba

 Wstęp Społeczności lokalne  Mężczyźni i kobiety w Ferrero



41

Wypowiedzi emerytowanych pracowników - Fundacja Ferrero, Alba, czerwiec 2011 r.

„Kiedy przeszłam na emeryturę, dzięki Fundacji Ferrero odkryłam, że moje ręce potrafią coś więcej, niż tylko 
stukać w klawiaturę komputera. Dziś chodzę na kurs ceramiki i rysunki i jestem bardzo szczęśliwa z tego 
„nowego życia”, które tu w Fundacji rozpoczęło się dla mnie od początku!”

„Emerytura może prowadzić do osamotnienia, a czasem też do poczucia, że już nikomu nie jesteś potrzebny. 
Tu jest przeciwnie, wraz z kolegami i przyjaciółmi z Fundacji ciągle jesteśmy czymś zajęci!”

„Dla nas, emerytowanych pracowników Ferrero, Fundacja jest – jakby to powiedzieć? – Jak druga rodzina.”

Fundacja Ferrero, zakończenie konkursu kulinarnego z udziałem 
pracowników emerytowanych, Alba

Fundacja Ferrero, kiermasz bożonarodzeniowy 
prowadzony przez emerytowanych pracowników, Alba
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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 modelem 
ekonomicznym, który polega na dostarczaniu 
przedsiębiorstwom środków finansowych na kontynuację 
i rozwójich działalnosci.
Misja Przedsiębiorstw Społecznych opiera się na dwóch 
podstawowych przesłankach:

Tworzenie miejsc pracy w najuboższych częściach świata, kształcenie ludzi i przyuczanie ich do 
wykonywania konkretnego zawodu, aby w ten sposób usamodzielnić ludność miejscową.

Wspieranie, poprzez specjalne projekty społeczne, ochrony zdrowia i edukacji dzieci w tych rejonach 
świata, gdzie działają Przedsiębiorstwa Społeczne.

Pełny opis misji Przedsiębiorstw Społecznych Ferrero został przedstawiony w pierwszej i drugiej edycji raportu 
CSR Grupy Ferrero, które zamieszczone są na stronie www.ferrero.com.

42

Giovanni i Michele Ferrero odwiedzający 
Przedsiębiorstwo Społeczne w RPA

Pełni energii i chęci do działania uczniowie salezjańskiego ośrodka „Marie Dominique” 
w Yaoundé w Kamerunie, na szkolnym podwórku podczas przerwy po godzinach 

spędzonych na nauce. Oprócz przedszkola i szkoły podstawowej przy ośrodku działa 
też szkoła zawodowa. Wielu absolwentów prowadzonego tu kursu cukierniczego  

znalazło zatrudnienie w Przedsiębiorstwie Społecznym Ferrero.
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Indie  
(Baramati, Pune)

RPA  
(Walkerville, Johannesburg)

Kamerun 
(Yaoundé)

Obecnie Ferrero prowadzi swoje Przedsiębiorstwa Społeczne w następujących krajach: Kamerunie (Yaoundé), 
Indiach (Baramati, Pune) oraz RPA (Walkerville, Johannesburg).
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KURSY SZKOLENIA ZAWODOWEGO DLA PRACOWNIKÓW PRZEDSIęBIORSTW SPOŁECZNYCH 
FERRERO 

W ciągu omawianego roku w RPA odbyło się 13 formalnych kursów szkoleniowych (z udziałem 427 
uczestników); w Indiach zorganizowano 7 szkoleń (z udziałem 119 uczestników); natomiast w Kamerunie 2. 
Oprócz tego pracownicy szkoleni są także w sposób „nieformalny”, czyli przyuczani do wykonywania zawodu 
bezpośrednio na stanowisku pracy.

„1 maja 2007 roku to pierwszy dzień mojej pracy. Pracuję dla Ferrero od 
samego początku istnienia tutaj tego przedsiębiorstwa. Dzięki tej pracy 

mogłam rozbudować dom, opłacić leczenie ojca w szpitalu i oczywiście odłożyć 
trochę oszczędności. Ale co najważniejsze, ta praca sprawia, że jestem dumna, 

patrząc, jak firma rozwija się i zmienia, częściowo także dzięki mnie i moim 
staraniom. Czasem jestem z niej taka dumna, jakby należała do mnie.”

Pushpa 35 lat,  
kierowniczka zmiany, wydział 

produkcji Kinder Niespodzianki, 
PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE 

FERRERO BARAMATI-INDIE
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TECHNOLOGIE PRODUKCJI I SUROWCE WYKORZYSTYWANE W PRZEDSIęBIORSTWACH 
SPOŁECZNYCH 

Przedsiębiorstwa Społeczne w prowadzonych przez siebie zakładach produkcji stosują:
•  technologie innowacyjne i zautomatyzowane w zakresie dotyczącym spożywczej części produkcji, 

w celu zapewniania jednolitej jakości produktów wytwarzanych na całym świecie;

•  produkcję ręczną w części związanej z procesem pakowania, takiej jak produkcja „zabawkowej połówki” 
Kinder Joy, a także inne dodatkowe działania, tak by zapewnić pracę jak największej liczbie osób.

W produkcji części spożywczej Kinder Joy we wszystkich trzech fabrykach wykorzystywana jest automatyczna, 
„łatwa” linia technologiczna („Easy Line”). Zabawka-niespodzianka w plastikowej wytłoczce jest umieszczana 
ręcznie przez pracowników zakładu.

W Indiach, produkcja cukierków Tic Tac jest automatyczna, z wykorzystaniem linii technologicznej 
opatentowanej przez Ferrero, natomiast proces pakowania jest zautomatyzowany tylko częściowo.

W Przedsiębiorstwach Społecznych korzysta się z surowców lokalnych, dostarczanych przez producentów 
znajdujących się jak najbliżej miejsca, gdzie dane przedsiębiorstwo działa, ale też spełniających rygorystyczne 
wymagania jakościowe Grupy Ferrero. Nabywanie surowców od lokalnych wytwórców to także forma 
wspierania miejscowych społeczności, poprzez przyczynianie się do tworzenia miejsc pracy w rolnictwie i 
lokalnych zakładach wytwórczych, które kooperują z Przedsiębiorstwami Społecznymi Ferrero.

W Indiach, od czerwca 2011 roku produkcja jest „zintegrowana w pionie”, co oznacza, że zdecydowana 
większość surowców pozyskiwana jest lokalnie. W RPA planowane jest osiągnięcie takiej „pionowej integracji” 
do maja-czerwca 2012 r i produkty będą głównie wykonane z lokalnych surowców.

„Wiecie, co jest dewizą narodową RPA? ‘Jedność w 
różnorodności’. Dla mnie Przedsiębiorstwo Społeczne 
Ferrero to właśnie to – wielka rodzina, w której każdy 
wnosi swój własny wkład, otoczenie, które stwarza 
warunki do współpracy i rozwoju. Codziennie dziękuję 
Michele Ferrero za stworzenie tu tego zakładu, 
chciałbym pracować w nim jak najdłużej, ponieważ 
wierzę w jego filozofię, jego produkty i to, co robi dla 
ludzi. Mam nadzieję, że będę mógł patrzeć, jak się 
rozwija, tak samo, jak dzięki niemu rozwijam się ja sam. 
Kiedyś żyłem na skraju nędzy w Soweto, a teraz jestem 
tu, mam pracę i życie, z którego jestem dumny”.

Nyameko 37 lat, kontrolerka jakości, 
PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE FERRERO, 

WALKERVILLE, RPA
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ROZWÓJ PRZEDSIęBIORSTW SPOŁECZNYCH FERRERO W INDIACH, RPA I KAMERUNIE

W czerwcu 2011 roku nastąpił rozruch, a w październiku 2011 roku oficjalne otwarcie nowego zakładu 
w Baramati (Pune) w Indiach. System produkcji jest tu także „zintegrowany pionowo”, co oznacza, że 
przedsiębiorstwo do produkcji Kinder Joy i cukierków Tic Tac korzysta z lokalnych surowców i opakowań. 
Obecnie pracuje tu około 1.300 osób. Fabryka dostarcza produkty do indyjskiej części kontynentu, jak również 
innych krajów azjatyckich. Ferrero prowadzi badania nad możliwością uruchomienia tu produkcji także innych 
wyrobów.

Zakład Ferrero w RPA w połowie 2011 roku rozpoczął realizację trzech nowych zadań: produkcję figurek tzw. „figure 
cave” (Rocherone), która została docelowo wdrożona we wrześniu 2011 r.; nowy proces pakowania cukierków Tic 
Tac (w toku, pełne wdrożenie planowane na marzec 2012 r.); „zintegrowaną pionowo” produkcję Kinder Joy (w 
toku, pełne wdrożenie planowane na maj May 2012 r.) oraz pastylek Tic-Tac (w toku, do czerwca 2012 r.).

„Zanim zostałam zatrudniona w Przedsiębiorstwie Społecznym Ferrero, 
nigdy nigdzie nie pracowałam. Codziennie dziękuję mojemu teściowi, 
który namówił mnie, bym zgłosiła się do pracy tutaj. Teraz mogę 
naprawdę pomóc mojej rodzinie – stać nas na wysłanie dzieci do szkoły, a 
nawet zaoszczędzenie niewielkich pieniędzy. Mam już plany na najbliższe 
dwa lub trzy lata – chcę kupić dom. Teraz mieszkamy w wynajętym, ale 
chciałabym, byśmy przenieśli się do swojego”.

Benazir 35 lat, pracownik kontroli jakości, 
PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE FERRERO, BARAMATI, INDIE
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W Kamerunie trwają badania nad rozwojem sprzedaży Kinder Joy w ramach CEMAC (unia celna, do której 
należy Kamerun). W październiku 2011 r. zatwierdzona została nowa inwestycja, dzięki której powstało 
„Laboratorium Kremów”, gdzie mają być produkowane i testowane nowe produkty Ferrero. Laboratorium 
rozpoczęło działalność w styczniu 2012 roku.

„Byłam jedną z pierwszych kobiet zatrudnionych w Przedsiębiorstwie 
Społecznym Ferrero i pamiętam, jak świętowaliśmy pierwszą partię 
produktów, która zjechała z linii! Teraz jestem kierowniczką magazynu, a mój 
mąż Philip kierowcą autobusu, którym wozi się pracowników. To, że mogliśmy 
wysłać trójkę naszych dzieci do szkoły, że mogliśmy przyjąć do siebie moje 
siostrzenice, które straciły rodziców, wybudować własny dom – to wszystko 
zawdzięczamy pracy tutaj. Mam dużo nadziei i pragnień na przyszłość – 
chciałabym widzieć, jak zakład rozwija się i daje wielu innym ludziom taką 
samą szansę, jaką dostałam ja”.

Violet 35 lat, 
kierowniczka magazynu, 

PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE 
FERRRERO, WALKERVILLE, RPA 
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INICJATYWY SPOŁECZNE „UNITED KINDER OF THE WORLD” W RPA,  
KAMERUNIE, INDIACH I SRI-LANCE

W latach 2008-2010 Przedsiębiorstwa Społeczne Ferrero przeprowadziły następujące projekty (opisane 
szczegółowo w drugiej edycji raportu CSR, dostępnej na stronie www.ferrero.com):

W RPA, projekt „Love Matters” – organizujący tygodniowe warsztaty dla młodzieży poświęcone 
zdrowemu trybowi życia, a w szczególności sposobom zapobiegania zakażeniu AIDS.

W Kamerunie, modernizacja oddziału pediatrii w szpitalu St. Martin De Porres w Yaoundé.

W Indiach, misjonarze z „Centrum Don Bosco” zajmują się porzuconymi dziećmi z okolic Bombaju. 
Ferrero wspira również ośrodek “A shelter in Mumbay”, zapewniający opiekę i edukację dziewczętom z 
ubogich rodzin.

Na Sri Lance, w Mount Lavinia w pobliżu Colombo, siostry ze Zgromadzenia Maryi Niepokalanej prowadzą 
„Dom Dziecka Clarendon”, w którym przebywa 70 młodych dziewcząt (w wieku od 3 do 18 lat). Ferrero 
pokryło koszty całościowego remontu ośrodka.

W slumsowej dzielnicy Jamrushi 
Nagar, z okien starego autobusu 
słychać chór dziecięcych głosów, 
odliczających razem: „Twenty one, 
twenty two, twenty three...” To 
uczniowie objęci opieką stowa-
rzyszenia “A shelter in Mumbay”, 
sponsorowanego przez Przedsię-
biorstwo Społeczne Ferrero. Kla-
sa szkolna została urządzona we 
wnętrzu starego, nieużywanego 
już autobusu, gdzie ubogie dzie-
ci znalazły bezpieczne i spokojne 
miejsce do nauki i zabawy”.
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REALIZACJA CELÓW ZAPOWIEDZIANYCH W POPRZEDNICH RAPORTACH CSR 

Cele postawione Przedsiębiorstwom Społecznym do roku 2013:

Ukończenie budowy zakładu w Indiach, który docelowo miał stworzyć miejsca pracy 
dla 1.000 osób. Cel zrealizowano w czerwcu 2011 r.

Dywersyfikacja produkcji w RPA. Rozpoczęto już produkcję – opis zamieszczono w 
tej części.

Kontynuacja programów aktywizacji kulturalnej i zawodowej, m.in. w ramach zajęć 
z cyklu „Learning Ferrero” dla naszych pracowników w Kamerunie, RPA i Indiach. Cel 
zrealizowany w Indiach i RPA. Program obejmie także Kamerun, co planowane jest na 
lata 2011-2012.

Wsparcie dla trzech rocznych projektów społecznych w RPA, Kamerunie i Indiach w 
zakresie opieki zdrowotnej i edukacji dzieci. 
W RPA Ferrero rozpoczęła realizację remontu szkoły publicznej w Walkerville, wiejskim, 
ubogim obszarze, na którego terenie zlokalizowany jest zakład produkcyjny. Do szkoły 
uczęszcza ponad 400 dzieci i wymaga ona całościowego remontu – instalacji nowego 
systemu ogrzewania klas, nowego zaplecza socjalnego i nowych mebli, zaplecza 
sportowego i rekreacyjnego oraz wyposażenia. Budynek należy też przystosować do 
potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Inwestycja zostanie ukończona do czerwca 2012 r. i 
będzie stanowiła część publicznego programu renowacji 94 szkół publicznych na terenie 
całej RPA, jako dar z okazji 94 urodzin Nelsona Mandeli. 
W Indiach i Kamerunie, wraz z lokalnymi władzami, jesteśmy w trakcie ustalania 
priorytetów społeczności lokalnych w zakresie opieki zdrowotnej i edukacji dzieci. Kiedy 
priorytety te zostaną już ustalone, Ferrero przystąpi do realizacji wskazanych projektów, 
tak, aby były one ukończone do końca roku 2013, zgodnie z przyjętymi wytycznymi.

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

Ferrero rozpoczęło już prace nad projektami przewidującymi założenie Przedsiębiorstw 
Społecznych w Meksyku i Turcji. Zakłady powinny ruszyć w 2013 roku.

Zdrowy tryb życia • Zrównoważone praktyki rolnicze • Efekt środowiskowy



Zd
ję

ci
a:

 A
rk

en
ù 

sa
s -

 A
nd

re
a 

M
as

ca
rin

o 
i D

av
id

e 
Bo

na
iti

50

PROGRAM „FACE TO FACE” 
Od 2009 roku Ferrero organizuje letnie obozy edukacyjne dla dzieci swoich pracowników. Część prowadzonych 
na nich zajęć poświęcona jest „różnorodności”. Ta inicjatywa, nazwana „Face to Face” opiera się na współpracy 
z Przedsiębiorstwami Społecznymi Ferrero od 2010 roku. Dzieci pracowników Przedsiębiorstw Społecznych 
poznają i spędzają czas z innymi młodymi uczestnikami obozów. Celem programu jest wspieranie zrozumienia 
i poszanowania różnorodności, abstrahując od różnic.

„Zaczęłam pracować, kiedy Pradhmesh miał dwa latka. Zrobiłam to dla 
niego, dla mojego synka. Kiedy zobaczyłam ogłoszenie, że fabryka poszukuje 
pracowników, zdałam sobie sprawę, że Przedsiębiorstwo Społeczne Ferrero 
daje mi szansę. Jestem szczęśliwa, że w tej decyzji wspierał mnie także mój 
mąż – teraz czuję, że mogę budować przyszłość mojego dziecka. Chcę, by 
mógł się uczyć i kiedyś został lekarzem albo inżynierem ”.

Latika, 25 lat, pracownica na linii produkcyjnej,  
PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE FERRERO

BARAMATI, INDIE
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MęŻCZYźNI I KOBIETY W FERRERO

„Uzyskanych przez Grupę wyników nie dałoby się osiągnąć bez jakże cennego i umiejętnego wkładu  z Waszej 
strony. Wasza praca, konstruktywne podejście i oddanie zasługują na mój wielki szacunek i podziękowanie.”

List z okazji Bożego Narodzenia 2010 r. skierowany przez Michele Ferrero do pracowników.

ZNACZĄCA OBECNOŚĆ W EUROPIE 

Grupa Ferrero nadal silnie obecna jest w Europie1, zarówno pod względem liczby zatrudnionych, jak i 
prowadzonej działalnośći produkcyjnej, jednak zauważalny jest niewielki wzrost naszej obecności w krajach 
pozaeuropejskich (z 25% w roku 2009-2010 do 27,5% w 2010-2011). Zatrudnienie w całej Grupie na dzień 31 
sierpnia 2011 r. wyniosło 22.400 osób.

Zatrudnienie w Grupie wg stanu na dzień 31 sierpnia, w podziale na obszary geograficzne

1 Europa rozumiana jako 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej.
Pracownicy Przedsiębiorstw Społecznych Ferrero.

2009/10 2010/11

5.355 osób
25,1%

6.157 osób
27,5%

16.017 osób
74,9%

16.243 osób
72,5%

Europa Europa

Kraje pozaeuropejskie Kraje pozaeuropejskie
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Poniższy wykres ilustruje skład narodowościowy pracowników Grupy, wg stanu na dzień 31.08.2011 r.

Pracownicy Grupy wg stanu na dzień 31.08.2011, w podziale na narodowości

Włosi 

Niemcy 

Francuzi 

Hindusi

Polacy

Brazylijczycy 

Rosjanie

Argentyńczycy 

Kanadyjczycy

Belgowie

Ekwadorczycy

Chińczycy

Amerykanie

Pozostali

Zaledwie w cztery lata po otwarciu Przedsiębiorstwa Społecznego w Indiach, Hindusi stali się czwartą pod 
względem liczebności grupą narodowościową wśród wszystkich pracowników Ferrero i pierwszą, jeśli chodzi 
o kraje pozaeuropejskie. Pierwsze trzy miejsca zajmują kraje, historycznie związane z początkami działalności 
produkcyjnej Ferrero w Europie (Włochy, Niemcy, Francja).

36,2%

17,2%
7,6%

6,3%

5,5%

3,6%

2,3%

2,2%

2,0%
1,8%

1,8%
1,5%

1,4%
10,6%
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Zatrudnienie ogółem w Grupie

Zatrudnienie ogółem w Grupie w podziale na formy zatrudnienia

Zatrudnienie ogółem *
na dzień 31.08.2010 na dzień 31.08.2011

Liczba pracowników
Ogółem 21.372 22.400
Kobiety 43% 43,6%

Niepełny/pełny wymiar 
czasu pracy na dzień 31.08.2010 na dzień 31.08.2010

%
Niepełny wymiar 7% 7%
Pełny wymiar 93% 93%

DANE LICZBOWE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA

Zatrudnienie ogółem na dzień 31 sierpnia 2011 roku wykazuje wzrost w porównaniu do roku poprzedniego, 
co związane jest ze zwiększeniem zatrudnienia zarówno pracowników stałych, jak i sezonowych.
Szczególny charakter produktów Ferrero, składających się w większości z czekolady, wpływa zdecydowanie 
na układ popytu ze strony rynku, który swe wartości szczytowe osiąga w określonych porach roku oraz w 
czasie świąt. W wyniku tej sytuacji około 70% produkcji przypada na 7-8 miesięcy w roku (sezon zimowy). 
Pociąga to za sobą konieczność zatrudniania w Ferrero pracowników sezonowych.

Warto zauważyć, że włoskie zakłady powszechnie stosują niepełny tygodniowy wymiar czasu pracy przez 
okres 8 miesięcy w roku. Firmie pozwala to na dostosowanie się do występujących sezonowo różnic w popycie, 
natomiast pracownikom, w okresie zmniejszonego obciążenia, umożliwia wykorzystanie dodatkowych dni 
wolnych w tygodniu na zajęcia inne niż praca.

* W pozycji zatrudnienie ogółem ujęte są wyłącznie osoby pracujące na dzień gromadzenia danych.

* W roku 2010-2011: 5% pracowników tymczasowych, 2% stażystów, 14% pracowników sezonowych. W roku 2009-2010: 6% 
pracowników tymczasowych, 14% pracowników sezonowych (brak danych dotyczących liczby stażystów).

Forma zatrudnienia
na dzień 31.08.2011 na dzień 31.08.2011

liczba 
pracowników % liczba 

pracowników %

Czasowa * 4.283 20% 4.658 20,8%
Stała 17.089 80% 17.742 79,2%
Ogółem 21.372 100% 22.400 100%
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Zatrudnienie ogółem w Grupie w podziale na kategorie zaszeregowania

Zatrudnienie ogółem w Grupie na dzień 31 sierpnia 2011, w podziale na wiek i płeć pracowników*

WIEK

Kierownictwo najwyższego szczebla to osoby, które cechuje wysoki profesjonalizm, umiejętność   
podejmowania samodzielnych decyzji i wkład w rozwój i wytyczanie strategicznych kierunków działania 
przedsiębiorstwa.

Poniższy wykres ilustruje rozkład przedziałów wiekowych pracowników Grupy.

Mężczyźni

Kobiety

< 30 30-50 > 50

* Podział wg płci nie obejmuje Indii, Kamerunu i RPA (Przedsiębiorstw Społecznych Ferrero), ze względu na kwestie związane z 
wdrażaniem systemów informatycznych.

Kategoria zaszeregowania
na dzień 31.08.2010 na dzień 31.08.2011

liczba 
pracowników % liczba 

pracowników %

Pracownicy fizyczni 12.791 60,0% 13.429 60,0%
Pracownicy umysłowi 6.035 28,0% 6.333 28,2%
Kadra średniego szczebla 1.725 8,0% 1.826 8,2%
Kierownictwo najwyższego szczebla 821 4,0% 812 3,6%
Ogółem 21.372 100% 22.400 100%

53%

57%

56%

47%

43%

44%
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Zatrudnienie ogółem w Grupie, w podziale na wiek pracowników

Przedział wiekowy
na dzień 31.08.2010 na dzień 31.08.2011

% %
<30 19,0% 22,4%
30 – 50 64,0% 60,6%
> 50 17,0% 17,0%
Ogółem 21.372 22.400

W ciągu omawianego roku nastąpił wzrost liczby pracowników poniżej 30 roku życia, między innymi w związku 
z nowymi pracownikami sezonowymi – jest to zawsze pierwsza forma zatrudnienia w zakładzie produkcyjnym.
Członkami komitetów, opisanych w rozdziale „Ład korporacyjny i struktura organizacyjna Grupy” jest 78 
dyrektorów najwyższego szczebla, z czego 55% należy do grupy wiekowej „powyżej 60”, 35%
do przedziału „od 50 do 60 lat”, a 10% mieści się w grupie „od 40 do 50 lat”, do której należy także CEO Grupy 
Ferrero. W komitetach tych zasiadają dwie kobiety, z których jedna jest Prezesem Zarządu.

Zatrudnienie kobiet w Grupie Ferrero stale wzrasta (z 43% w okresie 2009-2010 do 43,6% w 2010-2011), 
zwłaszcza w kategoriach „pracowników umysłowych” oraz „średniej kadry zarządzającej”.

MęŻCZYźNI I KOBIETY – DANE LICZBOWE

na dzień 31.08.2011
Ogółem Mężczyźni Kobiety
Liczba 

pracowników % %

Obszar geograficzny    
Europa 16.243 58,5% 41,5%
Kraje pozaeuropejskie 6.157 50,9% 49,1%
Kategoria zaszeregw \owania    
Pracownicy fizyczni 13.429 52,4% 47,6%
Pracownicy umysłowi 6.333 56,8% 43,2%
Kadra średniego szczebla 1.826 70,8% 29,2%
Kierownictwo najwyższego 
szczebla 812 88,4% 11,6%

Forma zatrudnienia    
Stała 17.742 60,4% 39,6%
Czasowa 4.658 41,5% 58,5%
Wymiar czasu pracy    
Niepełny 1.655 19,2% 80,8%
Pełny 20.745 59,4% 40,6%
Ogółem zatrudnienie 22.400 56,4% 43,6%
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Rotacja – pracownicy odchodzący i przychodzący w podziale na wiek (Europa)

Rotacja – pracownicy odchodzący i przychodzący w podziale na wiek (kraje pozaeuropejskie)

Rotacja – pracownicy odchodzący i przychodzący w podziale na wiek (cała Grupa)

Zobowiązanie Grupy do zwiększenia w dłuższej perspektywie czasowej zatrudnienia kobiet już obecnie 
znajduje odzwierciedlenie w strukturze nowo przyjmowanych pracowników (z których 50% to kobiety), o 
czym piszemy w kolejnym rozdziale.

Poniższa tabela zawiera dane na temat rotacji mężczyzn i kobiet zatrudnionych w Grupie, w zestawieniu 
z ogółem zatrudnionych, w podziale na obszary geograficzne oraz wiek. Dane dotyczące pracowników 
odchodzących odpowiadają liczbie pracowników, którzy przeszli na emeryturę lub odeszli z pracy za 
porozumieniem stron bądź na skutek wygaśnięcia umów czasowych. Pracownicy przychodzący oznaczają 
nowe osoby przyjęte do pracy w Grupie.
Należy podkreślić, że w ciągu okresu 2010-2011 w Ferrero zatrudnionych zostało 2.321 nowych pracowników, 
z czego 1.195 mężczyzn (51,4%) i 1.126 kobiet (48,6%).

ROTACJA PRACOWNIKÓW

Europa Rotacja – pracownicy odchodzący Rotacja – pracownicy przychodzący
2010/11 Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem
<30 56 69 125 338 345 683
30 - 50 87 140 227 121 160 281
>50 72 121 193 11 5 16
Ogółem 215 330 545 470 510 980
% 3,19% 3,47% 3,36% 6,98% 5,36% 6,03%

Kraje 
pozaeuropejskie Rotacja – pracownicy odchodzący Rotacja – pracownicy przychodzący

2010/11 Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem
<30 177 166 343 322 315 637
30 - 50 204 255 459 280 308 588
>50 15 19 34 54 62 116
Ogółem 396 440 836 656 685 1.341
% 13,10% 14,04% 13,58% 21,71% 21,85% 21,78%

Grupa Rotacja – pracownicy odchodzący Rotacja – pracownicy przychodzący
2010/11 Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem
<30 233 235 468 660 660 1,320
30 - 50 291 395 686 401 468 869
>50 87 140 227 65 67 132
Ogółem 611 770 1.381 1.126 1.195 2.321
% 6,26% 6,09% 6,17% 11,54% 9,45% 10,36%
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Najniższe wynagrodzenie w zakładzie w zestawieniu z płacą minimalną, wg stanu na dzień 31.08.2011 *

Dane dotyczące pracowników, kobiet i mężczyzn, wracających do pracy po urlopie wychowawczym, 
będą dostępne do roku 2014-2015.

We wszystkich swoich przedsiębiorstwach, Ferrero przestrzega przepisów i norm regulujących
kwestię wynagrodzeń dla pracowników, a także postanowień zbiorowych układów pracy, jeśli na danym 
terenie takie obowiązują. Ponadto w wiodących krajach zawarto również dodatkowe układy zakładowe, 
ustalające korzystniejsze zasady wynagradzania pracowników, a więc wprowadzające systemy premiowania 
osiąganych przez nich wyników, zgodnie z lokalnie przyjętą praktyką.
Poniższy wykres porównuje poziom najniższego wynagrodzenia w największych zakładach Ferrero z płacą 
minimalną zagwarantowaną na mocy przepisów prawa obowiązujących w poszczególnych krajach.

Poziom wynagrodzeń w Grupie ustala się na podstawie polityki płacowej, która uwzględnia takie elementy, 
jak: zajmowane stanowisko, doświadczenie i ocenę wyników, bez żadnych rozróżnień ze względu na płeć.

WYNAGRODZENIA

1,00

W
łoch

y

Fra
ncja

Niemcy
Polsk

a

1,2

1,0
1,1

* Najniższe wynagrodzenie w zakładzie to minimalne roczne wynagrodzenie brutto nowo przyjętego pracownika fizycznego, nie 
obejmujące nadgodzin, premii produkcyjnych i indywidualnych.
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1,2

1,0
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0,6

0,4
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Kolejna tabela przedstawia porównanie 2 przeciętnego wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w poszczególnych 
kategoriach zaszeregowania, zatrudnionych w największych krajach, w których działa Grupa. Ponieważ 
system informatyczny, który będzie gromadził dane dotyczące wynagrodzeń w całej Grupie, jest jeszcze w 
trakcie wdrożenia i będzie w pełni działał dopiero w roku 2014-2015, obecnie przedstawiamy jedynie dane 
dotyczące Włoch, Niemiec, Francji i Polski, w których to krajach zatrudnionych jest około 60% pracowników 
całej Grupy.

2 Stosunek ten wyliczono według następującego wzoru: przeciętne wynagrodzenie mężczyzn: 100 = przeciętne 
wynagrodzenie kobiet: x.

Stosunek przeciętnego wynagrodzenia kobiet do wynagrodzenia mężczyzn, w podziale na kategorie 
zaszeregowania, na dzień 31.08.2011

Różnice w poziomie wynagrodzeń mężczyzn i kobiet, widoczne w powyższej tabeli, powodowane są w dużym 
stopniu faktem, iż historycznie zatrudnienie mężczyzn w zakładach Ferrero było wyższe i obecnie pracownicy 
ci, ze względu na dłuższy staż pracy w zakładzie, są lepiej wynagradzani. Szczególnie jest to widoczne na 
przykładzie danych dotyczących kierownictwa najwyższego szczebla.
Co roku pracownicy zatrudnieni jako kadra średniego szczebla oraz kierownictwo poddawani są indywidualnej 
ocenie zarówno osiąganych wyników i celów, jak i zachowań w organizacji. W procesie tym wskazywane są 
także kompetencje i wiedza, którą należy wzmocnić, aby móc osiągać wyższe stopnie kariery.

ZASZEREGOWANIE
Stosunek wynagrodzenia 
kobiet do wynagrodzenia 

mężczyzn
Francja

Pracownicy fizyczni 93,5
Pracownicy umysłowi 101,6
Kadra średniego szczebla 84,7
Kierownictwo najwyższego 
szczebla 83,5

Niemcy

Pracownicy fizyczni 76,7
Pracownicy umysłowi 82,2
Kadra średniego szczebla 90,5
Kierownictwo najwyższego 
szczebla 85,9

Włochy

Pracownicy fizyczni 91,5
Pracownicy umysłowi 93,6
Kadra średniego szczebla 94,7
Kierownictwo najwyższego 
szczebla 72,1

Polska

Pracownicy fizyczni 68,8
Pracownicy umysłowi 90,5
Kadra średniego szczebla 113,8
Kierownictwo najwyższego 
szczebla 55,4
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Poniższy wykres przedstawia procentowo zatrudnienie lokalnych pracowników na stanowiskach 
kierowniczych najwyższego szczebla – inaczej mówiąc, są to obywatele kraju, na terenie którego działa dany 
zakład. Zestawienie obejmuje 812 dyrektorów zatrudnionych w Grupie. Trzeba wziąć pod uwagę także fakt, 
że w mniejszych krajach zdarza się, że na tym szczeblu kierownictwa zatrudniona jest tylko 1 lub 2 osoby. 
W krajach nieuwzględnionych na poniższym zakresie nie ma pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
najwyższego szczebla.

PRACOWNICY REKRUTOWANI LOKALNIE

Procentowy udział dyrektorów zatrudnionych lokalnie, na dzień 31.08.2011
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Wewnątrz przedsiębiorstwa Ferrero utrzymuje pozytywną atmosferę w dziedzinie współpracy z organizacjami 
przedstawicielskimi (z pracownikami, związkami pracowników i pracodawców itd.), której celem jest 
prowadzenie konstruktywnego dialogu i osiąganie wzajemnie korzystnych porozumień.

Porozumienia zawierane na poziomie zakładów regulują przede wszystkim takie kwestie, jak organizacja 
pracy (np. godziny pracy, zmiany), premie produkcyjne i inne świadczenia na rzecz pracowników, jak również 
utrzymanie równowagi między czasem poświęcanym pracy, a czasem wolnym. Do tej pory nie pojawiła się 
konieczność uregulowania zasad uczestniczenia pracowników w procesie restrukturyzacji bądź reorganizacji 
przedsiębiorstwa. Minimalne wyprzedzenie, z którym firma zobowiązana jest poinformować pracowników 
o poważniejszych planowanych zmianach w jej działaniu, jest zgodne z przepisami prawa krajowego bądź 
zapisami układów zbiorowych, jest to okres wynoszący od 15 dni do 6 miesięcy.
Jedyny strajk miał miejsce we Francji, w zakładzie Villers-écalles, w dniach od 12 do 15 kwietnia 2011 r. 
Był on organizowany przez związek zawodowy „Force Ouvriere” i nie przystąpiły do niego inne organizacje 
związkowe.
Strajk był skutkiem nieudanych negocjacji płacowych, a jego celem było uzyskanie podwyżek płac i 
przywrócenie mechanizmów zlikwidowanych w związku ze zmianami prawa. Negocjacje zakończyły się 
porozumieniem zawartym pomiędzy przedsiębiorstwem a organizacjami reprezentującymi pracowników.

13 kwietnia 2011 r. zostało przedłużone i zmienione porozumienie ustanawiające Europejską Radę Zakładową 
Ferrero, także w celu dostosowania dokumentu do nowych przepisów prawa unijnego, wprowadzonego na 
mocy dyrektywy 2009/38/WE. Trzeba jednak zaznaczyć, że spora część nowości, o których mówi zmieniona 
dyrektywa, jak na przykład obecność na zebraniach Rady przedstawicieli związków zakładowych oraz 
eksperta, a także wspólne szkolenia, były już wcześniej uwzględnione w zasadach działania ERZ Ferrero.
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. Ma to wspierać wymianę wiedzy i wspólne budowanie opinii.
W odpowiedzi na tę potrzebę interakcji jesienią 2010 roku rozpoczęta została realizacja projektu szkoleniowego 
z udziałem kierownictwa i przedstawicieli załóg, dofinansowanego przez Komisję Europejską, a przewidującego 
organizację sześciu seminariów krajowych oraz końcowego seminarium ogólnoeuropejskiego. Seminaria 
krajowe rozpoczęły się w styczniu 2011 r. i odbyły się we wszystkich krajach, w których mieszczą się zakłady 
produkcyjne Ferrero (13 stycznia w Arlon, 27 stycznia w Belsku, 10 lutego w Villers-écalles, 24 lutego w 
Cork, 10 marca w Stadtallendorf, 18 marca w Albie). W dniach od 13 do 15 kwietnia 2011 r. miało miejsce 
seminarium końcowe w Dreźnie.
W seminariach krajowych wzięli udział przedstawiciele ERZ i pracowników ze wszystkich krajów. Na 
spotkaniach tych przedstawiony został przegląd przepisów prawnych i przesłanek istnienia europejskich rad 
zakładowych, informacja na temat ponad piętnastoletniej historii działania ERZ Ferrero, a także poruszony 
temat elastyczności czasu pracy i form zatrudnienia, jak również metodyka zbierania danych i obrad przyjęta 
przez ERZ.
Obecnie ERZ reprezentuje około 72% pracowników Grupy na całym świecie oraz praktycznie wszystkich 
zatrudnionych na terytorium Europy.

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI PRZEDSTAWICIELSKIMI W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH

DZIAŁALNOŚĆ EUROPEJSKIEJ RADY ZAKŁADOWEJ (ERZ) W FERRERO
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Grupa opracowała plany emerytalne dla pracowników wszystkich swoich jednostek. Jeśli pracownik odchodzi 
z pracy w Grupie przed zakończeniem planu, będzie otrzymywał z jego tytułu zmniejszoną proporcjonalnie 
wysokość świadczeń. Jedynym zobowiązaniem Grupy w przypadku planów emerytalnych jest bowiem 
wypłata faktycznie zgromadzonych składek.
W niektórych przypadkach pracownicy odchodzący z pracy otrzymują też specjalne odprawy, na mocy 
obowiązujących w danym państwie przepisów prawa. Świadczenia emerytalne wypłacane przez Grupę 
kalkulowane są w oparciu o wycenę aktuarialną, a na ich pokrycie tworzy się w rachunkowości poszczególnych 
spółek specjalne odpisy.
Wysokość świadczeń należnych pracownikom ustalana jest na koniec roku i stanowi aktualną wartość 
zobowiązań Grupy wobec pracowników, po odliczeniu świadczeń wypłaconych zaliczkowo.

Grupa Ferrero uznaje ochronę zdrowia oraz troskę o dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne swoich 
pracowników za absolutny priorytet.
Działania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy postrzegane są nie jako mało ważny dodatek do działalności 
operacyjnej, ale jako element ściśle i nierozerwalnie z nią związany.
Z tego powodu Grupa podejmuje środki mające na celu przewidywanie i zapobieganie sytuacjom 
niebezpiecznym, jakie mogą mieć miejsce podczas pracy, a także, na ile to możliwe, podnoszenie stałego 
poziomu bezpieczeństwa pracy.
Niezależnie od szkoleń i konsultacji w zakresie zdrowa, bezpieczeństwa i profilaktyki zagrożeń, prowadzonych 
zarówno z udziałem osób na stanowiskach kierowniczych i nadzorczych, jak i szeregowych pracowników, 
ponieważ każdy powinien być świadomy spoczywającej na nim odpowiedzialności w tym względzie, podjętych 
zostało także szereg konkretnych działań zmierzających do realizacji tego celu.
Podczas ubiegłorocznych negocjacji układu zbiorowego, prowadzonych w zakładach włoskich, w Ferrero 
powołana została specjalna Komisja ds. Bezpieczeństwa Pracy, która ogłosiła tzw. „tydzień bezpieczeństwa 
pracy”, a także konkurs otwarty dla wszystkich pracowników, pragnących zgłaszać swe pomysły i propozycje, 
których celem byłoby wprowadzanie konkretnych rozwiązań w miejscu pracy, podnoszących poziom 
bezpieczeństwa.

Na poniższych dwóch wykresach przedstawiamy wskaźnik częstości i wskaźnik powagi wypadków przy 
pracy, które miały miejsce w zakładach: Alba, Pozzuolo Martesana, Balvano, Sant’Angelo dei Lombardi, 
Stadtallendorf, Villers-écalles, Cork, Arlon, Belsk, Quito, Lightow, La Pastora, Poços de Caldas, Bradford, 
Vladimir, według stanu na dzień 31 sierpnia.

OCHRONA ZDROWIA I BEZPIECZEńSTWO

Zobowiązania podjęte przez firmę w zakresie planów emerytalnych
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Wskaźnik częstości wypadków w Grupie*

Wskaźnik stopnia ciężkości wypadków w Grupie*
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2,19

2,5

0,5

2,0

0,4

1,5

0,3

1,0

0,2

0,47

1,93

0,4

1,85

0,4

1,81

0,35

1,72

0,35

1,76

0,34

1,88

0,36

1,75

0,39

1,5

0,35

1,52

0,38

* Wskaźnik częstości wypadków przedstawia całkowitą liczbę wypadków przy pracy przypadającą w omawianym okresie na 
100.000 przepracowanych godzin.

* Wskaźnik ciężkości wypadków przedstawia całkowitą liczbę nieobecności powypadkowych przypadającą w omawianym 
okresie na 1.000 przepracowanych godzin.
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Rok 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

Wskaźnik 
częstotliwości 
(100.000 godzin)

2,19 1,93 1,85 1,81 1,72 1,76 1,88 1,75 1,5 1,52

Wskaźnik stopnia 
powagi
(1.000 godzin)

0,47 0,4 0,4 0,35 0,35 0,34 0,36 0,39 0,35 0,38
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W porównaniu z danymi przedstawionymi w poprzednim raporcie CSR, obecna edycja prezentuje dane dla 
całej Grupy (nie tylko dla zakładów europejskich) i obejmuje okres pokrywający się z rokiem obrotowym, a 
więc do dnia 31 sierpnia.

Dane przedstawiające nieobecności i zwolnienia chorobowe, w podziale na płeć i obszary geograficzne, będą 
dostępne od roku 2014-2015.

Powołana w Ferrero jednostka szkoleniowa, tzw. Ferrero Learning LAB, zajmuje się prowadzeniem kursów 
menedżerskich oraz korporacyjnych. Oprócz nich w poszczególnych siedzibach przedsiębiorstwa organizowane 
są też konkretne szkolenia techniczne i merytoryczne (opisane dalej w niniejszym rozdziale).
W omawianym okresie rocznym w szkoleniach przeprowadzonych przez LAB i skierowanych przede wszystkim 
do kadry menedżerskiej, wzięło udział 4.070 uczestników – w sumie odbyło się 174 kursów obejmujących 
1.281 dni szkoleniowych. Z informacji zebranych na szczeblu Grupy wynika, że w raportowanym okresie 
zorganizowano w sumie 346.338 godzin szkoleń. Pełne dane dotyczące godzin szkoleniowych, w ujęciu 
całościowym oraz przypadające na jednego pracownika, w podziale na kategorię zaszeregowania i płeć, będą 
dostępne od roku 2013-2014.

W części szkoleń jako prowadzący wystąpiło też 111 menedżerów pracujących w różnych spółkach Ferrero, 
którzy podzielili się z uczestnikami swoim doświadczeniem praktycznym.

Najważniejsze obszary tematyczne, uwzględnione w szkoleniach to:

szkolenia menedżerskie i instytucjonalne (Corporate University);

szkolenia zawodowe w ramach obszarów „Industrial Commercial” oraz „Management Services”;

szkolenia zawodowe w ramach obszaru „Industrial Operations”.

ROZWÓJ I SZKOLENIA

Kursy szkoleniowe przeprowadzone przez Ferrero Learning LAB

Rok Liczba kursów Liczba uczestników Rodzaje projektów 
szkoleniowych

2006/2007 58 965 20
2007/2008 91 1.433 21
2008/2009 100 1.500 23
2009/2010 157 2.707 25
2010/2011 174 4.070 28
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„Zrozumieć Ferrero”: to szkolenie opracowane dla nowo przyjętych pracowników-absolwentów uczelni 
wyższych, które przeprowadza się w trakcie dwóch pierwszych lat pracy w firmie. Trwa ono 7 tygodni, 
prowadzone jest w 5 wersjach i objęto nim 59 absolwentów zatrudnionych w Ferrero na całym świecie.

„Akademia Ferrero”: szkolenie to, przeznaczone dla osób niedawno awansowanych na stanowiska 
dyrektorskie, obejmuje swoim zakresem pogłębioną wiedzę na temat strategii i działania firmy, a także 
praktyki operacyjnej. W dwóch wersjach tego kursu wzięło udział 45 menedżerów najwyższego szczebla 
z całego świata (senior manager) oraz „fakultet” wewnętrzny, złożony z ponad 20 top menedżerów.

„Żywienie”: przeprowadzono dwie edycje tego kursu, w języku angielskim i włoskim. Obecnie trwają 
prace nad uzupełnieniem i aktualizacją treści kursu – dostęp on-line do tego procesu mają wszyscy 
zainteresowani eksperci.

„Ferrerità”: 8 wersji tego warsztatu przeprowadzonych zostało we Włoszech, Meksyku, Polsce, Indiach, 
Singapurze, Australii oraz Kanadzie. W sumie uczestniczyło w nich ponad 570 osób z całego świata. 
Program warsztatów przewiduje m.in. wystąpienia ekspertów, którymi są cenieni pracownicy Ferrero.

Szkolenia menedżerskie prowadzone były we Włoszech, Niemczech, Hiszpanii oraz w Europie wschodniej, 
na tzw. rynkach wschodzących oraz we wszystkich zakładach europejskich, średnio dając liczbę 3,7 dnia 
szkoleniowego na jednego pracownika.
Celem tych szkoleń jest rozwijanie zdolności menedżerskich, w szczególności następujących kompetencji:

poczucie własnej skuteczności 

umiejętności prezentacji 

rozwiązywanie problemów 

zarządzanie zasobami ludzkimi 

zarządzanie zasobami ludzkimi – poziom zaawansowany 

umiejętności negocjacji 

podstawy zarządzania projektami 

zarządzanie zespołem 

Ostatnio Learning Lab opracowało i rozpoczęło prowadzenie kolejnej serii szkoleń, które obejmują takie 
zagadnienia tematyczne, jak zarządzanie zmianą, coaching, mentoring i tutoring. Kursy te prowadzone były w 
różnych obszarach Grupy i objęły 165 senior managerów.

Szkolenia instytucjonalne

Szkolenia menedżerskie
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Ferrero Learning Lab opracowało:

Program X-Generation dla pionu IT;

Programy: FX-Academy oraz Finance Young Graduate Program (FYGP), przeznaczone dla pionu 
finansowego.

Celem programu „Finance Young Graduate Program” jest wyszkolenie w ramach pionu finansów pracowników 
o pogłębionej wiedzy zarówno merytorycznej, jak i menedżerskiej, oraz dysponujących szczegółowymi 
wiadomościami na temat produktów i procesów stosowanych w firmie. Ten trzyletni program łączy tradycyjne 
dni szkoleniowe z okresami szkolenia ‘on-the-job’ w pionie finansowym w różnych działach firmy (Audyt i 
kontrola handlowa, Operations, Management Services, centralne działy finansowe).W październiku 2010 
roku zakończyła się pierwsza edycja programu, której etapem końcowym było przydzielenie uczestników 
na docelowe stanowiska w organizacji firmy, na podstawie  aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa oraz 
umiejętności i wiedzy poszczególnych osób.

Szkolenia i rozwój w obszarach „Commercial” oraz „Management Services”

Akademia Sprzedaży Ferrero stopniowo wdrażana jest we wszystkich krajach, w których działa Grupa. 
Wspieraniem tego procesu zajmuje się Ferrero Learning Lab, które nadzoruje wszystkie jego etapy – od 
planowania kursów szkoleniowych, po wybór i certyfikację „trenerów” wewnętrznych, którzy mają te 
szkolenia prowadzić.
Metoda „Train-the-Trainer”, przyjęta w Akademii Sprzedaży Ferrero, przewiduje wyszkolenie trenerów 
lokalnych (w roku 2010-2011 było to 60 osób), wybranych spośród pracowników sprzedaży. Pięciodniowy 
kurs trenerski oparty jest na podejściu interaktywnym i łączy wiadomości z zakresu teoretycznej wiedzy o 
roli trenera, dynamicznego zarządzania grupą szkoleniową oraz merytoryczne treści szkoleń, które przyszli 
trenerzy mają poprowadzić.

„Commercial”

Celem projektu „Library Operations”, prowadzonego od 2007 roku, jest zebranie i usystematyzowanie ‘wiedzy’ i 
‘know-how’ wypracowanych przez różne zakłady produkcyjne Ferrero. To projekt, który nieustannie się rozwija, 
zarówno pod względem liczby dostępnych kursów, jak i objętych nim krajów. W roku 2010-2011 Learning Lab 
opracowało dwa kolejne moduły szkoleniowe (w sumie więc w katalogu znajduje się już 28 kursów) i zorganizowało 
sesje szkoleniowe dla trenerów wewnętrznych. Dodatkowo moduły programu Library zostały udostępnione 
zakładom w Rosji, RPA i Indiach, by w ten sposób dać im możliwość zapoznania się z wiedzą i doświadczeniem 
technicznym, modelami zachowań oraz wspólną terminologią, którą posługują się zakłady Grupy – a wszystko 
w ramach coraz bardziej globalnego podejścia. Podjętych zostało także szereg działań wspierających proces 
zmian zachodzących w zakładach europejskich i pozaeuropejskich, jako uzupełnienie programów poświęconych 
rozwojowi umiejętności i wiedzy w obszarach Packaging oraz Supply Chain.

Szkolenie i rozwój w obszarze „Industrial Operations”

Ferrero “Library Operations”

„Management Services”

 Wstęp • Społeczności lokalne  Mężczyźni i kobiety w Ferrero



67

Prowadzone tu szkolenia nastawione są na coraz lepszą integrację organizacyjną osób, pionów, procesów 
operacyjnych i kompetencji w ramach spółki odpowiedzialnej za badania i rozwój w Grupie (Soremartec). 
Chodzi przede wszystkim o wzmocnienie techniczno-specjalistycznej wiedzy szczególnych osób oraz 
podniesienie poziomu oferty szkoleniowej, poprzez proces specjalnie opracowany przez i we współpracy z 
wewnętrznym „fakultetem” złożonym z ponad 40 trenerów. Ośrodek badawczo-rozwojowy przeprowadził 
we Włoszech 1.160 dni szkoleniowych, podnosząc o 70% odsetek pracowników objętych szkoleniami. W 
sumie było to 350 osób, które wzięły udział w szkoleniach z takich tematów jak „Żywienie”, „Przepisy prawne 
w branży spożywczej”, „Opakowania”, „Marketing Ferrero”, „Scenariusze”.

W roku szkolnym 2010-2011 Ferrero wzięło również  udział w programie Intercultura, poprzez wyasygnowanie 
2 stypendiów dla dzieci pracowników we Włoszech, 2 we Francji i 3 w Niemczech.

Ośrodek badawczo-rozwojowy

Intercultura

Obok projektów szkoleniowych koordynowanych przez Learning Lab, również same jednostki Grupy podejmują 
w tym zakresie niezależne inicjatywy (zarówno zakłady produkcyjne, jak i działy handlowe), dążąc do rozwijania 
merytorycznej i zawodowej wiedzy oraz doświadczenia swoich pracowników. Są to przede wszystkim kursy 
z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, bezpieczeństwa żywności, bezpieczeństwa produkcji, zarządzania 
produkcją, utrzymania zakładów, BHP, aplikacji informatycznych oraz języków obcych.

W poniższej tabeli przedstawiono liczbę godzin szkoleniowych ogółem oraz przypadającą na jednego 
pracownika, którymi objęto zarówno pracowników fizycznych, jak i umysłowych w poszczególnych zakładach 
Grupy. Obecnie system informatyczny Grupy nie pozwala jeszcze na pozyskanie danych ze wszystkich jej 
jednostek – tak szczegółowe informacje będą dostępne od roku 2013-2014.

SZKOLENIA TECHNICZNE I ZAWODOWE

Średnia roczna liczba godzin szkoleniowych w zakładach w roku 2010-2011

Kraj Liczba godzin 
ogółem

Liczba godzin  
na 1 pracownika

Argentyna 3.075 8
Australia* 169 2
Belgia 3.855 11
Brazylia 1.202 8
Kanada** 6.075 13,5
Ekwador 5.732 13
Francja 4.619 13,3
Niemcy 35.501 10,5
Irlandia 6.317 30
Włochy 31.232 8
Polska 12.922 13
Rosja 1.197 7,5

* Nie uwzględnia szkoleń ‘on the job’
** Dane dotyczą wyłącznie pracowników fizycznych 
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5 marca 2012 roku w „Sali Książęcej” Rektoratu Uniwersytetu Turyńskiego odbyła się ceremonia wręczenia 
dyplomów i nagród trzeciej edycji Programu Master im. Michele Ferrero w dziedzinie Nauk i Technologii 
Żywności i Żywienia Człowieka, przeprowadzonej w roku 2010-2011.

Program jest finansowany przez Fundację Ferrero i jest możliwy dzięki współpracy Uniwersytetu Turyńskiego 
i Wydziałów Rolnictwa, Ekonomii, Farmakologii, Medycyny, Nauk, Weterynarii i Edukacji.
Wykłady w ramach programu, jak również poszczególne seminaria tematyczne, prowadzone były także 
przez znakomitych wykładowców innych dużych uczelni włoskich i zagranicznych, a częściowo również przez 
dyrektorów Ferrero, którzy wspomagali profesorów uniwersyteckich zarówno w prowadzeniu zajęć, jak i 
przygotowaniu egzaminów końcowych.

Studenci, przygotowujący pracę pod tytułem „Chemiczne, technologiczne i żywieniowe właściwości 
tłuszczów”, wzięli udział w trzymiesięcznym stażu w różnych zakładach Ferrero we Włoszech i za granicą.

Na ceremonii rozdania dyplomów wystąpił profesor Bier, który wygłosił wykład pod tytułem: „Cukier. 
Politycznie niepoprawny punkt widzenia pediatry”. Prof. Bier jest wykładowcą pediatrii, dyrektorem „USDA 
Children’s Nutrition Research Center” oraz kierownikiem programu „NIH General Clinical Research Center” 
działającego przy „Baylor College of Medicine” w Teksasie, USA.

Jesienią 2012 roku ruszy czwarta edycja kursu master (2012-2013).

Nowelizacja Zakładowego Układu Pracy w spółce Ferrero Włochy, podpisana 21 czerwca 2011 roku, jako 
uzupełnienie porozumienia z 2006 roku, przewiduje szereg środków i nowości organizacyjnych, które będą 
dotyczyły głównie dwóch sfer:

Łączenia pracy z życiem osobistym  
Układ charakteryzuje się dążeniem do zapewnienia środków, umożliwiających łączenie obowiązków 
służbowych z życiem prywatnym, szczególnie w przypadku pracowników mających dzieci oraz 
wymagających opieki medycznej lub pomocy. 
Wśród środków tych znalazły się: możliwość zatrudniania w niepełnym wymiarze czasu pracy rodziców 
dzieci do 3 roku życia (dotyczy to również pracowników mających poważne problemy zdrowotne lub 
sprawujących opiekę nad chorymi członkami rodziny), zwolnienie ze zmian nocnych matek małych 
dzieci (zapis korzystniejszy niż obowiązujące przepisy prawne) oraz dwa i pół dnia płatnego urlopu na 
opiekę nad chorym dzieckiem.

PROGRAM KURSÓW MASTER  
IM. MICHELE FERRERO

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

Nowelizacja Układu Zakładowego w Ferrero Włochy
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Programów socjalnych  
Również w tej sferze przewidzianych jest szereg mechanizmów, zapewniających m.in. bezpłatną opiekę 
lekarsko-pediatryczną dla dzieci pracowników do 14 roku życia, na podstawie umów zawartych z położonymi 
w okolicach ośrodkami zdrowia, kolonie letnie, możliwość uczestnictwa w stażach szkoleniowych w jednym z 
zakładów Grupy w Europie dla dzieci pracowników wybranych w oparciu o kryterium zasług. 
W tym miejscu należy też wspomnieć o świadczeniu na wypadek śmierci, w wysokości 3 rocznych 
pensji brutto, wypłacanemu rodzinie zmarłego pracownika, zatrudnionego na umowę o pracę na 
czas nieokreślony. Firma wypłaca też stypendia naukowe dzieciom pracowników uczęszczającym na 
studia wyższe, w postaci częściowego dofinansowania do kosztów czesnego za pierwszy rok studiów. 
Podpisano też specjalne porozumienia z dostawcami mediów i usług konsumenckich (np. energia, 
telefonia, banki), w których uzyskano preferencyjne stawki opłat dla pracowników firmy.

Także w innych swoich placówkach i zakładach Grupa Ferrero podejmuje liczne działania na rzecz pracowników 
i ich rodzin.
Poniżej przestawiamy dla przykładu kilka inicjatyw podjętych w zakładach mających siedziby poza Europą, w 
celu zaspokojenia tych potrzeb pracowników, których poszczególne kraje nie są w stanie realizować.

RPA: W marcu 2011 roku przy zakładzie otwarty został punkt pomocy medycznej, gdzie pracownicy mogą 
korzystać z bezpłatnej opieki lekarskiej oraz dostępu do leków. Uruchomiono też pomoc psychoterapeutyczną 
dla pracowników, którzy borykają się z problemami osobistymi.

USA: Ferrero dopłaca do usług stomatologicznych dla swoich pracowników, jak również w pełni pokrywa 
koszty ich ubezpieczenia na życie.

Rosja: Ferrero zapewnia pracownikom ubezpieczenie wypadkowe i z tytułu niepełnosprawności, obejmujące 
także jednego z pozostałych członków rodziny.

Brazylia, Argentyna i Kolumbia: pracownicy korzystają m. in. z planu opieki lekarskiej i dentystycznej, 
ubezpieczenia na życie i wypadkowego, a także z dopłat do opieki nad dziećmi dla pracujących matek.

Powyższymi działaniami objęci są wszyscy pracownicy, bez względu na formę zatrudnienia – a więc korzystają 
z nich także pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy i tymczasowi.
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Eksperymentalne programy edukacyjne w żłobku nastawione są na stworzenie warunków, w których 
dzieci mogą próbować różnych rzeczy, poznawać je, badać i nawiązywać więzi społeczne.

Bawią się i uczestniczą w zajęciach, używając własnego ciała i rąk, korzystają ze wszystkich zmysłów i 
umiejętności percepcji i w ten sposób uczą się samodzielności i dialogu z innymi oraz jak budować własną 
niezależność i poczucie tożsamości.

Szczególną uwagę przywiązuje się do relacji w rodzinie, poprzez indywidualne rozmowy z rodzicami, spotkania, 
wspólne sesje i szkolenia.

We wszystkich zajęciach edukacyjnych uwzględnia się przede wszystkim tempo rozwoju typowe dla dziecka, 
nie dla dorosłego. Poprzez stale nowe i oryginalne pomysły żłobek Ferrero udowadnia, że naprawdę jest 
miejscem, gdzie dzieci spokojnie mogą bawić się, uczyć i rozwijać. Rozwój dzieci kształtowany jest we 
wszystkich kierunkach, a więc emocjonalnym, fizycznym, poznawczym, etycznym i społecznym.

Dla dzieci pracowników włoskich zakładów, w wieku od 6 do 12, organizowane są też kolonie letnie – nad 
morzem albo w górach.

Żłobek przyzakładowy, założony w Albie w 2009 roku, nadal działa i obecnie prowadzi opiekę dla 
osiemdziesięciorga dzieci w wieku od trzech miesięcy do trzech lat. Dla dzieci pracowników stosuje się 
preferencyjne stawki opłat. Część miejsc jest zarezerwowana dla dzieci pozostałych mieszkańców Alby, 
zgodnie z ustaleniami z władzami miasta.

W roku szkolnym 2010-2011 mali podopieczni żłobka podzieleni byli na cztery grupy:

jajeczka 3-12 miesięcy: 9 dzieci 

kurczaczki 13-17 miesięcy: 18 dzieci 

rudziki 18-25 miesięcy: 22 dzieci 

jaskółeczki 16-36 miesięcy: 21 dzieci 

Zajęcia prowadzone w żłobku koncentrują się na temacie pór roku, przemijaniu i zmianach, jakie ono przynosi 
w przyrodzie i w życiu maluchów. Dzieci obserwują zmiany pogody, prowadzą eksperymenty, kolorując owoce 
i warzywa, bawią się zmieniającymi kolor liśćmi spadającymi z drzew, uprawiają własny ogródek warzywny.

ŻŁOBEK PRZYZAKŁADOWY
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Niezależnie od wymogów, zawartych w przepisach prawa dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych, 
obowiązujących w szeregu krajów europejskich, między innymi we Włoszech, Niemczech, Francji i Hiszpanii, 
Grupa Ferrero wspiera liczne przedsięwzięcia, podejmowane przez stowarzyszenia działające na rzecz osób 
niepełnosprawnych. Listę tych najważniejszych przytaczamy poniżej.

We Włoszech Ferrero wspiera działalność nastawioną na osoby sprawne inaczej, poprzez swoje uczestnictwo 
w Związku Sportabili Alba, dobrowolnym stowarzyszeniu, które organizuje zajęcia sportowe i rekreacyjne dla 
osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Związek liczy 350 członków, z których 80 to osoby poniżej 18 
roku życia. Organizuje corocznie 5 do 6 imprez sportowych, w których bierze udział łącznie około 2 tys. osób.

Ferrero Francja współpracuje z następującymi organizacjami:

- Cap Emploi: krajowa sieć specjalizująca się w poszukiwaniu pracy dla osób niepełnosprawnych.

- Handisup: stowarzyszenie, wspierające niepełnosprawnych studentów uczelni wyższych, w trakcie nauki oraz 
w poszukiwaniu pracy.

- ADAPT: historyczne stowarzyszenie, założone w 1929 roku, którego celem jest wspieranie integracji osób 
niepełnosprawnychj w społeczeństwie i na rynku pracy.

- ALPC: Krajowe Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Języka Francuskiego, wspierające osoby niesłyszące. 
Ferrero sponsorowało organizację tygodniowego kursu dla niesłyszących dzieci i młodzieży.

- COC Judo: Stowarzyszenie, które prowadzi zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych, ze sztuk walki i innych 
aktywności, jak teatr czy malarstwo.

- Loisirs Pluriels: Stowarzyszenie, które organizuje wakacje dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

W Belgii, do pakowania produktów sezonowych oraz przeznaczonych na szczególne okazje, Ferrero 
wykorzystuje od wielu lat współpracę z dwoma firmami zatrudniającymi osoby niepełnosprawne, tzw. E.T.A. 
(Entreprise de Travail Adapté). W programie uczestniczy też firma zajmująca się utrzymaniem terenów zielonych.

W Hiszpanii Ferrero wspiera stowarzyszenia i fundacje zajmujące się integracją i pomocą osobom 
niepełnosprawnym poprzez udzielanie darowizn.

W Stanach Zjednoczonych Ferrero wspiera „Children’s Specialized Hospital”, ośrodek rehabilitacji położony 
niedaleko zakładu Ferrero w Somerset, w stanie New Jersey, który zajmuje się dziećmi z urazami mózgu, 
kręgosłupa i autyzmem. W 2011 roku pracownicy Ferrero wspomogli finansowo zakup specjalistycznego 
sprzętu dla dzieci niepełnosprawnych.

W Australii Ferrero współpracuje z „Brainwave”, organizacją pomagającą dzieciom z chorobami neurologicznymi 
i ich rodzinom. W 2011 roku Ferrero przekazało szereg darowizn na rzecz chorych dzieci. Grupa pracowników 
Ferrero z biura w Sydney pracowała jako ochotnicy przy okazji inauguracji „Sydney Camp Brainwave”, obozu 
rekreacyjnego przeznaczonego dla dzieci i ich rodzin.

Również w Kolumbii i Ekwadorze Ferrero stale angażuje się w programy na rzecz dzieci niepełnosprawnychj. 
W samym tylko 2011 roku Ferrero udzieliło darowizn różnym stowarzyszeniom i fundacjom, opiekującym się 
ponad 180 dziećmi.

OSOBY SPRAWNE INACZEJ
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Kontynuując już rozpoczęte projekty i realizując cele wskazane w poprzednich edycjach raportu CSR, w 
pierwszej kolejności będziemy zajmować się następującymi obszarami:

przedsięwzięcia promujące „Kulturę różnorodności”, w skład których będą wchodziły szkolenia 
menedżerskie nastawione m.in. na pogłębianie tematów związanych z interkulturowością i jak najlepsze 
wykorzystywanie różnic w zarządzaniu starszymi pracownikami;

przedsięwzięcia promujące zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych, przede wszystkim projekty 
szkoleniowe z udziałem szkół i przedsiębiorstw, zatrudniających ludzi niepełnosprawnych;

rozwijanie już istniejących programów zatrudniania młodzieży, w tym partnerstwo w ramach 
programów Masters oraz współpraca z uczelniami wyższymi, aby ułatwiać dostęp do kursów 
najzdolniejszym studentom;

organizowanie planów pracy w sposób wspierający edukację pracowników uczących się;

rozwijanie polityki socjalnej Grupy, realizującej wspólne cele z poszanowaniem specyfiki lokalnej; 

rozwijanie inicjatyw dobrowolnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, w celu budowania 
kultury bezpieczeństwa i wspierania szerszego udziału w tego typu działaniach ze strony pracowników.

KOLEJNE ZAMIERZENIA – DO 2015 ROKU
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ZDROWY TRYB ŻYCIA

EUROPEJSKA PLATFORMA NA RZECZ WŁAŚCIWEGO ODŻYWIANIA 
SIę, AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I ZDROWIA

Ferrero produkuje jedne z najbardziej znanych na świecie słodyczy, zachowując przy tym wszelkie zasady 
prawdziwej sztuki cukierniczej.

Jeśli chodzi o żywienie i produkcję spożywczą, kierujemy się trzema najistotniejszymi z naszego punktu 
widzenia zasadami:

nie ma dobrego albo złego jedzenia, należy raczej mówić o dobrych albo złych nawykach żywieniowych;

oferujemy renomowane marki w małych porcjach produktów;

kluczowe znaczenie ma regularna aktywność fizyczna.

Innymi słowy, zdrowy tryb życia wymaga zróżnicowanej diety, odżywiania się 
umiarkowanie umiarkowanie i regularnej aktywności fizycznej.

Promocja produktów Ferrero opiera się też na popularyzowaniu nawyku jedzenia śniadań. 
Nasze produkty nie zawierają tłuszczów utwardzonych i konserwantów, nie zawierają tez 
kwasów tłuszczowych trans (TFA) pochodzących z tłuszczów utwardzonych.

Produkty z linii Kinder na przykład oferowane są w pojedynczych porcjach o wadze od 
12,5 g do 43 g, co plasuje je pośród najmniejszych porcji w ich kategorii.

Aby zachęcić konsumentów do prowadzenia zdrowego trybu życia, potrzebna jest 
raczej edukacja w dziedzinie żywienia, nie kolejne zaostrzenia legislacyjne!

Zgodnie z celami „Europejskiej platformy na rzecz właściwego odżywiania się, aktywności fizycznej i zdrowia”, 
promocja produktów Ferrero opiera się na:

prawidłowym podawaniu wartości kalorycznej pojedynczej porcji oraz wartości kalorycznej i odżywczej 
100 g produktu;

promocji kultury jedzenia poprzez udostępnianie odpowiednich materiałów wspomagających;

umieszczaniu na odwrocie opakowań czytelnej i jednoznacznej tabeli zawierającej informacje na temat 
zawartości pojedynczego opakowania, jak i składu w 100 g produktu;

przyjęciu „świadomego i odpowiedzialnego kodeksu postępowania”, określającego cele i metody 
prowadzenia kampanii reklamowych.

Pierwsze wyniki testów rynkowych pozwoliły podjąć następujące decyzje:

stopniowe zmniejszanie wielkości porcji produktów z linii Kinder;

wprowadzenie pralinek o recepturze pozwalającej zmniejszyć ich zawartość kaloryczną o co najmniej 30%.

Zakończyło się, zapowiadane w drugiej edycji raportu CSR, najdłuższe jak do tej pory (bo trwające rok) badanie 
prospektywne, dotyczące pozytywnego wpływu jedzenia śniadania na zdrowie człowieka.
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NASZE CELE DO 2015 ROKU

Wzmocnienie naszego zaangażowania w przedsięwzięcia na szczeblu unijnym i krajowym, 
promujące właściwe podejście do kwestii odżywiania się i zdrowia.

Wykazanie, że tradycyjne składniki słodyczy, jeśli są odpowiedniej jakości i spożywane w 
odpowiednich ilościach, nie mają wpływu na proces przemiany materii.

POLITYKA ŚWIEŻOŚCI PRODUKTÓW FERRERO

SMAK JAKOŚCI

Celem modelu ekonomicznego Ferrero jest stała świeżość dostarczanych produktów, przy jednoczesnym 
ograniczeniu strat. Badamy cykl życia produktu aż do chwili jego konsumpcji, nie pomijając w tym względzie 
także opakowania.
Stale monitorujemy sklepy i wycofujemy produkty ze sprzedaży, po cenach rynkowych, jeśli ich stan, 
rozumiany jako cechy wyglądu, dotyku i smaku, nie jest idealny, nawet jeśli data przydatności do spożycia 
jeszcze nie minęła.
Takie sytuacje mają miejsce przede wszystkim w warunkach gorącego klimatu, latem. Z tego powodu na ten 
czas zawieszamy produkcję wyrobów wrażliwych na działanie wysokiej temperatury.
W zarządzaniu zapasami naczelną regułą jest świeżość produktów, która jest ważniejsza od dostarczonych do 
sklepów ilości. Nasz konsument musi mieć zawsze możliwość znalezienia na półce świeżego produktu!

Ferrero nie wykorzystuje do produkcji tłuszczów uwodornionych (utwardzonych), a zatem nasze produkty 
nie zawierają kwasów tłuszczowych typu trans (TFA). Jeśli chodzi o słodziki, to są one stosowane tylko w 
niektórych grupach produktowych (sugar free). Ferrero w pierwszej kolejności zawsze stawia na składniki 
naturalne. Częścią naszej strategii jest sprzedaż małych porcji produktów, dzięki temu nie ma potrzeby 
ograniczania ilości cukru i tłuszczu w nich zawartego. Ferrero stara się też zawsze o takie dobieranie składu 
produktów, by zawierały one błonnik, witaminy i minerały w postaci naturalnej, a nie sztucznych dodatków 
czy konserwantów.

“Znany worek” to termin, którym określamy surowce, docierające do naszych zakładów, o ile odpowiadają 
one surowym standardom wyznaczonym przez Ferrero w zakresie identyfikowalności, bezpieczeństwa i 
jakości produktu.

Posiadamy specjalną wewnętrzną procedurę określająca częstotliwość kontroli oraz wszelkie analizy 
organoleptyczne, chemiczne, fizyczne i mikrobiologiczne, które należy przeprowadzić na próbkach pobieranych 
w chwili dostarczania surowców do zakładów.
W celu zapewnienia jak największej spójności danych Grupy dotyczących procesu jakości oraz dla wzmocnienia 
scentralizowanego zarządzania tym procesem stosujemy specjalny, globalnie zintegrowany system znany pod 
nazwą SAP-QM (Quality Management - Zarządzanie Jakością), który działa obecnie w 70% zakładów Ferrero 
na całym świecie. System ten umożliwia integrację danych dotyczących procesu Jakości w ramach Grupy 
Ferrero oraz scentralizowane zarządzanie tym procesem. 
Dzięki temu gromadzenie i porównywanie danych jakościowych przebiega teraz w bardziej skoordynowany i 
kompleksowy sposób.
Dodatkowo, w myśl postanowień nowego Kodeksu Postępowania w Biznesie, przeprowadzamy także 
inspekcje i audyty bezpośrednio u naszych dostawców, weryfikując przy tej okazji również analizy, które są 
oni zobowiązani przeprowadzać na dostarczanych nam surowcach.
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Ferrero gwarantuje bezpieczeństwo przemysłowe oraz bezpieczeństw żywnościowe korzystając zarówno z 
wewnętrznego systemu procedur firmowych, jak też z certyfikacji prowadzonych przez niezależne instytucje 
zewnętrzne.

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 skomputeryzowanej platformy, 
która łączy poszczególnych dostawców z odpowiednimi działami Grupy.

Poniższe tabele przedstawiają status certyfikacji naszych jednostek produkcyjnych oraz cele, które pragniemy 
osiągnąć. W pierwszej tabeli zostały dodatkowo wyszczególnione zakłady, które posiadają certyfikat grupowy 
ISO 9001:2008, co oznacza, że korzystają z jednego podręcznika ISO i wspólnych procedur obowiązujących w 
całej Grupie. 

JAKOŚĆ NASZYCH ZAKŁADÓW PRODUKCYJNYCH ORAZ 
POSIADANE CERTYFIKATY
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We wszystkich jednostkach produkcyjnych Grupy jest realizowany plan HACCP (Hazard Analysis Critical 
Control Points), według obecnych wymagań Unii Europejskiej.

Zgodnie z informacją podaną w tabeli, 13 jednostek produkcyjnych Ferrero posiada obecnie certyfikaty 
wystawione przez niezależne, zewnętrzne instytucje, które potwierdzają, że zakłady te działają według 
standardów przewidzianych dla systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności (4 zakłady więcej w 
stosunku do ubiegłego roku), są to: Alba, Arlon, Belsk, Cork, Stadtallendorf (certyfikat IFS-International 
Food Standard), Poços de Caldas, La Pastora, Lithgow i Villers-Écalles (certyfikat FSSC [Food Safety System 
Certification] 22000 lub ISO 22000); Brantford, Vladimir, S. Angelo i Quito (system HACCP certyfikowany 
przez jednostki zewnętrzne lub standardy własne, certyfikowane przez jednostki zewnętrzne jak COSTC 
(północnoamerykańska sieć sklepów, która wypracowała własne standardy jakości).

Pragniemy podkreślić fakt przeprowadzania certyfikacji specjalnie dedykowanej bezpieczeństwu żywności, 
ponieważ standard ISO 9001 odnosi się do całego sektora wytwórczego, nie koncentrując się w żaden 
szczególny sposób na aspektach bezpieczeństwa żywności.

NAJNOWSZE OSIĄGNIęCIA W ZAKRESIE GWARANCJI JAKOŚCI

PRZYPADKI NIEZGODNOŚCI

Portal Intranetowy Ferrero, zawierający sekcję poświęconą Jakości został udostępniony pozostałym 
pionom przedsiębiorstwa tak, aby kultura Jakości była dostępna w jak najszerszym zakresie.

Została wdrożona procedura Oceny Ryzyka nabywanych surowców realizowana przy zastosowaniu 
metody Szacowania Ryzyka (Risk Assessment), funkcjonującej w ramach procedury HACCP (Hazard 
Analysis and Control Points).

W 2011 roku blisko 210 inspektorów przeprowadziło kontrolę Odczuwalnej Jakości naszych produktów 
w 420.000 sklepach na całym świecie.

Coraz większe znaczenie zyskują certyfikaty etyczne “Halal” i “Kosher”. W niektórych częściach świata 
posiadanie tych certyfikatów jest nieodzowne do wejścia na rynek, a w innych zyskują one coraz 
większą popularność wśród konsumentów. Zakłady Grupy, które dostarczają produkty na takie rynki 
uzyskały już potrzebne certyfikacje.

a “ISO 9001:2008” - Certyfikacja systemu jakości Ferrero

W latach 2010-2011 niezależne jednostki certyfikujące przeprowadziły w zakładach Grupy 10 
inspekcji. Nie stwierdzono przypadków “Dużych niezgodności”, a jedynie ograniczoną liczbę 
“Mniejszych niezgodności”.

b IFS - International Food Standards

W efekcie kontroli w zakresie “certyfikacji produktu”, które w latach 2010-2011 przeprowadzono 
w zakładach w Albie, Arlon, Belsku, Cork i Stadtallendorf stwierdzono zgodność na poziomie 
98,06/100.
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NASZE CELE NA ROK 2015 I 2020

TESTY DEGUSTACJI FERRERO

Cztery następujące cele, wskazane już w poprzednim raporcie RSE zostały potwierdzone:

1. Do 2015 roku stworzyć jeden wspólny ośrodek przyjmowania reklamacji, do którego – w sposób jasny 
i usystematyzowany - będą kierowane wszystkie uwagi konsumentów, przyczyniając się tym samym 
do opracowania światowej bazy danych.

2. Do 2015 roku objąć certyfikatem bezpieczeństwa żywności ISO 22000 – FSSC wszystkie jednostki 
produkcyjne Grupy.

3. Do 2020 roku uzyskać na poziomie światowym certyfikat ISO, przewidujący jeden podręcznik i wspólne 
procedury dla całej Grupy Ferrero, dzięki czemu nasze zakłady rozmieszczone w różnych częściach 
świata staną się działami jednego “wirtualnego globalnego zakładu produkcyjnego”.

4. Włączyć do systemu “kontroli bezpieczeństwa żywności” wszystkie kontraktowe firmy pakujące  
(co-packer) oraz magazyny tworzące Łańcuch Dostaw, tak aby do 2020 roku zapewnić 100% pokrycie 
w tym obszarze.

W celu upewnienia się, że produkty utrzymują wysokie standardy smaku Ferrero, przeprowadzaliśmy 
tradycyjne testy laboratoryjne oraz analizy sensoryczne (które nazywamy „degustacją”, w celu uzyskania 
kompleksowej oceny wyglądu, zapachu i smaku produktu.

Przeprowadzane przez nas testy smaku obejmują:

1. degustacje surowców, uwzględniane na etapie przyjęcia dostawy;
2. degustacje półproduktów oraz produktów końcowych na linii, uwzględniane na etapie produkcji;
3. degustacje kadry kierowniczej;
4. testy pajęczej sieci “spider web”.

Każdego roku 1.700 degustatorów przeprowadza ponad 400.000 testów smaku (co daje średnio 33.900 
testów miesięcznie). Raz w tygodniu kadra kierownicza jednostek produkcyjnych wykonuje wewnętrzne testy 
smaku, których głównym zadaniem jest promowanie “kultury degustacji” w ramach Grupy.
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EDUKACJA ŻYWIENIOWA REALIZOWANA POPRZEZ ZAANGAŻOWANIE  
W ŻYCIE SPOŁECZNOŚCI

KINDER+SPORT
Kinder+Sport to projekt opracowany przez Ferrero w celu promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i 
młodzieży poprzez zachęcanie do codziennego uprawiania sportu.

Poniżej przedstawione zostały podstawowe informacje wewnętrzne na temat programu Kinder + Sport w 
okresie 2010-2011:

Program realizowany w 17 krajach (włączając w to Chiny i Rosję spoza UE).

Dzięki partnerstwu z fundacją ISF dotarliśmy do 3 nowych krajów (Malta, Brazylia i Portoryko).

W programie uczestniczy ponad 7 milionów chłopców i dziewcząt.

Program obejmuje ponad 14 dyscyplin sportowych, między innymi: siatkówkę, koszykówkę, lekkoatletykę, 
golf, żeglarstwo, szermierkę, tenis, narciarstwo, piłkę wodną, biegi na orientację i pływanie.

19 wybitnych sportowców promuje wydarzenia sportowe i zdrowy styl życia a wśród nich: Valentina 
Vezzali (szermierka), Andrew Howe (lekkoatletyka), Alessandra Sensini (żeglarstwo), Ludmila Formanova 
(lekkoatletyka) i Tomáš Dvorák (dziesięciobój).

Sponsoring 22 narodowych związków sportowych, takich jak Włoski Związek Piłki Siatkowej, Włoski 
Związek Tenisa, Związki Lekkoatletyczne w Hiszpanii i Portugalii, Polski Związek Piłki Siatkowej, Belgijski 
Związek Tenisa oraz Luksemburski Związek Piłki Nożnej.

Sponsoring 2 komitetów olimpijskich (CONI – Włochy i DOSB – Niemcy).

W okresie 2010/2011 dzięki inicjatywie Kinder+Sport zrealizowano w krajach uczestniczących w programie 
różne imprezy, między innymi:

We współpracy z Włoskim Związkiem Piłki Siatkowej - “1,2,3 Minivolley” oraz “Volley”, imprezy i turnieje 
piłki siatkowej organizowane w szkołach, organizacja obozów letnich oraz “Kinderiadi”.

We współpracy z Włoskim Związkiem Lekkiej Atletyki - “K+S Cup” (mistrzostwa kraju organizowane na 
poziomie kadetów, juniorów i seniorów oraz akademickie zawody sportowe).

We współpracy z Włoskim Związkiem Szermierki – realizacja projektu “szermierka w szkole”.

We współpracy z Włoskim Związkiem Tenisa – turniej na poziomie krajowym dla dzieci i młodzieży w 
wieku od 9 do 16 lat.

We współpracy z hiszpańskim i portugalskim Związkiem Piłki Siatkowej – program edukacyjny 
“Pequevoley” (Hiszpania) oraz “Giravolei” (Portugalia), w którym uczestniczyło 3.500 ośrodków.

We współpracy ze związkami lekkiej atletyki i sportów 
wodnych z Hiszpanii i Portugalii – program edukacyjny, w 
którym uczestniczyło 600 ośrodków w Hiszpanii i 4.000 w 
Portugalii. Oficjalny sponsoring Związku Sportów Wodnych 
i wsparcie działalności sportowej prowadzonej w ośrodkach 
sportowych.

We współpracy z Francuskim Związkiem Koszykówki – święto 
mini koszykówki skierowane do dzieci w wieku od 6 do 12 lat.
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We współpracy z Francuskim Stowarzyszeniem Turystyki Pieszej – organizacja 30 wycieczek, w których 
uczestniczyło w sumie około 32.000 osób, zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Partner niemieckiego komitetu olimpijskiego DOSB – organizacja “K+S Sportabzeichen – Tour”, w 
ramach którego zostały zorganizowane imprezy sportowe w 10 miastach.

Kinderiada i Teacher’s Project w Czechach i na Słowacji – organizacja zawodów lekkoatletycznych, w 
których uczestniczyło 648 zespołów z całego kraju; inicjatywa skierowana do nauczycieli, w ramach 
której opracowany został podręcznik i instrumenty służące promowaniu sportu w szkołach średnich.

We współpracy z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej i przy wsparciu polskiego Ministerstwa Edukacji 
– promocja sportu w szkołach podstawowych, między innymi poprzez dystrybucję materiałów 
dydaktycznych i informacyjnych.

We współpracy z Tyrolskim Związkiem Narciarstwa - “regional Ski Schools” oraz sponsoring “regional 
kids Racing Series”.

We współpracy ze szkółką żeglarstwa z Lugano – imprezy żeglarskie i zawody skierowane do dzieci i 
młodzieży.

We współpracy z Węgierskim Związkiem Piłki Wodnej – sponsoring imprez piłki wodnej.

We współpracy z Belgijskim Związkiem Tenisa VTV & AFT Enfants – programy zbliżania do sportu 
zmierzające do nauczania tenisa od najmłodszych lat (VTV – recruitment), “Bienvenue au Club: Journée 
Découverte du tennis” (AFT – Recrutement), “Kinder Tour: Tennis Competition” (AFT + VTV).

We współpracy z Luksemburskim Związkiem Piłki Nożnej – organizacja rożnych imprez dla młodzieży 
oraz krajowy dzień piłki nożnej.

„Youth Sport Games” w Chorwacji i „School League” w Słowenii – organizacja różnych imprez letnich, 
organizacja turniejów gry w dwa ognie w szkołach.

Rosyjskie zimowe zawody dla młodzieży (Winter Junior Sporting Competition) organizowane  pod 
patronatem Rosyjskiego Związku Lekkiej Atletyki (IAAF Programme of World Indoor Championships).

Shanghai Masters Tennis Cup – w pierwszym dniu tej imprezy został zorganizowany dzień otwarty dla 
dzieci, podczas którego mogły one zwiedzić korty i wziąć udział w treningu.

Inwestycja w program Kinder+Sport w związku z realizacją wymienionych wyżej inicjatyw wyniosła w skali 
roku blisko 7 milionów €.

Od 2008 roku Ferrero, poprzez projekt Kinder+Sport, jest jedynym partnerem Międzynarodowego Szkolnego 
Związku Sportowego (I.S.F. - International School Sport Federation) w ramach kategorii “Food, confectionery 
and tea beverages”. Dodatkowo wspiera także międzynarodowe mistrzostwa akademickie organizowane w 
różnych krajach w wielu dyscyplinach sportu.

Misją ISF jest promowanie sportu (oraz związanych z nim wartości) na terenie szkół poprzez organizowanie 
zawodów sportowych.
Związek w 76 krajach na 5 kontynentach i - poprzez współpracę z instytucjami, takimi jak ministerstwa 
edukacji, związki sportowe na szczeblu krajowym i międzynarodowym, itd. – dociera do blisko 400 milionów 
chłopców i dziewcząt w wieku od 14 do 17 lat.

ISF współpracuje z władzami, związkami sportowymi i innymi organizacjami, które stawiają sobie za cel 
realizację takich samych celów.
W 2011 roku program Kinder+ Sport był obecny – jako sponsor związku ISF – na Światowych Mistrzostwach 
w Biegu na Orientację we Włoszech, zawodach tenisowych we Francji, zawodach unihokeja w Czechach, 
zawodach lekkoatletycznych w Polsce, zawodach pływackich na Malcie, turnieju piłki nożnej w Brazylii, 
turnieju siatkówki na plaży w Portoryko i turnieju koszykówki w Chinach. W zawodach wzięło udział ogółem 
ponad 4.000 młodych ludzi z całego świata.
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PROJEKT EPODE

OCENA EFEKTÓW PROGRAMU KINDER + SPORT

W 2011 roku, w ramach realizacji celów określonych w zeszłorocznym raporcie CSR, Ferrero kontynuowało 
swoje wsparcie dla projektu 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 dla 
Europejskiej Sieci EPODE (EEN), uczestnicząc w aktywny sposób w pracach zespołu koordynacyjnego. Jest to 
realizacja jednego ze zobowiązań podjętych w ramach “Europejskiej Platformy ds. diety, aktywności fizycznej 
i zdrowia”.

Najważniejszym efektem, który udało się osiągnąć dzięki programowi EPODE było zmniejszenie do poziomu 8% 
liczby dzieci z nadwagą w miastach, w których program był realizowany, w porównaniu do bardzo wysokiego 
poziomu (17,8%) odnotowanego w mieście wzorcowym.

W 2012 rok celem Europejskiej Sieci EPODE będzie wdrożenie projektu pod nazwą “EPHE – EPODE for the 
Promotion of Health Equity” promującego równy dostęp do zdrowia. Projekt ten został przyjęty w grudniu 
2011 roku przez Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia i Konsumentów Komisji Europejskiej, która to Komisja – wraz 
z partnerami prywatnymi – finansuje projekt. 

Ferrero będzie jednym z uczestników tej inicjatywie, której zadaniem jest promowanie większej równości w 
dostępie do zdrowia przy wykorzystaniu działań na poziomie lokalnym inspirowanych doświadczeniami EPODE. 
Głównym celem jest zmniejszenia efektu wywoływanego przez otyłość w środowiskach charakteryzujących 
się trudnymi warunkami społeczno-ekonomicznymi, poprzez próbę zmiany stylu życia.

W projekcie uczestniczy wielu partnerów prywatnych i publicznych, między innymi Europejskie Biuro 
Regionalne Światowej Organizacji Zdrowia.

W celu oceny średnio i długoterminowych skutków (horyzont 5 lat) wśród uczniów szkół uczestniczących 
w projekcie Kinder +Sport-Mini Volley od 2008/2009 - we współpracy z włoskim Ministerstwem Edukacji, 
turyńskim Instytutem Medycyny Sportowej, Włoskim Związkiem Piłki Siatkowej, CONI oraz innymi instytucjami 
na szczeblu lokalnym - prowadzone jest badanie, na które Ferrero wyasygnowało kwotę 250.000 € do 
wykorzystania w latach 2009-2013. W roku szkolnym 2010/2011 dodatkowo wzrosła liczba klas objętych 
programem, osiągając w sumie liczbę 798 uczniów. Pełne wyniki badań będą dostępne w roku szkolnym 
2014/2015, ale już pierwsze rezultaty pokazują, że dzieci biorące udział w programie Kinder+ Sport mają lepszą 
koordynację i są szybsze w porównaniu do dzieci w tym samym wieku, które nie uczestniczą w programie.

UDZIAŁ 
FERRERO W: PROGRAM LICZBA MIAST I OSÓB OBJęTYCH 

PROGRAMEM STRONA INTERNETOWA ROK WKŁAD FERRERO 
W €

Francja VIVONS EN FORME 250 miast, 3,5 mln osób www.vivons-en-forme.org 2011 100.000

Belgia VIASANO 16 miast, około 670 tys. osób www.viasano.be 2011 100.000

Hiszpania THAO 95 miast, 9 autonomicznych 
gmin, 2.937.563 osoby www.thaoweb.com 2011 105.000

Grecja PAIDEIATROFI 14 miast www.paideiatrofi.org 2011 50.000

Unia Europejska EUROPEAN EPODE 
NETWORK 4 Państwa Członkowskie www.epode-europeannetwork.com 2011 150.000
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NIECH PRZEMÓWIĄ ETYKIETKI

ODPOWIEDZIALNA REKLAMA

W 2010 roku Grupa Ferrero w pełni wdrożyła – w każdym z 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej i w 
odniesieniu do wszystkich produktów Kinder oraz Nutella - rekomendacje dotyczące etykietek opublikowane 
przez Europejską Federacją Producentów Żywności i Napojów (FoodDrinkEurope). 

Wydane rekomendacje zalecają umieszczanie: 
z przodu opakowania - “Energy logo” (ilość kilokalorii w wartościach absolutnych oraz procent 
Wskazanego Dziennego Spożycia GDA w jednej porcji);

z tyłu opakowania - wartość odżywcza 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.

Ferrero aktywnie działa na rzecz wprowadzenia zasad IFBA (International Food and Beverages Alliance - 
Międzynarodowy Sojusz na rzecz Produktów Żywnościowych i Napojów) na poziomie globalnym1. W związku 
z tym planuje między innymi stopniowo rozszerzyć powyższe zalecenia na etykiety żywnościowe produktów 
Kinder i Nutella nawet na  kraje pozaeuropejskie. Pełne wprowadzenie zasad IFBA na poziomie globalnym 
przewidziane jest na 2015 rok, jednak do roku 2012 priorytetem będzie wdrożenie tych zasad w Meksyku i 
Stanach Zjednoczonych.

Zgodnie z celami wyznaczonymi na rok 2010 i w celu wdrożenia na całym świecie “Globalnej Polityki na rzecz 
Marketingu i Reklam skierowanych do Dzieci”, przyjętej przez IFBA, Ferrero przygotowała specjalne zasady 
samoregulacji dotyczące reklam oraz marketingu skierowanych do dzieci.
Na 2012 rok Ferrero zobowiązuje się na poziomie globalnym, począwszy od 1 stycznia 2012 roku, nie kierować 
reklam swoich produktów w telewizji, w prasie i Internecie do publiczności składającej się w przeważającej 
mierze (ponad 50%) z dzieci w wieku poniżej 12 lat. Zasady te zostały opublikowane na stronie internetowej 
www.ferrero.com i weszły w życie od 1 stycznia 2012 roku. 
W celu dalszego wzmocnienia samoregulacji w zakresie reklam skierowanych do dzieci, od 1 stycznia 2013 
roku Ferrero zobowiązuje się do: 

a) stosowania zasad polityki “IFBA Global Policy on Marketing and Advertising to Children” wobec 
publiczności, w której ponad 35% stanowią dzieci w wieku poniżej 12 lat; 

b) włączenia w zakres samoregulacji również swoich witryn internetowych.

W myśl wspomnianej polityki IFBA Ferrero zobowiązuje się także – na globalną skalę – do powstrzymywania 
się od wszelkiej reklamy produktów na terenie szkół podstawowych, za wyjątkiem sytuacji, gdy poproszą o 
nią w sposób wyraźny władze szkoły, gdy zostanie to z nimi uzgodnione oraz w celach edukacyjnych.

Zgodnie z informacją podaną już w ubiegłorocznym raporcie CSR, w marcu 2011 roku Światowa Organizacja 
Zdrowia (WHO) otrzymała drugie sprawozdanie z przebiegu inicjatyw realizowanych przez IFBA w ramach 
wsparcia “Globalnej Strategii na rzecz Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia” prowadzonej przez WHO.
Sprawozdanie to dokumentuje wysiłki podejmowane przez członków IFBA – do których zalicza się Ferrero – w 
ramach wykonywania podjętych zobowiązań w pięciu obszarach: 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.

1 Pełen tekst zasad IFBA “IFBA principles for fact-based labeling” jest dostępny na stronie https://www.ifballiance.org/sites/default/files/IFBA%20Nutrition%20
Labelling%20Principles%20(NOV%202010).pdf
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MONITORING REKLAM PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA 
POZIOMIE GLOBALNYM
Od 2009 roku Ferrero, w ramach członkostwa w IFBA, poddaje zobowiązania, których realizacji podjęła się 
w sposób dobrowolny, zewnętrznemu monitoringowi dla oceny ich prawidłowego stosowania na poziomie 
krajowym, regionalnym i globalnym.

We wrześniu 2011 roku już po raz trzeci z rzędu firma “Accenture Media Management” potwierdziła 
zgodność reklam telewizyjnych, prasowych i internetowych z polityką samoregulacji przyjętą przez członków 
stowarzyszenia w zakresie reklam skierowanych do dzieci. 

W 2011 roku w przypadku reklam telewizyjnych stopień zgodności ze zobowiązaniami podjętymi przez 
członków IFBA wyniósł 97,6%. Badanie przeprowadzono w oparciu o próbę ponad miliona spotów telewizyjnych 
wyemitowanych w Australii, Brazylii, Chinach (region Guangzhou), Indiach, Meksyku, Nowej Zelandii, Rosji, 
RPA, Tajlandii i na Ukrainie.
Stopień zgodności reklam prasowych i internetowych wyniósł 100% badanej próbki, na którą składało się 
ponad 40 periodyków i prawie 100 witryn internetowych analizowanych na 7 rynkach (Australia, Brazylia, 
Chiny, Nowa Zelandia, Rosja i RPA).
W przypadku Ferrero, monitoring w raportowanym okresie skoncentrował się na rynkach Australii, Brazylii 
i Meksyku, przynosząc wynik pełnej zgodności w Brazylii (100%) i wysokie poziomy zgodności w Australii 
(98,1%) i Meksyku (99,3%).

ZASADY SAMOREGULACJI W REKLAMIE EUROPEJSKIEJ 

Od 1 stycznia 2009 roku Grupa Ferrero w sposób aktywny uczestniczy w samoregulacji reklam produktów 
żywnościowych w ramach inicjatywy “EU Pledge” (www.eu-pledge.eu). W 2011 roku zobowiązania 
realizowane w ramach EU Pledge zostały poddane ocenie ze strony dwóch niezależnych, zewnętrznych 
organizacji przynosząc następujące wyniki:

W 2011 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, osiągnięte zostały pozytywne wyniki. W przypadku 
reklamy telewizyjnej stopień zgodności wyniósł 99,1%, w oparciu o próbkę prawie miliona spotów 
wyemitowanych we Francji, Holandii, Irlandii, Polsce, Portugalii, Rumunii i Słowenii. 

W przypadku reklamy prasowej i internetowej stwierdzono 100% zgodność.

Znacząco lepszy wynik odnotowano jeśli chodzi o realizację zobowiązań w zakresie reklam w szkołach - 
zgodność na poziomie 98% w porównaniu do 92% w 2010 roku. 

Odnotowano spadek ekspozycji dzieci na reklamę wszystkich produktów sygnatariuszy europejskiej 
inicjatywy Pledge: -36% w 2010 roku i –21% w 2011 roku (w porównaniu do 2005 roku).

Trzeci rok z rzędu stwierdzono spadek ekspozycji dzieci na reklamy zamieszczane w programach 
skierowanych do dzieci (>50% i < 12 lat) produktów, które nie spełniają kryteriów żywieniowych przyjętych 
przez firmy (w 2010 roku spadek o 60% a w 2011 roku spadek o 79% w porównaniu do roku 2005).

Zdrowy tryb życia  Zrównoważone praktyki rolnicze • Efekt środowiskowy

To drugie sprawozdanie to stanowi kolejny etap na drodze budowania strukturalnego i konstruktywnego 
dialogu pomiędzy IFBA a WHO, który został zainicjowany w listopadzie 2009 roku.
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KOLEJNE ZAMIERZENIA:

Rozwój nowego projektu Europejskiej Sieci EPODE dotyczącego promocji równości w dostępie do opieki 
zdrowotnej, pod nazwą “EPHE – EPODE for the Promotion of Health Equity”. Realizacja projektu jest 
przewidziana na przestrzeni trzech lat, od 2012 do 2014 roku.

Zobowiązanie się na poziomie globalnym, by od 1 stycznia 2012 nie kierować reklam swoich produktów 
zamieszczanych w telewizji, prasie lub Internecie do publiczności, w której przeważają (stanowią ponad 
50%) dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Od 1 stycznia 2013 roku Ferrero będzie stosować zasady polityki światowej IFBA dotyczące marketingu 
i reklam skierowanych do dzieci (Global Policy on Marketing and Advertising to Children) w odniesieniu 
do publiczności, w której ponad 35% będą stanowić dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Wdrożenie do 2015 roku na poziomie światowym zasad IFBA na rzecz stosowania etykiet produktów 
żywnościowych opartych na faktach (“Principles for a Global Approach to Fact-based Nutritional 
Labelling”), przy czym priorytetem do końca 2012 roku będzie wprowadzenie zasad tej inicjatywy do 
Meksyku i Stanów Zjednoczonych.

PROMOWANIE KRYTYCZNEGO SPOJRZENIA NA REKLAMę

Podobnie jak w roku 2010, również w roku 2011 Ferrero wspierała program Media Smart, starając się rozbudzić 
w dzieciach krytyczne spojrzenie na reklamę. Program ten działa w następujących krajach: Holandia, Wielka 
Brytania, Niemcy, Portugalia, Węgry, Szwecja, Francja.

W ramach realizacji zobowiązań podjętych w zeszłym roku Ferrero zwiększyła zgodność z zasadami programu 
Pledge UE, w przypadku reklamy telewizyjnej, z poziomu 95,04% odnotowanego w 2010 roku, do poziomu 
99,8% z 2011 roku, a w przypadku prasy utrzymała stopień zgodności na poziomie 100%.

Ze względu na objęcie monitoringiem witryn internetowych w ramach EU PLEDGE, Światowa Organizacja 
Reklamodawców zwróciła się do Europejskiego Stowarzyszenia Standardów Reklamy (EASA) z prośbą o 
przeprowadzenie kontroli komunikatów reklamowych skierowanych do dzieci w przedziale wiekowym < 
12 umieszczonych na witrynach internetowych przedsiębiorstw. Kontrola miała zbadać zakres zgodności 
z “Ramowym Rozporządzeniem na rzecz odpowiedzialnej reklamy produktów żywieniowych” przyjętym 
przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC Food Framework) a także – tam gdzie to zasadne – z lokalnymi 
i/lub branżowymi kodeksami/przepisami, które stanowiły rozwinięcie tego rozporządzenia, a także wskazać 
produkty, których reklama jest skierowana do dzieci poniżej 12 roku życia.

W przypadku Ferrero poddano analizie 21 witryn firmowych działających w 8 krajach (Czechy, Francja, Niemy, 
Holandia, Polska, Szwecja i Wielka Brytania) nie odnotowując żadnego złamania krajowych kodeksów czy 
przepisów.
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ZRÓWNOWAŻONE I TRWAŁE PRAKTYKI ROLNICZE

GŁÓWNE SKŁADNIKI NASZYCH PRODUKTÓW

Grupa Ferrero od lat preferuje budowanie bezpośrednich i długoterminowych relacji, które opierają się na 
przejrzystości i dialogu prowadzonym z producentami oraz z dostawcami surowców.
Zgodnie z informacjami podanymi w drugim raporcie CSR, Kodeks Postępowania w Biznesie Ferrero zawiera 
między innymi jasne wymogi dotyczące najwyższej jakości i świeżości surowców oraz pełnego poszanowania 
etyki i zasad zrównoważonego rozwoju (pełny tekst Kodeksu Postępowania w Biznesie znajduje się na stronie 
www.ferrero.com). Kodeks łączy się z planem – którego wdrożenie przewidziane jest do końca 2013 roku – 
obejmującym praktyki uzgodnione wspólnie przez wszystkich uczestników łańcucha dostaw, zarówno tych 
wchodzących w skład Grupy, jak i niezależnych. Plan ten, znany pod nazwą ABCDE (A Business Code Dialogue 
Engagement), pozwoli na dalsze zacieśnienie relacji Grupy z dostawcami surowców.

W ramach planu ABCDE oraz przy wykorzystaniu innych dostępnych instrumentów Grupa Ferrero, wspólnie 
z rolnikami i innymi dostawcami surowców, będzie popierała dobre praktyki rolnicze, definiowane jako 
“stosowanie dostępnej wiedzy do wykorzystywania zasobów naturalnych w sposób zrównoważony, w celu 
wytwarzania bezpiecznych i zdrowych produktów rolniczych o charakterze żywieniowym i nieżywieniowym, 
w poszanowaniu istoty ludzkiej i mając na uwadze zapewnienie gospodarczej produktywności i społecznej 
stabilności” (FAO, Dobre Praktyki Rolnicze, czerwiec 2002 r.).

Pochodzenie surowców oraz sposób realizacji dostaw to dwa główne parametry, które bierzemy pod uwagę 
podczas podejmowania decyzji. W związku z powyższym kierujemy się dwoma głównymi kryteriami wyboru 
- najwyższą jakością oraz przestrzeganiem praw człowieka i zasad zrównoważonego rozwoju.

W niniejszym rozdziale opisane zostały inicjatywy podejmowane przez Ferrero w odniesieniu do poszczególnych 
surowców wykorzystywanych przez Grupę, przy utrzymaniu następujących celów.

Grupa Ferrero podtrzymuje swój cel, który przewiduje, że najpóźniej od 2020 roku 100% kakao 
wykorzystywanego przez Grupę będzie pochodziło ze zrównoważonych źródeł, a także zakłada 
przeprowadzanie przez jednostki zewnętrzne niezależnych i wiarygodnych kontroli dostaw kakao. Takie 
inspekcje pozwolą miedzy innymi upewnić się, że łańcuch dostaw nie obejmuje handlu ludźmi, czy 
najgorszych form pracy dzieci oraz pracy przymusowej.

Grondstoffen Doelen Tijdsbestek
MLEKO 30% ze zintegrowanego łańcucha dostaw 2012
JAJA 100% od kur z chowu szanującego dobrostan zwierząt 2014
KAWA 100% surowca z certyfikatem zrównoważonej produkcji 2015
OLEJ PALMOWY 100% surowca z certyfikatem zrównoważonej produkcji 2015
KAKAO 100% surowca z certyfikatem zrównoważonej produkcji 2020
ORZECH LASKOWY Wdrożenie planu identyfikowalności w odniesieniu do 100% 

dostaw orzechów laskowych
2020

KAKAO
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Dodatkowo, w myśl przyjętego Kodeksu Postępowania w Biznesie, Grupa Ferrero potwierdza swoją 
determinację, by przyczynić się do wyeliminowania pracy dzieci, począwszy od jej najgorszych form, oraz 
wszystkich innych form niewolnictwa, handlu ludźmi, pracy przymusowej lub obowiązkowej, a także 
pracy więźniów. Kodeks Postępowania Ferrero opiera się na zasadach Konwencji MOP nr 138 dotyczącej 
minimalnego wieku dopuszczenia do zatrudnienia oraz Konwencji nr 182 dotyczącej najgorszych form pracy 
dzieci. W ramach realizacji zasad ujętych w Kodeksie, Ferrero działa aktywnie ze wszystkimi swoimi partnerami 
łańcucha produkcji na rzecz spełnienia powyższych celów. Treść Kodeksu Postępowania w Biznesie jest 
dostępna na stronie www.ferrero.com/social-responsibility/code-business-conduct/.

Dla osiągnięcia postawionych celów Ferrero opracowała następujący kalendarz działań:

Programy certyfikacji i partnerzy 
Ferrero współpracuje z takimi programami certyfikującymi jak “UTZ, Rainforest Alliance” i “CCE” (Certification 
Capacity Enhancement, www.gtz.de/en/weltweit/afrika/cote-d-ivoire/33272.htm) wspólnie z z dostawcami, 
spółdzielniami oraz “Source Trust” (www.sourcetrust.org), ale stosuje też inne modele pomocy rolnikom, 
do których zalicza się między innymi działalność prowadzona w Ekwadorze przez “Fundację Maquita”  
(www.fundmcch.com.ec). Tego typu inicjatywy wciąż odgrywają dominującą rolę na terenie Ameryki Południowej.

W okresie 2010/11 blisko 15% kakao kupionego przez Grupę Ferrero było objęte następującymi formami 
certyfikacji:

1,2%  kakao certyfikowanego przez UTZ lub Rainforest Alliance

1,3%  w ramach działalności Fundacji Maquita 

12,2%  kakao identyfikowalne przez Source Trust i innych negocjantów

W okresie 2011/12 blisko 20% kakao kupionego przez Grupę Ferrero było objęte następującymi formami 
certyfikacji:

5%  kakao certyfikowanego przez UTZ lub Rainforest Alliance

4%  w ramach działalności CCE i Fundacji Maquita 

12% kakao identyfikowalne przez Source Trust i innych negocjantów

W okresie 2012/13 Grupa Ferrero planuje zakupić 40% kakao objętego następującymi formami certyfikacji:

20% kakao certyfikowanego przez UTZ lub Rainforest Alliance

20%  CCE, Fundacja Maquita i kakao identyfikowalne

Powyższe prognozy mogą ulec zmianie w zależności od ilości kakao dostępnego na rynku i od sytuacji 
geopolitycznej krajów producentów.

% kakao 
poddanego 
kontroli

Lata Standardy i projekty kontroli Kraje producenci kakao

20% 2011/2013

Certyfikat UTZ, Rainforest Alliance, 
Certyfikat Capacity Enhancement, 

Source Trust i inne

Głównie Wybrzeże Kości 
Słoniowej, Ghana, Nigeria, 

Ekwador

40% 2013/2015
60% 2015/2017
80% 2017/2019
100% 2020

Zdrowy tryb życia  Zrównoważone praktyki rolnicze  Efekt środowiskowy
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Ferrero nie tylko korzysta z wymienionych powyżej form certyfikacji, ale też angażuje się w realizację 
następujących projektów specjalnych:

WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ

We współpracy z “Noble Resources S.A.” (www.thisisnoble.com), jednym z głównych partnerów w zakupach 
kakao, oraz wspólnie z “Coopérative Anonklon de Bianouan” (COABIA), sfinansujemy budowę nowej szkoły 
w Sinikosson - małej wiosce położonej na Wybrzeżu Kości Słoniowej, we wschodniej części kraju, przy granicy 
z Ghaną. Główną działalnością realizowaną na terenie wioski jest uprawa kakao. Mieszka tam 250 rolników 
należących do spółdzielni COABIA. 

Dzięki temu projektowi - realizowanemu w ramach zwiększania dostępności do dobrego wykształcenia na 
terenach, gdzie zaopatrujemy się w kakao – prawie 200 dzieci, pozostających do tej pory poza systemem 
szkolnym, uzyska realną szansę uczęszczania do szkoły każdego dnia. 
Grupa Ferrero, wraz z Noble Resources S.A. uczestniczą także w programie UTZ skierowanym do tamtejszych 
rolników, który oferuje im szkolenia z zakresu dobrych praktyk rolniczych i bezpieczeństwa warunków pracy.

Również w ramach współpracy z Noble Resources S.A, w 2012 roku 10% kakao pochodzącego z Wybrzeża Kości 
Słoniowej będzie neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla oraz objęte niezależną weryfikacją TÜV 
Nord, jednej z wiodących instytucji certyfikujących. W efekcie będzie to kakao o zerowym śladzie węglowym. 
Wszystkie emisje generowane na poziomie gospodarstwa oraz na etapie przetwarzania i transportu kakao 
będą kompensowane przez projekty o dużej efektywności energetycznej i wykorzystujące energię ze źródeł 
odnawialnych, które wpływają na obniżenie emisji CO2.

Spółdzielnia “Anonklon de Bianouan”
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GHANA I NIGERIA

Wraz z Source Trust będziemy pracować nad wszystkimi aspektami, które mogą pomóc rolnikom w zwiększeniu 
wydajności i jakości zbiorów oraz w rozwoju ich działalności handlowej, oferując, między innymi szkolenia z 
zakresu dobrych praktyk rolniczych, rozsadniki i sadzonki, wsparcie ekonomiczne dla firm i kredytowanie 
sprzętu, powstanie ośrodków wiejskich “Village Reosurce Centers” (które zapewniają rolnikom dostęp do 
szkolenia komputerowego), zapobieganie malarii oraz infrastrukturę dla całej społeczności.

Zdrowy tryb życia  Zrównoważone praktyki rolnicze  Efekt środowiskowy
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Dzięki projektowi FADU rolnicy produkujący kakao podniosą swoje umiejętności 
zawodowe, co umożliwi zwiększenie produktywności z poziomu 300 kg/ha do 
przynajmniej 1.000kg/ha, przy jednoczesnym podniesieniu jakości ziaren kakao. 
Dzięki temu produkcja kakao stanie się zrównoważoną działalnością gospodar-
czą, umożliwiającą funkcjonowanie małych właścicieli ziemskich, podnosząc 
przy tym dochód rolników uprawiających kakaowce. Główne elementy progra-
mu to: stosowanie nawozów, “podniesienie umiejętności zawodowych” rolni-
ków uprawiających kakaowce oraz mechanizmy finansowania, umożliwiające 
wprowadzenie usprawnień w zakresie jakości, produktywności oraz zrzeszania 
się rolników.

PROJEKT FADU 

W 2012 roku Grupa Ferrero zrealizuje, wspólnie z największymi przedsiębiorstwami światowymi, inwestycję 
o wartości 15 milionów €, której celem będzie kakao pochodzące ze zrównoważonych źródeł. W ramach 
“Programu na rzecz produktywności i jakości kakao” (“The Cocoa Productivity and Quality Program - CPQP”) 
i pod egidą organizacji IDH (Inicjatywa na rzecz Zrównoważonego Handlu - Sustainable Trade Initiative,  
www.idhsustainabletrade.com), Ferrero uczestniczy, wraz z Continaf (www.continaf.com), Petra Foods  
(www.petrafoods.com), Oxfam Novib (www.oxfamnovib.nl), Fadu (www.fadu.info) i WAFF (www.waffcompany.com) 
w projekcie pod nazwą “Fadu Project”, w ramach którego:

7.500 rolników weźmie udział w szkoleniach i skorzysta z pomocy technicznej;

głównym celem jest zwiększenie produktywności, które – obok przewidzianych premii – zagwarantuje 
rolnikom wyższy i bardziej stały dochód;

Grupa Ferrero zakupi blisko 6.000 ton kakao UTZ wysokiej jakości, identyfikowalnego i posiadającego 
certyfikat zrównoważonej produkcji.
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IDENTYFIKOWALNOŚĆ

W latach 2008/2009 Ferrero rozpoczęła wdrażanie programu, który ma zapewnić indentyfikowalność kakao 
kupowanego w Ghanie, pozwalając Grupie na prześledzenie produkcji całego łańcucha kakao i dotarcie 
do najniższego poziomu, który stanowią małe grupy rolników i ich społeczności. Ferrero współpracuje z 
organizacją Source Trust (partnerem fundacji CATF - Cocobod ArmajaroTraceable Foundation), wypłacając za 
identyfikowalne kakao specjalną premię przeznaczoną na finansowanie programów w tych społecznościach/
okręgach, z których dane kakao pochodzi. Source Trust wykorzystuje wsparcie Ferrero, aby podnieść jakość 
życia mieszkańców poprzez realizację programów, które przewidują szkolenia dla rolników, dopłaty do 
kredytów, dostawę sadzonek oraz projekty na rzecz społeczności, takie jak ośrodki “Village Resource Center”, 
studnie czy projekty sanitarne. 
Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie www.sourcetrust.org/ferrero_projects.html.

W międzyczasie zwiększyliśmy także udział dostaw kakao o identyfikowalnym pochodzeniu z innych źródeł.
Znając pochodzenie kakao Grupa Ferrero będzie mogła wykonać ważny krok na drodze realizacji założonego 
celu, którym jest uzyskanie niezależnych i wiarygodnych inspekcji ze strony akredytowanych jednostek 
w zakresie kontroli warunków pracy, a w szczególności upewnienia się, że nie występują przypadki 
wykorzystywania pracy dzieci.
Ponadto, razem z Source Trust rozpoczniemy wdrażanie programu “Geoidentyfikowalność”, który pozwoli na 
lepsze poznanie rolników i miejsc z których pochodzą. Instrument ten będzie wykorzystywany do monitoringu 
i oceny pracy rolników, umożliwiając tym samym zapewnienie skuteczniejszego wsparcia na rzecz polepszenia 
ich jakości życia.
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INICJATYWY ZBIOROWE

Oprócz udziału w projektach partnerskich opisanych powyżej Ferrero wspiera również inicjatywy zbiorowe 
w zakresie produkcji kakao.

1. Ferrero jest członkiem Światowej Fundacji Kakao (www.worldcocoafoundtion.org) i wspólnie z agencjami 
“USAID”, “IDH” oraz 14 innymi przedsiębiorstwami z branży kakao i czekolady, brała udział we wdrażaniu 
Afrykańskiej Inicjatywy na rzecz Kakao (African Cocoa Initiative - ACI). Projekt ten będzie realizowany 
przez 5 lat w 4 afrykańskich krajach (Kamerun, Ghana, Wybrzeże Kości Słoniowej, Nigeria), a jego 
budżet wynosi 13,5 milliona dolarów. Celem inicjatywy jest nadanie charakteru oficjalnego efektywnym 
modelom partnerstwa sektora państwowego i prywatnego, aby wspierać rolnictwo.

2. Zgodnie z informacjami podanymi w poprzednim raporcie CSR, Ferrero jest członkiem zarządu 
Międzynarodowej Inicjatywy na rzecz Kakao - ICI (www.cocoainitiative.org).

O MIęDZYNARODOWEJ INICJATYWIE NA RZECZ KAKAO (ICI)

Jest to fundacja, której celem jest “monitorowanie i wspieranie wysiłków podejmowanych w celu 
wyeliminowania najgorszych form pracy dzieci oraz pracy przymusowej w produkcji kakao i jego produktów 
pochodnych”. 
ICI to partnerstwo, którego członkami są: społeczeństwo obywatelskie, związki zawodowe oraz przemysł 
czekoladowy i kakaowy. Każda ze stron posiada swojego reprezentanta w zarządzie. ICI współpracuje z 
władzami krajów producentów kakao, z agencjami technicznymi na szczeblu krajowym i międzynarodowym 
oraz ze społecznościami, które są producentami kakao w celu zaoferowania realnych i zrównoważonych 
rozwiązań zmierzających do wyeliminowania najgorszych form pracy dzieci oraz pracy przymusowej w 
łańcuchu dostaw kakao.  
ICI jest finansowana dzięki środkom wpłacanym przez członków zarządu ze świata przemysłu kakaowego, 
ale decyzje dotyczące wiodącej strategii programu podejmowane są wspólnie przez cały zarząd, w którym 
znajdują się też przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego.

Programy ICI są realizowane w Ghanie i na Wybrzeżu Kości Słoniowej (stamtąd pochodzi 70% światowej 
produkcji kakao) oraz w krajach ościennych. ICI działa tu na szczeblu krajowym, pomagając rządom w realizacji 
podjętych zobowiązań odnośnie zapewnienia otoczenia bezpiecznego dla dzieci i dla osób pracujących w 
społecznościach uprawiających kakao, ale jednocześnie ICI działa także na szczeblu lokalnym, upewniając się, 
że planowane i wdrażane działania są szeroko rozpowszechnione wśród ludności.

WYNIKI OSIĄGNIęTE W 2011 ROKU

W 2011 roku ze wsparcia ICI i jego partnerów odpowiedzialnych za wdrażanie programu skorzystało 290 
społeczności rolników uprawiających kakao, z czego 157 z Ghany i 133 z Wybrzeża Kości Słoniowej, co 
odpowiada w sumie liczbie 689.000 osób.
Od 2006 roku ICI sfinansowało w sumie 1.169 akcji, nastawionych na zmniejszenie bezbronności dzieci wobec 
kwestii pracy nieletnich. Programy te obejmowały miedzy innymi budowę i remont 520 sal szkolnych, na 
czym skorzystało ponad 38.000 uczniów. W 2011 roku wdrożono 260 kolejnych inicjatyw, których zadaniem 
było polepszenie dostępu do wykształcenia wysokiej jakości oraz ograniczenie bezbronności dzieci wobec 
kwestii pracy nieletnich.

W ubiegłym roku ponad 130 społeczności lokalnych skorzystało na inicjatywach promowanych przez ICI 
(nastawionych przede wszystkim na polepszenie dostępu do wykształcenia wśród dzieci  zamieszkujących 
tereny uprawy kakao), a wdrażanych bezpośrednio przez władze lokalne lub przez same społeczności będące 
beneficjentami pomocy. Wśród takich inicjatyw należy wymienić budowę nowych sal szkolnych czy miejsc 
zakwaterowania dla nauczycieli oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla nauczycieli. W rezultacie w 2011 
roku powstało 133 nowych sal szkolnych i stworzono etaty dla 36 nowych nauczycieli, na czym skorzystało 
1.800 uczniów.
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„POROZUMIENIE NA RZECZ WDRAŻANIA PROTOKOŁU HARKINA-ENGELA”

Amerykański Departament Pracy, senator Tom Harkin, kongresman Eliot Engel, rząd Republiki Wybrzeża 
Kości Słoniowej, rząd Republiki Ghany oraz podmioty reprezentujące przemysł czekoladowy i kakaowy 
podpisały porozumienie o współpracy w celu ograniczenia do 2020 roku o 70% najgorszych form pracy 
nieletnich w Ghanie i w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej. Jest to kompleksowy plan naprawczy i wspólne 
zobowiązanie do działania w duchu współpracy i transparentności w celu wyeliminowania najgorszych 
form pracy dzieci na obszarach upraw kakao w Ghanie i na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Plan ten przewiduje 
między innymi pomoc w gromadzeniu istotnych danych, zapewnienie edukacji i organizowanie programów 
pomocowych skierowanych do dzieci bezbronnych wobec kwestii pracy nieletnich, a także podnoszenie 
jakości życia rodzin dzieci.
Dla szybszego osiągnięcia tych celów Departament Pracy USA przeznaczył w 2010 roku 10 milionów dolarów 
na nowy projekt ILO-PEC skierowany przeciwko pracy nieletnich w społecznościach uprawiających kakao, a 
międzynarodowy przemysł kakaowy i czekoladowy postanowił wyasygnować dodatkowe 7 milionów dolarów 
na przestrzeni najbliższych 5 lat, z możliwością późniejszego zwiększenia tej kwoty o dalsze 3 miliony. Rządy 
Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej oraz Ghany zobowiązały się zapewnić odpowiednie zasoby ludzkie i 
finansowe niezbędne do wsparcia własnych “Krajowych planów działania” realizowanych we współpracy z 
sygnatariuszami projektu.
Efektem zaangażowania Ferrero w podpisane Porozumienie jest projekt “Ferrero Cocao Community 
Commiment – F3C” realizowany we współpracy z organizacją Source Trust:

jest to czteroletni program nastawiony na podniesienie poziomu życia 8.800 rodzin rolników 
uprawiających kakao (a więc obejmie blisko 26.000 dzieci); 20% rolników objętych programem będą 
stanowiły kobiety;

w Ghanie rolnicy przeszkoleni według certyfikatu “Certification Capacity Enhancement (CCE)” wyprodukują 
od 5.000 do 7.000 ton kakao, które zostanie poddane kontroli przez niezależny organ certyfikujący;

system monitorowania pracy nieletnich w Ghanie zwiększy swój zasięg pięciokrotnie, (z 30 społeczności 
pilotażowych do 162 społeczności), dzięki zastosowaniu innowacyjnego modelu organizacji rolników 
opartego na społeczności lokalnej oraz współpracy z Krajowym programem eliminacji najgorszych form 
pracy dzieci w Ghanie (Ghana National Program for the Elimination of the Worst Forms of Child Labor - 
NPECLC);

w szkoleniach skierowanych do rolników zostanie położony nacisk na dobre praktyki społeczne. 
Jednocześnie powstanie 8 ośrodków “Village Resource Centers”, dzięki którym nauczanie i uczenie się 
będą mogły być bardziej efektywne.

Na przestrzeni najbliższych lat Grupa Ferrero dołączy nowe projekty i programy do już realizowanych inicjatyw, 
mając na uwadze osiągnięcie celów wyznaczonych na 2020 rok. 
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OLEJ PALMOWY

W pierwszych dwóch raportach CSR informowaliśmy już, że naszym celem jest, by najpóźniej od 2015 roku 
100% naszego zapotrzebowania na olej palmowy było pokrywane przez surowiec certyfikowany jako 
pochodzący ze zrównoważonej produkcji. W raportowanym okresie nasze zapotrzebowanie na olej palmowy 
wyniosło blisko 140.000 ton rocznie.
Nadal nie kupujemy oleju palmowego w Indonezji, gdzie odbywa się intensywne wylesianie, ale zaopatrujemy 
się w ten surowiec w Malezji (prawie wyłącznie w mieście Malakka) oraz w Papui Nowej Gwinei.

Naszym celem jest zaopatrywanie się w olej palmowy segregowany i/lub certyfikowany jako pochodzący ze 
zrównoważonych źródeł produkcji przy zachowaniu - na ile to będzie możliwe - poniższego kalendarza, który 
musi podlegać uważnemu monitoringowi i ewentualnej aktualizacji:

Zgodnie z podanymi wyżej informacjami olej palmowy certyfikowany jako pochodzący ze zrównoważonej 
produkcji zyskuje coraz większy udział w produkcji Ferrero. Grupa dysponuje specjalnie opracowaną techniką 
frakcjonowania oleju palmowego, która umożliwia zachowanie niezmienionych wartości organoleptycznych 
produktu i zwiększa jego kremowość, a jednocześnie pozwala na wyeliminowanie tłuszczów uwodornionych. 
Pośród dostępnych obecnie niewielu rozwiązań pozwalających na uniknięcie korzystania z tłuszczów 
uwodornionych olej palmowy przewyższa inne oleje, jeśli chodzi o właściwości organoleptyczne i 
technologiczne oraz stabilność.

Z powyższej tabeli widać, że segregacja pozwala na prześledzenie całego łańcucha zaopatrzenia aż do poziomu 
plantacji palm olejowych.

Zasady segregacji oleju palmowego przedstawia poniższy schemat, na którym zostały zilustrowane różnice 
pomiędzy dostępnymi aktualnie metodami kontroli łańcucha dostaw.

Ferrero planuje skorzystać z certyfikacji UTZ. Obecnie najważniejszym dostawcą jest firma “New Britain Palm 
Oil” z Papui Nowej Gwinei (a konkretnie z Kimbe położonego w prowincji Nowa Brytania Zachodnia), która 
istnieje od 1967 roku.

Periode 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015
% oleju 

certyfikowanego 
jako pochodzący 

ze zrównoważonej 
produkcji

20% 30-50% 50-70% 100%
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Certyfikowany olej palmowy jest 
składowany osobno podczas całego 
łańcucha dostaw

Certyfikowany olej palmowy jest mieszany 
ze zwykłym olejem, ale jest monitorowany 
na poziomie dokumentacji

Certyfikowany olej palmowy nie jest 
składowany osobno. Dostawcy sprzedają 
certyfikaty odbiorcom, a następnie 
następuje dopasowanie żądanych ilości.
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JAJA

W oparciu o istniejące przepisy europejskie dotyczące dobrostanu zwierząt, a w szczególności kur, Grupa 
Ferrero postanowiła przyjąć dobrowolny program i kalendarz działań dotyczące zaopatrywania się w jaja 
pochodzące ze zrównoważonej produkcji.

Jaja wykorzystywane przez Ferrero to 0,09% ogółu surowców kupowanych przez Grupę. Odpowiada to 
niemal 0,25% całej europejskiej produkcji.

Poniżej przedstawiony został planowany kalendarz działań Ferrero, jeśli chodzi o zaopatrzenie w jaja 
pochodzące od kur z chowu ściółkowego (nieklatkowego):

40% naszego zapotrzebowania do września 2012 roku,

60% do września 2013 roku,

100% do września 2014 roku.

Plan ten w bezpośredni sposób wpływa na naszych dostawców 
jaj (wszyscy pochodzą z terenu Europy) i na wszystkie produkty 
wypiekane Ferrero, które - jako jedyne - zawierają jaja.  

Plan i kalendarz działań zostały opracowane we współpracy z 
organizacjami pozarządowymi aktywnie działającymi na rzecz 
dobrostanu zwierząt.

UCZESTNICTWO W INICJATYWACH MIęDZYNARODOWYCH

Od 2005 roku Ferrero jest aktywnym członkiem Porozumienia na rzecz zrównoważonej produkcji oleju 
palmowego (Round Table on Sustainable Palm Oil - www.rspo.org). Inicjatywa ta zrzesza konsumentów, 
przetwórców, sprzedawców hurtowych i detalicznych oleju palmowego, a także banki, inwestorów, 
stowarzyszenia środowiskowe i prospołeczne.

Główne cele RSPO to:

moratorium na dalsze dzikie wylesianie pod uprawę palm olejowych;

opracowanie wiarygodnego systemu identyfikowalności produktu i jego certyfikacji.

Ferrero podtrzymuje swoje zaangażowanie w kampanię „Zero wylesiania”, której celem jest zahamowanie 
wyniszczania lasów deszczowych południowo-wschodniej Azji pod uprawy palm olejowych. Grupa 
Ferrero, wraz z pozostałymi sygnatariuszami, będzie dalej wspierać tę kampanię, zmierzając do połączenia 
indywidualnych inicjatyw dla osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest zaopatrywanie się najpóźniej od 2015 
roku w olej palmowy pochodzący ze zrównoważonej produkcji.

Zdrowy tryb życia  Zrównoważone praktyki rolnicze  Efekt środowiskowy
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ORZECHY LASKOWE

Ferrero jest jednym z największych na świecie konsumentów orzechów laskowych, w które zaopatruje się w 
przeważającej mierze we Włoszech i w Turcji. Aktualnie w Chile, Argentynie, Gruzji i RPA prowadzone są 
projekty realizowane przez organizację „Hazelnut Business Development” (HBD) powołaną do życia przez 
Ferrero w 2006 roku.
Dla uzyskania jak najwyższej jakości orzechów laskowych opracowaliśmy - w oparciu o unikalne technologie - 
specjalne procesy prażenia i instalacje, które pozwalają w pełni wydobyć smak i aromat tego naszego 
najważniejszego składnika.

Poniżej przedstawione zostały zasady strategii zaopatrzenia Ferrero, sygnowane między innymi przez naszych 
tureckich dostawców:

zapewnić najwyższą jakość produkcji orzechów laskowych, zgodną ze standardami świeżości, jakości i 
bezpieczeństwa;

wspierać dobre praktyki rolnicze, przyjazne dla środowiska naturalnego i bioróżnorodności, 
minimalizujące stosowanie środków chemicznych i propagujące ekologiczne praktyki rolnicze;

zapewnić - i wymagać od swoich dostawców, by także oni zapewniali - warunki bezpieczeństwa pracy 
i wynagrodzenia zgodne z obowiązującymi przepisami, lokalnymi regulaminami i zasadami, a także 
postanowieniami odpowiednich Międzynarodowych Umów;

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

wspierać stabilność dochodów rolników między innymi poprzez stosowanie, na ile to możliwe, 
specjalnych mechanizmów handlowych (np. umów długoterminowych);

promować sprawiedliwą i przejrzystą dla obu stron politykę ustalania cen, pozostającą w zgodzie z 
„Zasadą Niezależności”, według której partnerzy handlowi uznają własną niezależność ekonomiczną, 
szanują wzajemne prawo do swobodnego definiowania strategii i polityki zarządzania w zakresie 
produkcji, dystrybucji, sprzedaży, marketingu i finansów, włączając w to swobodę podjęcia decyzji 
odnośnie zaangażowania się (lub nie) w jakieś porozumienie.

W celu jak najlepszego przełożenia na praktykę wymienionych wyżej zasad, Grupa Ferrero przyjęła plan, 
zgodnie z którym do roku 2020 roku 100% orzechów laskowych wykorzystywanych przez firmę ma zostać 
objęte systemem identyfikowalności.

Plan ten przewiduje szczegółowe inicjatywy realizowane w krajach, gdzie zaopatrujemy się w większość 
potrzebnego nam surowca (między innymi w Turcji i Gruzji). Poniżej znajduje się ich  krótka charakterystyka.

Zgodnie z informacjami podanymi w poprzednim raporcie CSR, również w raportowanym okresie 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. W tym celu zintensyfikowaliśmy kontakty z władzami krajowymi dla usprawnienia realizacji 
postanowień zapisanych w międzynarodowych porozumieniach przeciwko pracy dzieci oraz promujących 
dostawy przyjazne dla środowiska.
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Nasz plan zaopatrzenia w surowce pochodzące ze zrównoważonych źródeł, zmierzający do realizacji opisanego 
wcześniej celu nadrzędnego, przewiduje współpracę na terenie Turcji z międzynarodowym instytutem 
certyfikującym „Scientific Certification System” (SCS), który będzie rozwijał projekt w następujących etapach:

Etap 1 – opracowanie standardu odpowiedzialnego zaopatrywania się, metodologii audytu i systemów 
sprawozdawczości stworzonych na podstawie informacji pozyskiwanych od dostawców Ferrero.

Etap 2 – faza wdrożeniowa czyli ocena praktyk (labor practices) stosowanych przez rolników i przetwórców 
z branży orzechów laskowych, w oparciu o wyniki środowiskowe i transparentność ekonomiczną, 
realizowana poprzez wizyty w terenie.

Wdrożenie tych działań jest przewidziane jeszcze przed rozpoczęciem zbiorów w sierpniu 2012 roku. SCS 
zapewni tym samym niezależną walidację wysiłków Ferrero, zmierzających do promowania wśród rolników 
uczestniczących w programie bardziej efektywnego zarządzania pracą i lepszych praktyk produkcyjnych.

W drugim raporcie CSR (dostępnym na stronie www.ferrero.com) został przedstawiony opis inicjatyw 
realizowanych w Chile, Argentynie, Gruzji i RPA w ramach “Hazelnut Business Development” (HBD), 
nastawionych na osiągnięcie do 2020 roku celu, polegającego na identyfikowalności 100% orzechów 
laskowych wykorzystywanych przez Ferrero.

W GRUZJI PROWADZONE SĄ OBECNIE DWA PROGRAMY OPISANE SZCZEGÓŁOWO PONIŻEJ.

Ferrero wspiera realizowaną w Gruzji inicjatywę “Economic Prosperity Initiative” (EPI). Jest to czteroletni 
program finansowany przez amerykańską Agencję ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID), którego celem 
jest podniesienie konkurencyjności Gruzji, między innymi w sektorze orzechów laskowych.
Mając na uwadze wspólny cel, jakim jest wsparcie branży orzecha laskowego oraz zwiększenie dochodów 
gospodarstw wiejskich, Ferrero i EPI przeanalizowały możliwości współpracy, zmierzającej do opracowania 
i wdrożenia programu szkoleniowego w zakresie orzecha laskowego oraz do sformalizowania partnerstwa 
(poprzez podpisanie “Memorandum o Współpracy”) w celu stworzenia, do połowy 2012 roku, porozumienia 
na rzecz rozwoju “Global Development Alliance”. W ramach partnerstwa pomocą zostanie objętych 2.100 
rolników uprawiających orzechy laskowe, a jego głównym celem będzie polepszenia zarówno ilości, jak i 
jakości produkcji. Doprowadzi to do podniesienia cen produktów oraz zwiększenia dochodów rolników. 
Pomysł polega na wprowadzeniu nowoczesnych technologii i najlepszych praktyk produkcji w krytycznych 
punktach cyklu upraw, w sposób opracowany specjalnie na potrzeby małych gospodarstw rolnych, które 
stanowią zdecydowaną większość w tym sektorze.
Podjęte działania przyczynią się do rozwoju jednej z najbardziej strategicznych sektorów w Gruzji.

Niniejszym potwierdzamy uzyskanie walidacji projektu “Węgiel” (antycypowane w poprzednim raporcie 
CSR) realizowanego przez firmę “Agrigeorgia”, która wchodzi w skład grupy Ferrero. Certyfikat (załączony 
poniżej) został wydany przez niemiecką organizację TÜV  Sud w styczniu 2011 roku. Przyznaje on gruzińskiej 
firmie około 400.000 ton CO2 eq (równoważnika dwutlenku węgla), które będą „wychwytywane” przez 
zasadzone leszczyny oraz dzięki stosowaniu specjalnych, ostrożnych praktyk rolniczych nastawionych na 
ograniczenie oddziaływania na środowisko. W ramach projektu firma zobowiązuje się też wyznaczyć teren 
obejmujący około 200 ha lasu wtórnego, który będzie podlegał ochronie przez okres 50 lat. Projekt ten 
był na każdym etapie konsultowany z lokalną społecznością, która mogła przekazywać firmie Agrigeorgia 
swoje opinie i sugestie w trakcie specjalnie w tym celu organizowanych spotkań.
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KAWA

Zgodnie z informacjami podanymi w drugim raporcie CSR naszym celem jest, by najpóźniej od 2015 roku 
100% naszego zapotrzebowania na kawę było pokrywane przez surowiec certyfikowany jako pochodzący ze 
zrównoważonej produkcji.

Nasz plan zaopatrywania się w kawę pochodzącą ze zrównoważonej produkcji przewiduje następujący 
kalendarz działań:

rok %  kawy pochodzącej ze zrównoważonej produkcji
10/11 ponad 5%
11/12 ponad 35%
12/13 ponad 50%
13/14 ponad 70%
14/15 100%
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CUKIER

Ferrero od dziesięcioleci współpracuje ze spółdzielniami rolniczymi i producentami cukru głównie z terenu 
Niemiec, Francji, Polski, Belgii, Irlandii i Kanady. We Włoszech i w Niemczech, nasze relacje z niektórymi 
dostawcami sięgają nawet czterdzieści lat wstecz.

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 specjalne 
procedury dotyczące wyboru nowych producentów w różnych częściach świata, bazując na surowych 
kryteriach jakości i produkcji przyjaznej dla środowiska naturalnego, na które Grupa od zawsze kładzie wielki 
nacisk. 
Kupowany przez nas surowiec to w 80% cukier z buraków cukrowych, a w 20% rafinowany cukier trzcinowy.

Zgodnie ze strategią Grupy, która zakłada niekorzystanie z Organizmów Modyfikowanych Genetycznie (więcej 
informacji na ten temat znajduje się w części poświęconej Kodeksowi Postępowania w Biznesie we wstępie 
niniejszego Raportu), Grupa zaopatruje się wyłącznie w cukier “GMO free”.

Jak przewidziano w pierwszym raporcie CSR, w roku  2010 Ferrero odnowiła swoje członkostwo w programie 
“Bonsucro™ - Better Sugar Cane Initiative” (www.bonsucro.com), który został opisany w poprzednim 

raporcie CRS. Celem tej międzynarodowej kampanii jest opracowanie 
globalnych wskaźników zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do 
produkcji cukru trzcinowego. Członkowie założyciele (do których zalicza 
się Ferrero) wspólnie pracują nad przygotowaniem odpowiednich 
kryteriów certyfikacji, które wprowadzą pozytywne zmiany o charakterze 
gospodarczym, środowiskowym i społecznym wzdłuż całego łańcucha 
dostaw.

Obecnie kawa pochodząca ze zrównoważonej produkcji jest certyfikowana i 
weryfikowana zewnętrznie przez UTZ oraz Rainforest Alliance.

Fakt, że Ferrero planuje zainwestować w surowce pochodzące ze 
zrównoważonej produkcji odzwierciedla długoterminową strategię firmy w 
zakresie ochrony środowiska oraz wpływu wywieranego na społeczność w 
krajach produkujących surowce. “Jesteśmy dumni, że w ciągu ostatnich dwóch 
lat mogliśmy być ich partnerem w projektach realizowanych w terenie. Dzięki 
udziałowi w zorganizowanych szkoleniach, rolnicy będą teraz mogli dostarczać 
kakao identyfikowalne i pochodzące ze zrównoważonej produkcji” oświadczył 
Daan de Vries, Field Director w UTZ Certified. “Cieszy nas, że Ferrero postawiło 
przed sobą kolejne ambitne wyzwanie, którego realizacja jest przewidziana 
do 2015 roku, a mianowicie znaczące zwiększenie w dostawach udziału kawy 
certyfikowanej przez UTZ Certified. Podejmowanie przez Grupę Ferrero tak 
konkretnych zobowiązań stawia ją na wśród liderów w budowaniu świata, w 
którym zrównoważone rolnictwo stanowi normę.”
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MLEKO

DWULETNIE STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE “JAKOŚCI, BEZPIECZEńSTWA 
ŻYWNOŚCI I ZRÓWNOWAŻONEGO ŁAńCUCHA DOSTAW MLEKA”

Grupa zaopatruje się w mleko wyłącznie u starannie wyselekcjonowanych i niezwykle wiarygodnych 
dostawców, działających na terenach słynących z produkcji mleka. Gwarantuje to idealną świeżość i najwyższą 
jakość tego delikatnego surowca, który jest tak cenny, 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.
Jak informowaliśmy w pierwszym raporcie CSR, dalej wspieramy projekt „zintegrowanego łańcucha dostaw”, 
którego zadaniem jest zbudowanie lojalności wzdłuż całego łańcucha dostaw - począwszy od hodowcy a 
skończywszy na producencie półproduktów (mleko w proszku tłuste i odtłuszczone, masło bezwodne) 
- poprzez proponowanie odpowiednich cen, wolnych od wahań spekulacyjnych. Jest to możliwe przede 
wszystkim dzięki specjalnym porozumieniom podpisanym z częścią dostawców (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 pierwszym raporcie CSR i sądzimy, że, do końca 2012 roku, 
30% produktów pochodnych mleka, które kupujemy będzie pochodziło ze Zintegrowanego Łańcucha Dostaw.

Jesienią 2011 roku w miejscowości Moretta (CN, Włochy) wystartowała pierwsza edycja dwuletnich studiów 
podyplomowych w zakresie “Jakości, Bezpieczeństwa Żywności i Zrównoważonego Łańcucha Dostaw Mleka”. 
Studia te zostały zorganizowane przez Wydział Weterynarii, Rolnictwa, Medycyny i Chirurgii Uniwersytetu w 
Turynie, wspólnie z Eksperymentalnym Instytutem Zooprofilaktycznym Piemontu, Ligurii i Doliny Aosty, przy 
współpracy finansowej i naukowej Ferrero oraz innych piemonckich firm uczestniczących w łańcuchu dostaw 
mleka, a także przy współudziale instytucji finansowych.

Jest to wspólna inicjatywa realizowana przez środowisko akademickie, biznesowe i instytucjonalne połączone 
wspólnym celem, jakim jest przygotowanie pracowników posiadających wysoki stopień specjalizacji i 
umiejętności o charakterze interdyscyplinarnym, którzy będą mogli podjąć pracę na różnych odcinkach 
łańcucha dostaw mleka, tak istotnego zarówno na poziomie regionu, jak i całego kraju.

Kursy odbywają się w miejscowości Moretta (CN,Włochy), w której ma siedzibę INALPI, nasz partner w projekcie 
„zintegrowanego łańcucha dostaw”, który jest też jednym ze sponsorów tych studiów.

Pierwsza edycja studiów zakończy się w 2012 roku, a w tym samym roku rozpocznie się druga edycja 
przewidziana na lata 2012/2014.

Zakłady produkcyjne w Europie
z Unii Europejskiej

La Pastora (Argentyna)
z Argentyny/Urugwaju

Poços de Caldas (Brazylia)
z Brazylii

Quito (Ekwador)
Z Ewkadoru/Argentyny/
Kolumbii

Brantford (Kanada)
z Kanady i Usa

Lithgow (Australia)
z Australii

Baramati (Indie)
z Indii

Vladimir (Rosja)
z EU, Rosji i Białorusi
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MINIMALIZACJA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

W celu zmierzenia wpływu wywieranego przez Grupę na środowisko wzdłuż całego łańcucha wartości Ferrero, 
już w drugim raporcie CSR opracowaliśmy szczegółową analizę, dzięki której jesteśmy w stanie zmierzyć:

całkowite zużycie energii (Gross Energy Requirement GER), 

udział w globalnym ociepleniu poprzez gazy cieplarniane generowane bezpośrednio lub pośrednio1 
(Global Warming Potential GWP),

pobór wody zużywanej bezpośrednio lub pośrednio (Global Water Consumption GWC),

na pięciu podstawowych etapach łańcucha wartości, które obejmują: surowce rolnicze, opakowania, transport 
surowców i opakowań, produkcję realizowaną w 15 zakładach oraz transport produktów końcowych. Podczas 
obliczeń wykorzystano metody zgodne ze standardami ISO przyjętymi w branży.

W dalszej części raportu powyższe dane zostały przedstawione w sposób bardziej szczegółowy, stanowiąc 
ilustrację aktualnie osiąganych wyników oraz celów, których realizacja jest przewidziana na poszczególnych 
obszarach do 2020 roku.

w % Surowce

GER GWp GWC

48,51 61,40 84,92

6,13
8,74
0,21

14,96
0,21
1,09
17,15
5,19

25,03

0,88
0,17
20,54

4,88

Opakowania
Transport 
surowców

Transport 
opakowań Produkcja

Transport produktów 
końcowych

1 Obliczone w kilogramach CO2 eq.
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NASZE ZAKŁADY A ŚRODOWISKO NATURALNE

Piętnaście jednostek produkcyjnych, które są objęte niniejszą analizą to zakłady w Europie, obu Amerykach i 
Oceanii (pełna lista jednostek produkcyjnych znajduje się we wstępie do niniejszego raportu) 2.

W ostatnim okresie została opublikowana nowa “Polityka środowiskowa dla jednostek produkcyjnych”. Jest 
to dokument inspirowany zasadami określonymi w Kodeksie Etycznym i w Kodeksie Postępowania w Biznesie 
Ferrero, potwierdzający linie działania podejmowane na rzecz stałej redukcji wpływu procesów produkcyj-
nych na środowisko. Nowy dokument został już rozesłany do wszystkich zakładów.

W raportowanym okresie zakład w Argentynie przeszedł certyfikację systemu zarządzania środowiskowego 
według standardu ISO 14001 (Systemy zarządzania środowiskowego – Wymagania i instrukcja stosowania), 
stając się 11. certyfikowaną jednostką produkcyjną. Przyjęty cel zakłada objęcie certyfikacją wszystkich jedno-
stek produkcyjnych Grupy do 2020 roku.

W 2011 roku, w związku z zapowiedzianym już w poprzednim raporcie CSR rozszerzeniem zakresu  działań 
środowiskowych Grupy, przeprowadzone zostały badania zmierzające do weryfikacji poziomu zrównoważonej 
produkcji w odniesieniu do “niespodzianek”, czyli zabawek Ferrero.

Wartości podane na wykresie obejmują: okres 2009/2010, wszystkie wyprodukowane niespodzianki, surowce 
(włączając w to materiały pomocnicze i opakowania), formy, procesy odlewania oraz transport.

in % Surowce

GER GWp GWC

7 7 7

25

68

36

52

6

33

51

8

Formy Procesy produkcyjne Transport

2 Więcej informacji na temat zasięgu analizy znajduje się w Informacji technicznej 
zamieszczonej na końcu niniejszego rozdziału.
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Na dzień publikacji niniejszego raportu w kolejnych sześciu jednostkach produkcyjnych (w porównaniu do 
danych z drugiego raportu CSR) zostały przeprowadzone kontrole energetyczne, co oznacza, że objęły one 
już w sumie 60% zakładów. Inspekcje przeprowadzone przy pomocy firm specjalizujących się w tej dziedzinie 
wykazały zasadnicze podobieństwa pomiędzy zakładami, zarówno pod względem przepływów energii, jak też 
– co po części stanowi konsekwencję tych przepływów – pod względem obszarów o największym potencjale z 
punktu widzenia zwiększenia efektywności energetycznej. Zdefiniowano także kryteria pomiarów i wskaźniki 
operacyjne dla zarządzania energią.

Zgodnie z informacją podaną w poprzednim raporcie CSR celem Grupy jest objęcie kontrolą energetyczną 
wszystkich jednostek produkcyjnych do 2020 roku.

Zmiany klimatu wpływają na łańcuch żywności na różne sposoby. Dla Ferrero największe implikacje wynikają ze: 
stopnia dostępności surowców wysokiej jakości, strategii krajów producentów surowców rolniczych, zarządzania 
emisjami CO2, dostępności wody, międzynarodowych strategii dotyczących odpadów i opakowań. W celu 
wsparcia swoich wysiłków oraz starając się sprostać wymienionym wyżej wyzwaniom Ferrero uczestniczy w wielu 
regionalnych i międzynarodowych inicjatywach, realizując konkretne programy i projekty. 
Na tych rozważaniach opierają się nasze plany na 2020 rok (więcej informacji na temat przyjętej strategii 
środowiskowej znajduje się w następnych paragrafach, natomiast w rozdziale “Zrównoważone praktyki rolnicze” 
niniejszego raportu przedstawiony został szczegółowy opis naszych programów, których beneficjentami są rolnicy).

Na poziomie operacyjnym skoncentrowanie wysiłków podejmowanych na rzecz realizacji celów wyznaczonych 
w minionym roku pozwoliło na zdecydowane udoskonalenie wyników środowiskowych procesów 
przetwarzania. W przyszłym roku planujemy skupić się na konsolidacji osiągniętych wyników.

Opisane poniżej rezultaty zostały uzyskane dzięki działaniom wdrażanym we wszystkich segmentach 
środowiskowych:

wydajne korzystanie z energii – stopniowe wprowadzanie działań ulepszających, które zostały 
rekomendowane w trakcie kontroli energetycznych. Należy tu wymienić przede wszystkim montaż 
wysokowydajnych silników i nawrotników, wykorzystywanie energooszczędnych żarówek do oświetlenia 
pomieszczeń, izolację przewodów rurowych przeznaczonych do przesyłu płynów o określonej 
temperaturze, odzyskiwanie energii cieplnej z instalacji produkcyjnych i eksploatacyjnych, stosowanie 
kryteriów energooszczędności podczas budowy nowych budynków oraz przy remontach obiektów już 
istniejących;

emisje do atmosfery – dalsze stosowanie zasad zakładających przeciwdziałanie u źródła i zarządzanie; 

obieg wody – udoskonalenie obiegów chłodzących, wyeliminowanie strat na sieciach przesyłowych, 
działania optymalizacyjne na istniejących instalacjach; 

odpady i śmieci – dalsze stosowanie zasad zakładających przeciwdziałanie u źródła i zarządzanie.

ZMIANY KLIMATU
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ZUŻYCIE ENERGII I EMISJE

W poniższej tabeli przedstawione zostały informacje na temat bezpośredniego zużycia energii, emisji CO2 
oraz emisji związanych z zużyciem  gazów chłodzących3.

W związku z powyższym i w nawiązaniu do celów wyznaczonych w drugim raporcie CSR, które do 2020 roku 
przewidują redukcję o 5%:

zużycia energii elektrycznej przypadającej na jednostkę produktu (w porównaniu do 2009 roku) – cel ten 
został osiągnięty w 80%;

zużycia energii cieplnej przypadającej na jednostkę produktu (w porównaniu do 2009 roku) – cel został 
przekroczony.

W celu ograniczenia 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 4.

3 Począwszy od tego roku, dla zachowania kompleksowego ujęcia, obszar, do którego odnosi się niniejszy rozdział został poszerzony o część produkcji realizowanej 
w outsourcingu (choć odgrywa ona marginalne znaczenie), co spowodowało konieczność przeliczenia danych i wskaźników odnoszących się do 2009 roku, które 
zostały podane w drugim raporcie CSR. Wskaźniki te zostały obliczone przy uwzględnieniu rzeczywistej wielkości produkcji w okresach referencyjnych.

4 Cyklon to rodzaj odpylacza pozbawionego części ruchomych, przez który gaz przepływa wirując w efekcie czego cząsteczki znajdujące się w nim osadzają się na 
ścianach, odrzucone siłą odśrodkową, a następnie opadają pod wpływem grawitacji. W separatorze mokrym następuje natomiast swego rodzaju „wymywanie” 
eluatu – w urządzeniu rozpylana jest woda lub roztwór wodny, a następnie zanieczyszczenia znajdujące się w eluacie są usuwane.  

2009 2010

Zużycie energii elektrycznej MWh 747.625 751.452
Wskaźnik zużycia energii elektrycznej MWh/t 0,76 0,73
Zużycie energii cieplnej MWh 965.356 952.752
Wskaźnik zużycia energii cieplnej MWh/t 0,98 0,92
Bezpośrednie emisje CO2 generowane przez 
instalacje procesu produkcyjnego tCO2

30.135 29.254

Wskaźnik bezpośrednich emisji CO2 
generowanych przez instalacje procesu 
produkcyjnego 

tCO2/t 0,031 0,028

ODP [Ozone Depletion Potential] związany ze 
zużyciem gazów chłodzących gR11eq/t 0,33 0,22

Emisje CO2 eq związane ze zużyciem gazów 
chłodzących tCO2 eq/t 0,022 0,019
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OSZCZęDANIE WODY

Nasze zakłady stosują różne techniki oszczędzania wody, wśród których warto wymienić, miedzy innymi 
systemy myjące typu CIP („Cleaning In Process”), czy automatyczne dozowniki wody. Powszechną praktyką 
jest korzystanie z systemów chłodzących z wyparnymi wieżami chłodniczymi, które umożliwiają oszczędności 
poprzez stosowanie zamkniętego obiegu wody. W ostatnim czasie zostały także podjęte dodatkowe inicjatywy 
bazujące na ponownym wykorzystaniu wody, jednak – zważywszy na fakt, że mamy do czynienia z produkcją 
spożywczą – nie przyniosą one raczej znaczącego efektu.

Generowane ścieki - odprowadzane w przeważającej mierze do zewnętrznych instalacji oczyszczania wody - 
mają skład typowy dla produkcji spożywczej bazującej na surowcach pochodzenia roślinnego. Oznacza to, 
że są one dość łatwe do oczyszczenia gdyż zawierają substancji toksycznych czy inhibitorów ekologicznych 
procesów oczyszczania. W związku z tym ścieki nie wywierają znaczącego wpływu na receptory środowiskowe, 
ani pod względem ilościowym, ani jakościowym. 

Jeśli chodzi o wykorzystywaną przez nas wodę, warto podkreślić, że ilość surowca pobierana z wód 
powierzchniowych jest tak niewielka, że nie powoduje zaburzenia ich stanu. Podczas poboru wody z 
poszczególnych źródeł w ścisły sposób respektowane są wszelkie istniejące zalecenia5.

Jeśli chodzi o cel wyznaczony w drugim raporcie CSR, zgodnie z którym do 2020 roku powinniśmy zmniejszyć 
o 20% zużycie wody na pojedynczy produkt, należy zauważyć, że w 2010 roku zrealizowaliśmy już 60% 
wyznaczonego celu.

5 Począwszy od tego roku, dla kompletności podawanych informacji, obszar, do którego odnosi się niniejszy rozdział został poszerzony o część produkcji realizowanej 
w outsourcingu (choć jej znaczenie i wielkość są marginalne), co spowodowało konieczność przeliczenia danych i wskaźników odnoszących się do 2009 roku, które 
zostały podane w drugim raporcie CSR. Wskaźniki te zostały obliczone przy uwzględnieniu rzeczywistej wielkości produkcji w okresach referencyjnych. 

2009 2010

Pobór wody m3 5.171.117 4.788.176
z wód powierzchniowych % 23,3% 27,6%
z wód gruntowych % 41,2% 32,4%
z wodociągów % 35,4% 40,0%

Wskaźnik poboru wody m3/t 5,26 4,63
Ścieki odprowadzane do m3 2.981.574 3.183.841

kanalizacji % 94,0%

wód powierzchniowych % 5,7%

gleby lub podglebia % 0,3%

Wskaźnik ścieków m3/t 3,03 3,08
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WALKA Z MARNOTRWSTWEM I GOSPODARKA ODPADAMI

W ramach realizacji zobowiązania podjętego przez Grupę odnośnie ograniczania wszelkich przejawów 
marnotrawienia zasobów, ze szczególną uwagą traktujemy w zakładach te działania realizowane na 
rzecz recyklingu odpadów i przeciwdziałania ich powstawaniu, które charakteryzują się następującymi 
właściwościami:

preferencyjne wykorzystanie w produkcji pasz zwierzęcych (tam gdzie stanowią one alternatywę dla 
wykorzystania surowców jadalnych) lub w kompostowaniu, w przypadku odpadów z produkcji;

recykling materiałów w poszczególnych łańcuchach produkcji (papier, tworzywa sztuczne, drewno, 
metal, szkło);

odzysk energii.

Na poniższym wykresie zostały przedstawione odpady wytwarzane w toku działalności produkcyjnej6, w 
rozbiciu na poszczególne kategorie:

W raportowanym okresie nie zostały odnotowane żadne znaczące wycieki.

Kompostowanie Papier

11,4%

27,5%

15%
5,9%

0,5%

3,5%

36,1%

Tworzywo sztuczne Drewno Szkło Metal Pozostałe

Rodzaje odpadów w ujęciu wagowym – rok 2010

6 Począwszy od tego roku, dla kompletności podawanych informacji, obszar, do którego odnosi się niniejszy rozdział został poszerzony o część produkcji realizowanej 
w outsourcingu (choć jej znaczenie i wielkość są marginalne), co spowodowało konieczność przeliczenia danych i wskaźników odnoszących się do 2009 roku, które 
zostały podane w drugim raporcie CSR. Wskaźniki te zostały obliczone przy uwzględnieniu rzeczywistej wielkości produkcji w okresach referencyjnych.

2009 2010 

Odpady z 15 jednostek produkcyjnych t 52.947 51.116
Wskaźnik wytwarzania odpadów kg/t 53,8 49,4
Wskaźnik odzysku odpadów % 88,4% 89,6%
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Światowa Komisja ds. Obszarów Chronionych (WCPA)7 wyodrębniła następujące kategorie obszarów 
chronionych: Ia – ścisły rezerwat przyrody; Ib – obszar naturalny; II – park narodowy; III – pomnik przyrody; 
IV- obszary ochrony siedliskowej/gatunkowej; V – obszar chronionego krajobrazu/morza; VI- obszar chroniony 
o użytkowanych zasobach.

Należy zauważyć, że w oparciu o dane zawarte w “Światowym Banku Danych Obszarów Chronionych” 8, żaden 
z 18 zakładów produkcyjnych Ferrero nie obejmuje swym obszarem terenów chronionych czy terenów o 
wysokiej bioróżnorodności, ani też nie wywiera znaczącego wpływu na żaden z takich obszarów. Zostały 
odnotowane tylko dwie sytuacje, w których obszary chronione przylegają do zakładów Ferrero (tzn. leżą w 
odległości mniejszej niż 3 km), jednak działalność prowadzona przez Ferrero nie wywiera na nie znaczącego 
oddziaływania środowiskowego. Są to “Boucles de la Seine Normandy Regional Nature Park” we Francji, 
zaliczany do kategorii „obszar chronionego krajobrazu/morza” (więcej informacji na ten temat znajduje się w 
załączniku „Ferrero we Francji” zamieszczonym na końcu niniejszego dokumentu) oraz “Brant Conservation 
Area Authority” w Kanadzie, obszar wymieniony w Światowym Banku Danych Obszarów Chronionych, ale nie 
zaliczony jeszcze do żadnej kategorii. 

Biorąc pod uwagę pozytywne wyniki osiągnięte w roku 2010, działalność spółki Energhe9 w Europie ulegała 
dalszej konsolidacji, obejmując swoim zakresem stopniowo inne kraje, w których są zlokalizowane jednostki 
produkcyjne Ferrero (szczegółowy opis struktury Energhe znajduje się w poprzednich raportach CSR).

Rozwój instalacji generowania energii
W raportowanym okresie powstały kolejne instalacje generowania energii. Są to wyłącznie systemy 
wysokowydajne lub oparte na źródłach odnawialnych ze względu na wynikające z tego konkretne korzyści 
dla środowiska.
W poniższej tabeli przedstawiona została moc elektryczna instalacji w MW (w podziale na kraj i na źródło), 
które na dzień publikacji niniejszego raportu były eksploatowane lub w budowie.

Wykaz instalacji eksploatowanych lub w budowie na terenie zakładów produkcyjnych

BIORÓŻNORODNOŚĆ

NASZA STRATEGIA ENERGETYCZNA

 Instalacje kogeneracji 
na gaz ziemny

Instalacje na płynną 
biomasę

Instalacje 
fotowoltaiczne Instalacje wiatrowe

Włochy 34,6 * 17,2 ** 1,3  
Niemcy 13  0,6  
Polska 5,7   0,03

Belgia 4,2    
Australia 0,7   
Ogółem ze źródła 58,2 17,2 1,9 0,03

Ogółem 77,33

* Obejmuje 25 MW z Alba Power, które odpowiadają 51% zainstalowanej mocy (% udziału Ferrero w spółce Albapower).
** 8,4 MW w budowie.

7 Światowa Komisja ds. Obszarów Chronionych (WCPA) to jedna z sześciu komisji działających przy Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN), której zadaniem 
jest identyfikacja i skuteczna ochrona światowej sieci obszarów chronionych na lądzie i na morzu.

8 Światowy Bank Danych Obszarów Chronionych to projekt stworzony wspólnie przez Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych Światowe Centrum 
Monitoringu Ochrony (UNEP-WCMC) oraz Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN), w którym gromadzone są informacje pochodzące od rządów i organizacji 
pozarządowych takich jak: Lista światowego dziedzictwa UNESCO, Program UNESCO „Człowiek i Biosfera”, Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających 
znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego (Konwencja ramsarska), Dyrektywa ptasia UE, Dyrektywa Siedliskowa UE oraz 
Deklaracja ASEAN odnośnie Parków Dziedzictwa Narodowego.

9 Energhe - spółka wchodząca w skład Grupy Ferrero .
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Na poniższym wykresie przedstawiona została łączna moc instalacji wytwarzających energię we własnym 
zakresie, która stopniowo zwiększa się począwszy od 2008 roku.

Do 2013 roku przewidujemy oddanie do eksploatacji następujących nowych instalacji: 

instalacja kogeneracji na gaz ziemny o mocy 4,6 MW (w Kanadzie); 

instalacje wiatrowe o mocy 10 MW (we Włoszech i w Polsce);

instalacje na biogaz generowany przez produkty uboczne naszych procesów przemysłowych o mocy  
2 MW (we Włoszech i w Niemczech).

Instalacje generujące energię z biogazu są , w sposób oczywisty, niezwykle istotne dla środowiska, ponieważ 
pozwalają na redukcję emisji CO2, co wynika zarówno z faktu wytwarzania energii elektrycznej ze źródła 
odnawialnego, jak i z możliwości ograniczenia transportu niezbędnego w procesie recyklingu produktów 
ubocznych.

Obecnie analizowana jest możliwość budowy kolejnych instalacji generowania energii we własnym zakresie 
(kogeneracja z gazu ziemnego lub ze źródeł odnawialnych) w pozostałych zakładach produkcyjnych (między 
innymi w Irlandii, Indiach, Turcji, Meksyku), co potwierdza zdecydowana wolę Grupy wykorzystaniem 
wszelkich istniejących możliwości ograniczenia śladu węglowego procesów.

Jeśli chodzi o moc generowania energii we własnym zakresie, podtrzymane zostają cele wyznaczone na 2013 
rok, które zostały określone już w poprzednim raporcie CSR: 90 MW, z czego 30% ze źródeł odnawialnych. 
Ponadto Grupa podtrzymuje przyjęte uprzednio cele, które mają zostać osiągnięte do 2020 roku: 

100% energii elektrycznej zużywanej w zakładach produkcyjnych Grupy będzie produkowane we 
własnym zakresie w instalacjach kogeneracji lub ze źródeł odnawialnych; 

z czego przynajmniej 30% będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych.

Moc instalacji wytwarzających energię we własnym zakresie (MWel)
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W 2007 roku Ferrero i Egea - spółka świadcząca lokalne usługi komunalne na terenie miasta Alba - wspólnie 
zrealizowały wysokowydajną instalację kogeneracji “Alba Power”. 

Alba Power uzyskała “zielone certyfikaty” oraz certyfikaty wydajności energetycznej, w związku z faktem 
przeznaczania produkowanej energii na rzecz ogrzewania komunalnego oraz na rzecz podniesienia wydajności 
energetycznej zakładu przemysłowego.
Od 2007 roku instalacja kogeneracja Alba Power w całości pokrywa zapotrzebowanie na ciepło związane z 
ogrzewaniem miasta Alba.
Do dystrybucji ciepła wykorzystywana jest gorąca woda, która przewodzi ciepło zapewniając większe 
bezpieczeństwo i ułatwiając jednocześnie eksploatację systemu. 
Najważniejsze liczby sieci ciepłowniczej Alby to: ponad 820 budynków, w tym domy, biura, 
przedsiębiorstwa, centra handlowe, szkoły i szpital, połączone siecią liczącą ponad 30 kilometrów 
rur, niemal 4.000.000 metrów sześciennych ogrzewanych i 100 MW mocy zainstalowanej u odbiorców 
końcowych. 

Wynikają z tego ewidentne korzyści:

na poziomie środowiska wynikają one z redukcji emisji CO2 w efekcie wyłączenia domowych instalacji 
grzewczych;

na poziomie poszczególnych odbiorców wynikają one z faktu, że nie obciążają ich już niedogodności i 
koszty związane z domową instalacją grzewczą (doroczne przeglądy, konserwacja, wymiana co 10 lat), 
która została zastąpiona zwykłym wymiennikiem ciepła.

WYTWARZANIE I ZAKUP ENERGII

Na potrzeby niniejszego raportu przyjęto następujące definicje:

energia bezpośrednia, to wyłącznie energia procesowa wykorzystywana w piecach i prażarkach;

energia pośrednia:

cieplna, pod postacią pary i gorącej wody;

elektryczna, w części produkowana we własnym zakresie i w części kupowana na rynku.

ALBA POWER I SIEĆ CIEPŁOWNICZA W MIEŚCIE ALBA

Zakłady Ferrero
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ENERGIA BEZPOŚREDNIA

Poniższy wykres prezentuje roczne zużycie energii bezpośredniej.

Energia bezpośrednia jest generowana niemal w całości z gazu ziemnego.

Udział energii generowanej z LPG odpowiada 0,1% całości.

ENERGIA CIEPLNA POŚREDNIA

Energia cieplna, pod postacią pary i ciepłej wody, jest produkowana całkowicie we własnym zakresie w 
tradycyjnych kotłach lub w instalacjach kogeneracji.

Zużycie w latach 2009 i 2010 obejmuje także produkcję realizowaną w outsourcingu oraz zakład 
Vladimir.

Energia cieplna pośrednia jest wytwarzana z gazu ziemnego. Tylko jej znikoma część (< 1%) jest 
wytwarzana w tradycyjnych kotłach na olej napędowy lub LPG.

Na powyższym wykresie można zaobserwować nie tylko stopniowy wzrost udziału energii cieplnej 
produkowanej w instalacjach kogeneracji, ale także spadek zużycia energii pośredniej cieplnej w 2010 roku 
w porównaniu do 2009 roku, przy jednoczesnym wzroście wielkości produkcji o 5% w tym samym okresie.

Energia procesowa (piece i prażarki) [GJPCS]
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ENERGIA ELEKTRYCZNA POŚREDNIA
Energia elektryczna jest częściowo wytwarzana we własnym zakresie (w instalacjach kogeneracji lub z 
odnawialnych źródeł), a częściowo jest kupowana na rynku.

“Cechy środowiskowe” (emisje CO2 i wykorzystywana energia pierwotna) energii elektrycznej kupowanej na 
rynku są zmienne i zależą od rodzaju zakładów produkujących energię w poszczególnych krajach.

OSIĄGNIęTE KORZYŚCI
Dzięki stopniowemu oddawaniu do eksploatacji kolejnych wysokowydajnych instalacji produkcji energii 
w kogeneracji lub ze źródeł odnawialnych, połączonemu z wdrażaniem programów zmierzających do 
podniesienia efektywności energetycznej procesów produkcyjnych udało się osiągnąć imponujące rezultaty 
w zakresie redukcji zużycia energii pierwotnej, a co za tym idzie również emisji CO2.

W liczbach bezwzględnych odnotowane wyniki okazują się jeszcze bardziej znaczące jeśli zauważymy, że w 
tym samym okresie wzrosła wielkość produkcji (+ 4,3% w roku 2010 w porównaniu do 2009).

Energia wytwarzana ze źródeł odnawialnych to < 1% całkowitej energii elektrycznej produkowanej we 
własnym zakresie.

Zużycie w latach 2009 i 2010 obejmuje także produkcję w outsourcingu oraz zakład Vladimir.

Na powyższym wykresie można zaobserwować nie tylko stopniowy wzrost udziału energii elektrycznej 
produkowanej we własnym zakresie, ale też fakt, że w 2010 roku zużycie energii elektrycznej wzrosło jedynie 
o 0,5%, w porównaniu do 2009 roku, przy jednoczesnym wzroście produkcji o poziomie 5%. 

W 2010 roku udział energii pośredniej (elektrycznej i cieplnej) produkowanej we własnym zakresie w naszych 
instalacjach kogeneracji lub ze źródeł odnawialnych wyniósł 45% ogólnego zużycia energii. 

2.691.452 2.705.227 Energia elektryczna z 
sieci

Energia elektryczna 
generowana we własnym 
zakresie (w kogeneracji i ze 
źródeł odnawialnych)
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-14% w porównaniu z r 2008
-7% w porównaniu z r 2009

-16% w porównaniu z r 2008
-14% w porównaniu z r 2009

INNE DZIAŁANIA/INFORMACJE

Certyfikacje
Instalacje wytwarzania energii we własnym zakresie, funkcjonujące w zakładach w Stadtallendorf, Belsku i 
Arlon zostały objęte certyfikatem ISO 14001 wydanym dla tych zakładów produkcyjnych.

Albapower posiada certyfikaty ISO 14001 oraz EMAS.
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Działalność badawcza
We współpracy z uniwersytetami i partnerami przemysłowymi kontynuujemy projekt polegający na ocenie 
i porównaniu różnych technologii, które umożliwiłyby wykorzystanie potencjału energetycznego produktów 
ubocznych naszych procesów przemysłowych.
Z wielką uwagą śledzimy ponadto najnowsze wyniki badań w zakresie płynnych biomas roślinnych nie 
stanowiących konkurencji w stosunku do branży spożywczej (Jatropha, algi).

Wybór dostawców energii elektrycznej
W procesie selekcji dostawców energii elektrycznej jednym z kryteriów staje się ich ”koszyk energetyczny”, a 
zwłaszcza udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, przy jednoczesnym uwzględnieniu warunków 
ekonomicznych dostaw.

Ferrero uważa, że racjonalne i efektywne korzystanie z energii to podstawowy cel, do którego powinniśmy 
dążyć zarówno ze względów środowiskowych, jak i dla obniżenia kosztów energetycznych.

W związku z powyższym Grupa wprowadziła “Plan Efektywności Energetycznej” - opracowany w oparciu 
o przeprowadzone audyty energetyczne - wyodrębniając obszary i/lub zastosowania charakteryzujące 
się większą gęstością energii i identyfikując działania zmierzające do bardziej racjonalnego i efektywnego 
wykorzystania energii, które jednocześnie pozwolą na korzystanie z różnych rodzajów dotacji.

Było to możliwe dzięki współpracy różnych działów przedsiębiorstwa (dział inżynierii, dział operacyjny
zakładów produkcyjnych, Energhe, łańcuch dostaw), dzięki czemu mogliśmy przeprowadzić dogłębną analizę 
sytuacji wyjściowej, szczegółowo opracować wszystkie możliwe działania, a następnie je wdrożyć.

W efekcie zostały wyodrębnione trzy główne linie działania:

KORZYSTANIE Z ENERGII W SPOSÓB RACJONALNY I EFEKTYWNY
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W poniższej tabeli przedstawiony został wykaz realizowanych programów, w podziale na linie działania:

Stopniowe wprowadzanie opisanych powyżej kroków pozwoliło już w 2010 roku na ograniczenie zużycia energii 
cieplnej i utrzymanie zużycia energii elektrycznej na dotychczasowym poziomie, pomimo odnotowanego 
wzrostu wielkości produkcji.

Naszym celem jest teraz przeanalizowanie korzyści, będących efektem wprowadzenia opisanych wyżej 
programów (przynajmniej w odniesieniu do niektórych z nich). 

Opakowanie odgrywa w Ferrero niezwykle ważną rolę, ponieważ jego zadaniem jest ochrona produktu na 
każdym etapie, począwszy od produkcji, poprzez transport, dystrybucję i końcową konsumpcję. Ochrona 
zapewniana przez opakowanie jest podstawowym i determinującym czynnikiem, który pozwala na 
zagwarantowanie naszym konsumentom najwyższej jakości od zawsze stanowiącej element wyróżniający 
Grupę Ferrero.

W stosowanej strategii porcjowania produktów, Ferrero zawsze ma na uwadze wartość dodatkową 
oraz konsumenta końcowego. Porcje naszych produktów, często pakowanych pojedynczo, należą do 
najmniejszych w swojej kategorii referencyjnej, pozwalając na ich umiarkowane spożycie, łatwe do włączenia 
do zrównoważonej diety.

NASZA STRATEGIA W OPAKOWANIACH

Wykorzystanie energii Postęp technologii i efektywne 
roxwiązania

Wykorzystanie zarządzania i 
standardyzacji technologii 

Odzysk ciepła z dymów do 
produkcji ciepłej wody

Wysokowydajne silniki 
elektryczne EU3

Optymalizacja wytwarzania / 
dystrybucji płynów będących 
nośnikami ciepła

Systemy solarne wytwarzające 
ciepłą wodę

Nawrotnik  w silnikach 
wentylatorów instalacji 
oczyszczania powietrza

Optymalizacja wytwarzania / 
dystrybucji sprężonego powietrza

Systemy klimatyzacji solarnej
Nawrotnik  w systemach 
przepompowywania płynów 
ciepłych i zimnych

Optymalizacja napędu (łańcuchy, 
pasy...)

Lepszy odzysk kondensatu oraz 
wymiana kanałów odpływowych 
kondensatu

Wysokowydajne systemy 
oświetlenia (żarówki LED)

Wybór wysokowydajnych płynów 
chłodzących (NH3)

Odzysk ciepła dla wytwarzania 
zimna przy użyciu absorberów

Automatyczne systemy regulacji 
oświetlenia

Optymalizacja poziomów 
wytwarzania zimna

Docieplenie budynków

Innowacyjne technologie 
procesowe charakteryzujące 
się niską intensywnością 
energetyczną
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POSTęP W REALIZACJI NASZYCH CELÓW

Ochrona produktu nie jest jedynym zadaniem opakowania, albowiem powinno ono też przekazywać 
konsumentowi pewne informacje i to zarówno na temat samego produktu, jak i sposobu pozbycia się 
niepotrzebnego już opakowania. W związku z powyższym, a także pragnąc przyczynić się do umocnienia 
kultury pro środowiskowej oraz edukacji w tym zakresie, Ferrero opracowała etykietę, która pomaga 
konsumentowi określić z jakich materiałów zostały wykonane główne elementy opakowania, tak aby 
umożliwić mu prawidłowe pozbycie się zużytego opakowania.

Etykietka uwzględnia wymagania poszczególnych produktów dostępnych w handlu oraz różnice pomiędzy 
rynkami, na które dane produkty trafiają.

Zgodnie z planem pierwszą marką, która od 2013 roku będzie posiadać taką właśnie etykietkę jest Estathé.
Mając na uwadze rolę działań edukacyjnych Ferrero uczestniczy w różnych grupach roboczych, zarówno 
krajowych, jak i międzynarodowych, które aktywnie działają na rzecz środowiska, pomagając w definiowaniu 
wytycznych i standardów, z czego czerpią następnie wszystkie podmioty łańcucha opakowań.

Dążąc do ciągłego udoskonalania, Ferrero postanowiła wdrożyć już w 2014 roku wskazany wcześniej cel, 
który przewiduje korzystanie wyłącznie (w 100%) z papieru i tektury ze zrównoważonego i certyfikowanego 
łańcucha, z włókien pierwotnych lub pochodzących z odzysku. Zrównoważony łańcuch dostaw oznacza 
przestrzeganie rygorystycznych standardów możliwych do przeliczenia i sprawdzenia, opartych na 
międzynarodowych wymaganiach środowiskowych, społecznych i gospodarczych.

Cel ten wychodzi poza wymagania postawione przez Unię Europejską, zgodnie z którymi od 2013 roku 
powinien zostać stworzony system “Due Diligence”10, które to wymagania firma Ferrero już spełnia.

W chwili obecnej na etapie opracowania są też jasne i proste wytyczne odnośnie europejskiego Rozporządzenia, 
które następnie będą przekazane nabywcom na poziomie lokalnym i centralnym. 

Główne rodzaje materiałów wykorzystywane w opakowaniach to papier, tektura falista i lita, twarde tworzywa 
sztuczne, folia, aluminium i szkło. Wśród naszych słodkich specjałów największym powodzeniem na świecie 
cieszy się obecnie Nutella, a co za tym idzie głównym surowcem wykorzystywanym w opakowaniach pod 
względem wagi jest szkło, zużywane na poziomie 140.000 ton. Kolejne miejsce zajmuje papier/tektura na 
poziomie 130.000 ton. 

W 2010 roku blisko 35% materiałów opakowaniowych zużytych przez Grupę pochodziło z odzysku.

Wskazany powyżej procent to szacowany udział komponentu pochodzącego z recyklingu we wszystkich 
materiałach opakowaniowych wykorzystywanych przez Grupę. W przypadku papieru i tektury ta liczba opiera 
się na wyliczeniach wewnętrznych bazujących na składzie kupowanych materiałów, natomiast w przypadku 
szkła i aluminium liczba ta wynika z analiz przeprowadzonych u dostawców i uwzględnia różne zakłady, z 
których pochodzą materiały, a co za tym idzie jest pochodną efektywności zbierania i recyklingu materiałów 
w krajach, na których terenie działają nasi dostawcy i ich zakłady.

10 Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia UE Nr 995/2010, art. 4.
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STRATEGIA FERRERO W OPAKOWANIACH - 5R

Innowacyjny design i wprowadzanie coraz lepszych rozwiązań mają szansę zredukować oddziaływanie 
opakowań na środowisko. W 2010 roku zużycie materiałów zostało ograniczone o blisko 12.000 ton, 
a dodatkowo, w ramach większego wykorzystania zasobów odnawialnych, blisko 300 ton materiałów 
o pochodzeniu kopalnym, zostało zastąpionych przez blisko 170 ton materiałów celulozowych, a więc 
pochodzących ze źródeł odnawialnych.
Osiągnięcie powyższych rezultatów było możliwe dzięki uruchomieniu na poziomie Grupy różnych programów 
realizowanych w ramach strategii Ferrero 5R (która została opisana w pierwszym raporcie CSR).

Strategia 5R – przykładowe programy zainicjowane w roku kalendarzowym 2010 11.

R - Remove (USUWANIE): usunięcie jednego z elementów opakowania Kinder Bueno przyniosło oszczędności 
w zużyciu tworzyw sztucznych na poziomie 11 ton rocznie;
R - Reduce (REDUKOWANIE): przygotowano nowe projekty opakowań Gran Soleil oraz butelek Estathé o 
pojemności 1,5 l i 0,5 l, co pozwoliło na oszczędności na poziomie 300 ton tworzyw sztucznych rocznie;
R - Recycle (RECYKLING): zwiększając dalej udział rPET (PET z recyklingu) w opakowaniach zbiorczych, w 2010 
roku udało się osiągnąć poziom 2000 ton (z 1470 ton w 2009 r.) materiałów pochodzących z recyklingu, które 
zastąpiły komponenty pierwotne, charakteryzujące się wyższym oddziaływaniem na środowisko;
R - Reuse (PONOWNE WYKORZYSTANIE): obok tradycyjnych słoików Nutelli, obecnie analizowane są kolejne 
pomysły ponownego użycia, odnoszące się do innych opakowań;
R - Renew (ODNAWIALNOŚĆ): w ramach zwiększania udziału materiałów pochodzących ze źródeł 
odnawialnych plastikowe pudełko 12 opakowań Rond Noir po 4 czekoladki zostało zastąpione pudełkiem 
kartonowym, co jednocześnie umożliwiło spadek zużycia surowców o około 75 ton rocznie. 

Zaangażowanie firmy w gospodarkę i podnoszenie potencjału opakowań po zakończeniu ich okresu 
użytkowania jest widoczne, przede wszystkim, w działaniach podejmowanych w kwestii odzysku i ponownego 
użycia opakowań (“recykle” i “reuse”), przy zachowaniu odpowiedzialności podczas całego cyklu życia 
produktów.

Ferrero jest głęboko przekonana o konieczności korzystania z materiałów pochodzących ze źródeł 
odnawialnych, które nie stanowią konkurencji dla produkcji spożywczej, a co za tym idzie mogą być realizowane 
bez szkody dla łańcucha dostaw spożywczych. Z tego też względu i w ramach wykonania celu przyjętego na 
2020 rok, który przewiduje zwiększenie udziału materiałów pochodzących ze źródeł odnawialnych, Ferrero 
aktywnie współpracuje z ośrodkami badawczymi, prestiżowymi Uniwersytetami i innymi przedsiębiorstwami 
w różnych europejskich projektach (Namatech, Ecofood i Ecopapaer), które stawiają sobie za cel opracowanie 
nowych materiałów z biomasy oraz udoskonalenie właściwości istniejących biopolimerów, tak by umożliwić 
ich wykorzystywanie na szeroką skalę. 

11 Podane wartości to dane szacunkowe obliczone w oparciu o wielkości roczne.
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Zasady zrównoważonego rozwoju przyświecają nam również na etapie projektowania infrastruktury i 
maszyn. Zgodnie z informacjami podanymi w poprzednim raporcie CSR realizujemy aktualnie następujące 
programy:

wprowadzenie systemów komputerowych umożliwiających ocenę wpływu maszyn na środowisko już na 
etapie projektu, kiedy jest jeszcze możliwe zaproponowanie alternatywnych, optymalnych rozwiązań;

stosowanie narzędzi służących do analizy oraz oprogramowania, pozwalającego na przeprowadzenie 
symulacji, które pozwalają na optymalizację wymiarów urządzeń uruchamiających oraz konwersji energii 
(projekt elektrycznych komponentów maszyn, silników, systemów sterowania i uruchamiania);

badania techniczne/technologiczne nastawione na minimalizację ilości odpadów generowanych przez 
pracę maszyny (odpady procesowe);

wprowadzanie systemów komputerowych umożliwiających ocenę klasy energetycznej obiektów/
infrastruktury według międzynarodowych standardów;

systematyczne wprowadzanie wysokowydajnych silników elektrycznych we wszystkich nowych 
konstrukcjach oraz przy okazji wprowadzania zmian.

Jeśli chodzi o budowę nowych obiektów to, zgodnie z informacjami podanymi w poprzednim raporcie CSR, 
Ferrero opracowała specjalny model referencyjny dla budynków energooszczędnych.

Model ten został zastosowany w nowym budynku biurowym, który obecnie powstaje w Albie, co pozwoli na 
spełnienie wszystkich wymagań przewidzianych w Protokole ITACA (marka ESIT® - Edilizia Sostenibile ITALIA).

Standardy referencyjne ESIT® przyznają specjalny rating, będący wyrazem specyfiki i odmienności Włoch, 
który łączy się na poziomie międzynarodowym z SBA (Sustainable Building Alliance).

Opisane powyżej inicjatywy pozwolą nam na osiągnięcie do 2020 roku następujących celów: 
Uzyskanie europejskiego certyfikatu kompatybilności ekologicznej (Protokół ITACA) dla nowych dużych 
budynków.

Aktualizacja specjalnego modelu zrównoważonego rozwoju, zawartego w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej Ferrero, poprzez wprowadzanie nowych wymogów technicznych dla sprostania najbardziej 
wymagającym standardom międzynarodowym.

Znaczące ograniczenie wpływu na środowisko całej działalności przemysłowej Grupy, z korzyściami, 
które będą widoczne przy zastosowaniu aktualnych parametrów pomiaru wyników, zgodnie z opisem 
zawartym w niniejszym rozdziale.

Wprowadzenie i rozszerzenie systemu pomiarów i zbierania danych dotyczących zużycia energii 
w odniesieniu do istniejących maszyn i urządzeń, w celu potwierdzenia i sprecyzowania wartości 
szacunkowych wykorzystywanych w celach porównawczych z nowymi maszynami, a także 
ukierunkowania  usprawnień istniejących instalacji.

JAK PROJEKTUJEMY NASZĄ INFRASTRUKTURę I NASZE MASZYNY
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Jednym z celów Grupy Ferrero jest coraz bardziej „zielony” łańcuch dostaw.

Odnotowany wzrost wielkości sprzedaży w Grupie był większy (proporcjonalnie) od towarzyszącego mu 
wzrostu emisji CO2 związanych z transportem i zarządzaniem magazynami, co stanowiło rezultat wdrożonych 
inicjatyw, a w szczególności:

ograniczenia liczby przemierzanych kilometrów;

wzrostu wskaźnika załadunku;

zwiększenia efektywności magazynów zarządzanych bezpośrednio poprzez wymianę i modernizację 
instalacji klimatyzacji.

Dzięki temu emisje teqCO2/t spadły o –4%.

Spośród działań podjętych w raportowanym okresie warto wspomnieć o:

Współpracy na poziomie logistycznym z Hershey Co. w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, w wyniku 
której – po całkowitym wdrożeniu – nastąpi w początkowym okresie redukcja emisji CO2 dla Ferrero na 
poziomie około 450.000 kg CO2 eq w skali roku.

Zakup zrównoważonych usług spedycyjnych poprzez selekcję firm specjalizujących się w spedycji 
drogowej, które dysponują parkiem maszynowym przyjaznym dla środowiska. Na przykład, we Francji, 
Belgii i Holandii 75%, w Luksemburgu 100%, a we Włoszech minimum 20% pojazdów posiadało silniki 
klasy Euro5 lub modele następne. Obecnie jesteśmy na etapie opracowywania systemu, który pozwoliłby 
na powielenie podobnego modelu w innych krajach.  

Rewizja procesu dystrybucji, czego przykładem jest projekt „Corriera” (Kurier) realizowany we 
Włoszech, który przewiduje wykorzystanie lokalnych firm spedycyjnych małej i średniej wielkości, co  
– dzięki optymalizacji tras realizacji dostaw i przyjmowania zamówień w małych sklepach, które na terenie 
Włoch stanowią wyjątkowo rozbudowaną sieć – pozwoliło na zmniejszenie o 17% liczby kilometrów 
przemierzanych przez pojedynczego kuriera.

ZINTEGROWANY ŁAńCUCH LOGISTYCZNY PRZYJAZNY ŚRODOWISKU

Potencjał cieplarniany GWP transportu i magazynów
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Cele zmierzające  do osiągnięcia coraz bardziej „zielonego” łańcucha logistycznego, wyznaczone przez Grupę 
na rok 2020 w porównaniu z rokiem 2009, zostały potwierdzone:

Redukcja o 30% emisji gazów cieplarnianych zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich (teqCO2/t) 
generowanych przez działalność związaną z transportem i działalnością magazynów:

w raportowanym okresie odnotowano spadek o 4% w stosunku do roku 2009.

Zwiększenie udziału transportu intermodalnego w transporcie realizowanym w ramach Grupy do 
poziomu 10% do 2015 roku i 15% do roku 2020:

Wykorzystanie kolejowego transportu intermodalnego na poziomie grupy osiągnęło w 2011 roku 
poziom 6,7%, badaliśmy także rozwiązania oferowane przez transport rzeczny (we Francji po 
Sekwanie, pomiędzy Rouen a Paryżem) i kolejowy (z Chin do Europy), jak też połączenie transportu 
morskiego i lotniczego, mające zastąpić transport wyłącznie lotniczy na trasach z Chin do Europy, w 
przypadku niektórych zabawek z linii Kinder. 

Podstawowym wyzwaniem, któremu należy sprostać przy rozpowszechnianiu transportu 
intermodalnego, jest trudność w zapewnieniu i utrzymaniu łańcucha zimna w transporcie kolejowym. 
Łańcuch ten jest niezbędny, by zapewnić konsumentom świeżość i jakość naszych produktów, 
w chwili obecnej jest on trudny do osiągnięcia ze względu na małą powszechność specjalnego 
“oprzyrządowania” przystosowanego do takich rozwiązań. 

Certyfikat ISO 14001 dla wszystkich magazynów zarządzanych bezpośrednio (jeden z celów 
certyfikacyjnych Grupy) posiada obecnie pomiędzy 20% a 26% wszystkich magazynów. W przypadku 
pozostałych magazynów podczas selekcji dostawców stosujemy Kodeks Postępowania w Biznesie, który 
przewiduje między innymi konieczność przeprowadzenia analizy kosztów-korzyści, pod kątem aspektów 
przyjaznych środowisku (Kodeks dostępny na stronie www.ferrero.com).

Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych lub z wysokowydajnych instalacji kogeneracji 
we wszystkich magazynach zarządzanych bezpośrednio14.

Ferrero rozpoczęła również wewnętrzne badania dotyczące emisji generowanych przez podróże służbowe 
pracowników, w celu poznania ich oddziaływania na środowisko pod kątem emisji CO2.
W okresie 2010/11 analiza objęła podróże pociągiem i samolotem pracowników przypisanych do siedziby w 
Luksemburgu. Przy sporządzaniu szacunków wykorzystano wskaźniki emisji pochodzące z protokołu GHG12, 
które przewidują jednolite współczynniki dla podróży koleją oraz różne współczynniki dla podróży lotniczych, 
uzależnione od długości trasy oraz od klasy podróży.
W raportowanym okresie emisje CO2 wyniosły 4.638,3 ton CO2 eq z czego 8,5 tony CO2 eq przypadło na podróże 
kolejowe, a 4.629,8 ton CO2 eq na podróże lotnicze, przy czym 87% stanowiły podróże na długich trasach13.

CELE DO ROKU 2020 

12 GHG Protocol Tool 2009
13 Za długą uznaje się trasę, która przekracza 2.000 km.
14 Cel ten został już uwzględniony w bardziej ogólnym celu wymienionym w poprzednim 

paragrafie odnośnie energii generowanej we własnym zakresie.
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INFORMACJA TECHNICZNA ODNOSZĄCA SIę DO DANYCH ŚRODOWISKOWYCH ZAWARTYCH 
W NINIEJSZYM ROZDZIALE 

Dane ujęte w niniejszym rozdziale odnoszą się do roku kalendarzowego 2010. Uwzględnione zagadnienia to: 
surowce, opakowania, piętnaście zakładów produkcyjnych w Europie, obu Amerykach i Oceanii (kompletna 
lista zakładów znajduje się w sekcji “Ferrero na świecie”); magazyny surowców, opakowań i produktów 
końcowych zarządzane bezpośrednio; transport zarządzany bezpośrednio przez dział logistyki Grupy.

W ciągu najbliższych dwóch lat obrotowych planowane jest poszerzenie zakresu analiz poprzez:  
1) uwzględnienie wszystkich działających obecnie zakładów; 2) włączenie pozostałych spółek należących do 
Grupy; 3) włączenie transportu i magazynów niezarządzanych bezpośrednio przez dział łańcucha dostaw. 
Należy przy tym zaznaczyć, że w porównaniu z rokiem ubiegłym w zakres analizy weszły wszystkie surowce i 
opakowania stosowane przez Grupę.

 Wstęp • Społeczności lokalne • Mężczyźni i kobiety w Ferrero
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Ferrero działa w Belgii od 1958 roku. Obecność przedsiębiorstwa w tym kraju ma postać tzw. „Business 
Unit” (jednostki biznesowej) oraz kilku biur w Brukseli, magazynu w Ternat i zakładu produkcyjnego w Arlon, 
przy którym powstał też ośrodek badawczy. W sumie Ferrero Belgia zatrudnia 894 osoby.

W Arlon produkowane są między innymi: Kinder Niespodzianka, Kinder Gran Sorpresa, Kinder Schoko Bons i 
Raffaello. Ferrero zajmuje drugie miejsce na belgijskim rynku wyrobów czekoladowych, na którym sprzedaje 
20 produktów z kategorii ‘high premium’. W roku handlowym 2010-2011 obroty Ferrero w Belgii wyniosły 
358,6 mln €.

MęŻCZYźNI I KOBIETY W FERRERO BELGIA

W sumie w Ferrero Belgia zatrudnione są, według stanu na dzień 31 sierpnia 2011 r., 894 osoby. W roku 2010 
we wszystkich belgijskich jednostkach Ferrero przeprowadzono badanie środowiska pracy, którego celem 
było wskazanie ewentualnych obszarów wymagających interwencji. Wyodrębnione zostały tą drogą cztery 
priorytety:

1. Poprawa równowagi praca zawodowa – życie prywatne.

2. Poprawa dobrego samopoczucia w miejscu pracy i promocja zdrowego, aktywnego trybu życia.

3. Zmniejszenie oddziaływania prowadzonej działalności na środowisko.

4. Wsparcie dla organizacji non profit pomagających dzieciom żyjącym w trudnych warunkach.

FERRERO W BELGII

Zakład w Arlon

Król Belgii Baldwin, z wizytą w zakładzie 
produkcyjnym w Arlon – zdjęcie z gazetki Arlon 
– Carrefour – 21.03.1990

ZAŁĄCZNIK I
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Wyniki tej ankiety doprowadziły do opracowania specjalnych programów dzialania, między innymi 
mechanizmów mających ułatwiać godzenie pracy zawodowej z życiem prywatnym oraz środków promocji 
zdrowego trybu życia.

W 2010 roku przeprowadzone zostało także badanie ergonomiki stanowisk pracy przy linii produkcyjnej 
Raffaello. Wyniki badania umożliwiły wprowadzenie ulepszeń na poszczególnych stanowiskach pracy, z 
bezpośrednim zaangażowaniem pracowników.

Oto lista najważniejszych działań na rzecz pracowników, podjętych w belgijskiej Business Unit:

zwiększenie zakresu ubezpieczenia zdrowotnego, które obecnie obejmuje około 80% kosztów wizyt 
lekarskich i dotyczy wszystkich najbliższych członków rodziny pracownika (do ustalonego limitu rocznego);

indywidualne i grupowe spotkania z dietetykiem, których celem jest promocja zdrowej i zróżnicowanej 
diety;

udostępnienie części stanowisk komputerowych w firmie do pracy zdalnej z domu, aby umożliwić 
łatwiejsze godzenie obowiązków służbowych i życia prywatnego;

bardziej elastyczne godziny pracy dla starszych pracowników w ramach programu „Impulse Team”, 
obejmującego zarządzanie mniejszymi sklepami, a nie bardziej „stresującymi” dużymi sieciami 
handlowymi;

dwa razy w tygodniu zajęcia sportowe podczas przerwy na lunch, prowadzone przez zawodowych 
trenerów nordic walkingu i joggingu.

Ferrero Belgia wydaje własny kwartalnik pod tytułem Ferrero Mag, gdzie podawane są nowości i informacje 
dotyczące brukselskiej Business Unit oraz zakładu w Arlon.

Od kilku lat organizowany jest Międzyzakładowy Turniej Piłkarski Ferrero Europe, z udziałem reprezentacji 
Włoch, Niemiec, Francji, Polski i Belgii. W skład drużyn wchodzą pracownicy poszczególnych zakładów, którzy 
trenują przez cały rok, by potem spotkać się na dwudniowych rozgrywkach, odbywających się zawsze w 
czerwcu, co roku w innym miejscu.

Sprawni inaczej 

W magazynie w Ternat pracuje 66 osób niepełnosprawnych. Zajmują się one pakowaniem produktów 
sezonowych (albo przeznaczonych na specjalne promocje). Odsetek pracowników niepełnosprawnych między 
rokiem 2008 a 2011 wzrósł o 55%.

Poza tym zakład Ferrero w Arlon współpracuje od wielu lat ze spółdzielniami, zatrudniającymi osoby 
niepełnosprawne, które zajmują się pakowaniem produktów sezonowych lub przeznaczonych na specjalne 
okazje, a także utrzymaniem terenów zielonych.
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Wspieranie zdrowego trybu życia 
Belgijska Business Unit Ferrero jest członkiem założycielem Viasano, programu prowadzonego w ramach 
międzynarodowej sieci EPODE. Celem programu jest zapobieganie otyłości u dzieci i dorosłych, oraz 
profilaktyka chorób serca u ludzi dorosłych, poprzez działalność opartą na promocji zdrowego trybu życia 
i aktywności fizycznej. Program zaczęto realizować w roku 2007, od dwóch miast pilotażowych (Hasselt i 
Mouscron) ; obecnie obejmuje już 16 miast i 670.000 mieszkańców, z których prawie 10% to dzieci w wieku 
od 5 do 12 lat. Ferrero Belgia wspiera Viasano roczną dotacją w wysokości 100.000 €.

Wspieranie społeczności lokalnych 
Zakład produkcyjny wspiera pracownię języka francuskiego dla dzieci pod nazwą „Les Petits Orateurs 
apprennent le francais”. Celem projektu jest podnoszenie znajomości języka francuskiego wśród dzieci 
cudzoziemców mieszkających w Belgii.

Od 2007 roku zakład w Arlon finansuje też Muzyczny Lipiec Świętego Huberta, odbywający się w ramach 
Festiwalu Walonii.

Jednostka Biznesowa wspiera Krajowy Bank Żywności, który zajmuje się pomocą żywnościową dla 
najuboższych.
W Belgii Krajowy Bank Żywności pomaga 115.800 osobom żyjącym w trudnej sytuacji. W ramach tej 
działalności produktami Ferrero zostało obdarowanych 50.000 osób.

Festiwal Muzyczny Świętego Huberta 

Zajęcia w ramach programu Viasano 
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ISO 9001 ISO 14001 IFS System kontroli 
wewnętrznej Certyfikat GMP

od 2003 r.
(ISO 9002 od 1996 r.) od 2001 r. od 2006 r. od 2008 r. od 2005 r.

LOKALNI DOSTAWCY 

Dostawy na potrzeby zakładu produkcyjnego w 52% realizowane są przez partnerów belgijskich1, mimo iż 
zakład znajduje się zaledwie kilka kilometrów od granicy z Luksemburgiem, Francją i Niemcami.
Również Business Unit prowadzi bezpośrednią, długoterminową współpracę handlową z producentami i 
dostawcami, z których około 87% to firmy belgijskie2.

MINIMALIZACJA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

Całościowa informacja na temat oddziaływania jednostek Ferrero w Belgii na środowisko naturalne została 
zamieszczona w rozdziale zatytułowanym „Minimalizacja oddziaływania na środowisko”.
W tym miejscu podajemy wybrane dane lokalne, które należy rozpatrywać w zestawieniu z danymi 
dotyczącymi całej Grupy.

Zakład produkcyjny 
Poniższa tabela przedstawia wykaz certyfikatów zakładu w Arlon.

Zakład posiada instalację kogeneracji, która wykorzystuje gaz ziemny do produkcji energii elektrycznej, 
pary wodnej i gorącej wody. Dzięki tej instalacji, która zaspokaja ponad 2/3 całego zapotrzebowania 
energetycznego zakładu, możliwa była 16-procentowa redukcja emisji CO2 w porównaniu z poziomem z 
2008 roku (rok oddania instalacji do użytku).

W trakcie omawianego tu roku 2010-2011 w zakładzie przeprowadzono kontrolę sprawności energetycznej. 
Objęła ona wszystkie systemy i instalacje wymagające energii jako źródła zasilania i umożliwiła całościową 
ocenę przepływów energetycznych w zakładzie. Na podstawie tej analizy w nadchodzących latach będziemy 
w stanie ukierunkować przyszłe inwestycje na dalszą redukcję zużycia energii.

Zgodnie z wymogami i kryteriami, obowiązującymi w Walonii na podstawie przepisów i regulacji regionalnych, 
regularnie obliczane są indeks IGG (indeks emisji gazów cieplarnianych) oraz EEI (wskaźnik sprawności 
energetycznej). Na podstawie tych kalkulacji można stwierdzić całościową poprawę wyników zakładu w 
porównaniu do roku 2001, biorąc pod uwagę zużycie energii, asortyment produkcji (w zależności od produktu 
zużycie energii może być mniejsze lub większe) oraz warunki pogodowe.

Wskaźniki te, jeśli ustalić jako 100 %, czyli wartość referencyjną poziom z roku 2001, osiągnęły 87% w 2005 
roku i 64% w 2010.

Jeśli chodzi o gospodarkę odpadami, poza odzyskiem odpadów produkcyjnych przeznaczanych na paszę dla 
zwierząt, w zakładzie stosuje się wiele innych sposobów recyklingu odpadów. W tym zakresie celem jest stałe 
ulepszanie wdrażanych rozwiązań.

1 Dane liczone w oparciu o liczbę aktywnych dostawców według stanu na dzień 31 sierpnia 2011 r., z wyłączeniem dostaw 
wewnątrz grupy i dostaw scentralizowanych (np. surowców produkcyjnych i opakowań).

2 Dane liczone w oparciu o liczbę aktywnych dostawców według stanu na dzień 31 sierpnia 2011 r., z wyłączeniem dostaw 
wewnątrz grupy.
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Bioróżnorodność 
Na podstawie „Światowej bazy danych terenów chronionych3” można stwierdzić, że obszar zakładu w Arlon 
nie obejmuje żadnego terenu podlegającego ochronie ani też terenu o wysokiej bioróżnorodności. Nie jest też 
źródłem znaczącego oddziaływania na środowisko naturalne.

Magazyn 
W trakcie roku obrotowego 2010-2011 przeprowadzona została także całościowa kontrola magazynu w 
Ternat. W jej wyniku wskazano szereg możliwości wprowadzenia usprawnień w zakresie wykorzystania 
energii i podjęto następujące działania:

usprawnienie instalacji klimatyzacji powietrza, prowadzące do obniżenia zużycia energii o około 
100.000 kW/h;

wymiana źródeł światła, która doprowadzi do oszczędności na poziomie 15.000 kW/h.

W sumie modernizacja instalacji klimatyzacyjnej oraz wymiana źródeł światła dadzą oszczędności energii na 
poziomie 115.000 kW/h, co w skali roku odpowiada około 16-procentowej redukcji całej zużywanej energii 
(700.000 kW/h).

Jednostka Biznesowa (Business Unit)
Jednostka Biznesowa prowadzi działania ukierunkowane na zmniejszenie ilości odpadów już od 2007 roku. 
W roku 2008 zamiast wody w jednorazowych plastikowych butelkach wykorzystywane są dystrybutory na 
wymienne butle.
Celem Jednostki jest wdrożenie do 2014 roku planu recyklingu odpadów, który zastąpi obecnie wykorzystywany 
proces spalania.

Łańcuch logistyczny 
Business Unit prowadzi też kilka projektów, których celem jest:

poprawa wykorzystania przestrzeni ładunkowej w ciężarówkach;

wspólne, z innymi firmami branży spożywczej, wykorzystywanie środków transportu;

używanie ciężarówki  zasilanej hybrydowo, planowane w Business Unit na rok 2012.

Dodatkowo Jednostka Biznesowa wprowadziła nową politykę środków transportu, dzięki której osiągnięto 
średnią redukcję emisji CO2 na poziomie 23 g na pojazd. Jeśli chodzi o dystrybucję towarów do punktów 
sprzedaży, 75% wykorzystywanych samochodów wyposażonych jest w silniki spełniające normę Euro 5. W roku 
2009-2010 osiągnięto dzięki temu redukcję emisji cząstek stałych 4 na poziomie 54%, natomiast w 2010-2011 
na poziomie 30% (co wyrażone w tonach odpowiada 
redukcji o 6,4t). Osiągnięto też 30-procentową redukcję 
emisji tlenku węgla i dwutlenku azotu (41,5 mniej). 
Ponadto, dzięki zmianie paliwa do naszych ciężarówek, 
udało się obniżyć emisje CO2 o dalsze 14.000 kg (- 1,8% 
w stosunku do roku 2009-2010).

3 „Światowa baza danych terenów chronionych” to projekt prowadzony przez UNEP (United Nations Environment Programme – Program Środowiskowy Organizacji 
Narodów Zjednoczonych) oraz Światową Komisję IUCN ds. Obszarów Chronionych, obejmujący dane dostarczane przez organizacje rządowe i pozarządowe pod 
postacią takich dokumentów, jak: Lista światowego dziedzictwa UNESCO, program UNESCO „Człowiek i Biosfera”, Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających 
znaczenie międzynarodowe (Konwencja Ramsarska), Dyrektywa Ptasia UE, Dyrektywa Siedliskowa UE  i deklaracja ASEAN Declaration on Heritage Parks.

4 Redukcja emisji cząstek stałych liczona jest według norm ADEME (Environment and Energy Management Agency).

Nowa polityka środków transportu: poprawa 
wykorzystania przestrzeni ładunkowej w 

ciężarówce.
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Obecność Ferrero we Francji sięga roku 1959, kiedy to zakupiono starą fabrykę włókienniczą w Villers- Ecalles 
po jej przekształceniu i modernizacji rozpoczęto tu produkcję Mon Chéri.
W 1961 roku wdrożono produkcję Nutelli, a następnie również Kinder Bueno.
Obecnie Ferrero na terenie Francji posiada trzy lokalizacje, rozmieszczone w pobliżu Rouen: zakład produkcyjny 
w Villers-écalles, magazyn w Grand-Quevilly oraz siedzibę spółki, czyli Business Unit w Mont Saint-Aignan. 
Jeśli wliczy się pracowników sprzedaży zatrudnionych na całym terytorium kraju, liczba osób pracujących w 
Ferrero Francja sięga 1.200.

Nie licząc produktów sezonowych, na rynku francuskim sprzedawane są 22 wyroby Ferrero, w tym między 
innymi Duplo, Ferrero Rocher, Mon Chéri, Nutella, Raffaello, Tic Tac, Kinder Bueno, Kinder Maxi, Kinder 
Chocolat, Kinder Country i Kinder Surprise.
W roku handlowym 2010-2011 obroty Ferrero Francja wyniosły 975 mln €1.

MęŻCZYźNI I KOBIETY W FERRERO FRANCJA 

Łączna liczba osób zatrudnionych w Ferrero we Francji, według stanu na dzień 31 sierpnia 2011 r., wynosiła 1.1472.

„FERRERO ENSEMBLE JUSTEMENT”

„Ferrero Ensemble Justement” to nazwa lokalnego projektu odpowiedzialności społecznej i środowiskowej, 
wdrażającego międzynarodowe zobowiązania Grupy w następujących sferach:

spełnianie potrzeb lokalnych i oczekiwań klientów;

wspieranie i wzmacnianie działalności Grupy we Francji, poprzez wkład lokalny;

bezpośrednie zaangażowanie pracowników;

uczestnictwo w zobowiązaniach podjętych przez Grupę we Francji.

Jest to projekt zbiorowy, który zmierza do zaangażowania wszystkich działów i wszystkich pracowników 
Ferrero Francja, by w ten sposób wspólnie ustalać i realizować pojedyncze przedsięwzięcia.

Stare zdjęcie fabryki włókienniczej „Prevost et 
Grenier”, zakupionej przez Ferrero w 1959 roku.

FERRERO WE FRANCJI 
ZAŁĄCZNIK II

1 Obroty za rok  2010-2011, liczone według francuskich zasad rachunkowości, wyniosły 1 mld 208 mln €.
2 Wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. całkowite zatrudnienie w Ferrero Francja wynosiło 1.272 osoby.
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INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ PRACOWNIKÓW 

Wśród inicjatyw Ferrero Francja, mających wspierać pracowników w godzeniu obowiązków służbowych z 
życiem prywatnym, należy wymienić: Jednostkę Socjalną, która rozpatruje od 80 do 100 wniosków corocznie; 
żłobek przyzakładowy, w którym przebywa około 45 dzieci w wieku od 0 do 4 lat; „Mini Club”; kolonie letnie 
dla dzieci; pomoc w nauce dla 47 dzieci 39 pracowników, 15 stypendiów dla gimnazjalistów. Poza tym dział 
recepcji firmy świadczy takie usługi, jak np. pomoc komputerowa, załatwianie formalności administracyjnych, 
obsługa poczty.

14 grudnia 2010 r. Ferrero Francja podpisała tzw. „Charte de la Parentalité” (Karta rodzicielska), której celem 
jest wspieranie działań pozwalających lepiej godzić obowiązki pracownicze i domowe.

Projekt noszący tytułu „congés familiaux pour tous” (urlop wychowawczy dla wszystkich) wprowadza 
postanowienia rozszerzające to, co stanowią w tym zakresie przepisy prawne, a więc m.in. utrzymanie pensji 
dla ojców na urlopie wychowawczym, dodatkowy wymiar 6 dni urlopu dla matek w ciągu pierwszych 6 
miesięcy od powrotu z urlopu macierzyńskiego, zwiększenie wymiaru urlopu w przypadku choroby dziecka.

Wśród akcji podjętych przez Ferrero Francja na rzecz wspierania „różnorodności” znalazły się m.in. działania 
uwrażliwiające kadrę kierowniczą na kwestię „odmienności” i równych szans, w tym np. przeprowadzona 
wewnętrznie ankieta, oraz stworzony na jej podstawie plan działań naprawczych. W oparciu o tę ankietę 
wyodrębnione zostały następujące obszary wymagające interwencji:

1. Zawodowa równość kobiet i mężczyzn.

2. Różnorodność społeczna, etniczna i terytorialna.

3. Sprawni inaczej.

4. Zarządzanie pracownikami według ich wieku.

Wśród priorytetów na rok 2012 znalazły się poprawa systemu rekrutacji, pod kątem wyeliminowania 
ryzyka dyskryminacji już na starcie kariery zawodowej, podpisanie „Karty różnorodności” oraz uzyskanie 
w 2014 roku tzw. „Label Diversité”.

Podejmowanych jest także wiele działań socjalnych na rzecz pracowników, między innymi program „Kontrola 
stanu zdrowia”. Od 2008 roku z możliwości tej, w ramach której proponowana jest m.in. konsultacja dietetyka, 
skorzystało 105 pracowników.

CZTERY FILARY PROJEKTU „FERRERO
ENSEMBLE JUSTEMENT”

MY

Nasze 
oddziaływanie 
społeczne

Nasze produkty

Nasze 
oddziaływanie na 
środowisko



Wśród działań z zakresu BHP należy wymienić następujące:

1. Ocena ergonomiki stanowisk pracy 
W roku 2010 Ferrero Francja przeprowadziła ocenę ergonomiki stanowisk pracy, pod kątem wdrożenia 
stosownych działań usprawniających. Pierwszym poddanym ocenie działem był dział sprzedaży, liczący 
170 pracowników. Kolejne etapy to ocena stanowisk pracy w dziale pakowania, do końca 2011 roku, 
oraz operatorów wózków widłowych w magazynie w roku 2012.

2. Porozumienie zakładowe w sprawie stresu i ryzyka społeczno-psychologicznego 
Dążąc do poprawy metod zapobiegania występowaniu ryzyka społeczno-psychologicznego w miejscu 
pracy, Ferrero Francja wraz z partnerami społecznymi, podpisała 7 października 2010 roku specjalne 
Porozumienie zakładowe. Jest ono wyrazem troski firmy o utrzymanie dobrej kondycji fizycznej i 
psychicznej swoich pracowników. Na podstawie porozumienia przeprowadzono wstępny etap diagnozy 
sytuacji, w ramach którego odbyły się rozmowy z około stu pracownikami. Następnie w oparciu o 
uzyskane wyniki, w kwietniu 2011 roku, z udziałem przedstawicieli załogi, powstał specjalny plan 
działania. Jego realizacja, przewidziana w roku 2010-2011 zakładała przeszkolenie 170 pracowników 
sprzedaży i promocji pod kątem zarządzania ich relacjami z klientami, a także opracowanie i 
rozpowszechnienie karty pod tytułem „Mieux travailler ensemble” (Razem lepiej pracować).

3. Działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa drogowego 
Ferrero Francja podejmuje też szereg działań, nastawionych na „ograniczenie ryzyka wypadków 
drogowych z udziałem samochodów służbowych”. W tym celu firmowa flota samochodowa oraz 
urządzenia odpowiadające za bezpieczeństwo wymieniane są co dwa lata, a także prowadzona jest 
analiza wypadków drogowych (w roku 2010-2011 analizie takiej poddano 60% wypadków). Poza tym 
500 pracowników zostało przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa drogowego, w ramach kursu, 
który obejmował 4.000 godzin szkoleń, w tym specjalne zajęcia z zakresu wypadków z udziałem 
wielu pojazdów. Wskaźnik częstości wypadków drogowych spadł z 0,7 do 0,3 w 2011 r. Celem jest 
osiągnięcie poziomu poniżej 0,2 do roku 2014 i wprowadzenie certyfikowanego systemu zarządzania 
bezpieczeństwem drogowym.

Pracownica pakowalni w zakładzie Villers-Écalles
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INNE DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ FERRERO FRANCJA 

Wspieranie zdrowego trybu życia 

Uczestnictwo w programie edukacyjnym pod nazwą „Vivons en forme” (dawniej EPODE).

Współpraca ze stowarzyszeniem ANDES (sieć spółdzielczych sklepów spożywczych).

Uczestnictwo w programie Mediasmart (po francusku Pubmalin).

Udział w programie „Fonds français pour l’alimentation et la santé” (Francuski fundusz zywności i zdrowia).

Sprawni inaczej 
Ferrero Francja kontynuuje realizację polityki promującej zatrudnianie i integrację zawodową pracowników 
sprawnych inaczej.

Oto najważniejsze działania podjęte w roku 2010-2011:

Dostosowanie wszystkich siedzib spółki do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Uruchomienie specjalnego adresu poczty internetowej (handiemploi.fr@ferrero.com), aby ułatwić 
dostęp osobom sprawnym inaczej.

Udział w Krajowym Tygodniu dla osób z niepełnosprawnościami („Semaine nationale du handicap”).

Programy współpracy i partnerstwa nastawione na zatrudnianie i integrację zawodową osób sprawnych 
inaczej.

Ferrero Francja współpracuje z wieloma organizacjami, zajmującymi się wspieraniem zatrudnienia i integracją 
ludzi niepełnosprawnych:

„Cap Emploi” - krajowa sieć agencji pośrednictwa pracy, działających na terytorium całego kraju, 
specjalizująca się w poszukiwaniu pracy i pomocy w budowaniu kariery zawodowej dla osób 
niepełnosprawnych (http://capemploi.net).

„Handisup” - stowarzyszenie, działające od 1998 roku, wspierające niepełnosprawnych uczniów i 
studentów uczelni wyższych rejonu Górnej Normandii, w trakcie nauki oraz w poszukiwaniu pracy 
(http://www.handisup.asso.fr/).

„ADAPT” - historyczne stowarzyszenie, założone w 1929 roku, którego celem jest wspieranie integracji 
w społeczeństwie i na rynku pracy osób sprawnych inaczej (http://www.ladapt.net).

Prqcoznicy Ferrero zbierający  
datki na bank żywności .
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Wspieranie społeczności lokalnych 

„Kinder s’engage pour l’enfance”: kolonie letnie pod szyldem Kinder – tydzień wakacji dla 1.000 dzieci z 
ubogich rodzin.

„Tremplin pour réussir”: program edukacji i wsparcia dla młodzieży pragnącej kontynuować naukę 
przerwaną ze względu na trudną sytuację życiową.

5 „Maillots pour l’enfance”:  wsparcie inicjatyw regionalnych na rzecz walki z nierównościami 
społecznymi.

Pomoc żywieniowa: wsparcie dla organizacji zajmujących się zbiórką żywności, m.in. w formie darowizn 
niesprzedanych produktów.

Wewnętrzny Komitet Solidarności: jury złożone z chętnych pracowników Ferrero Francja, rozdzielające 
dotacje dla organizacji lokalnych działających na rzecz solidarności.

Na rzecz gmin 

Współpraca partnerska z miastem Rouen i wsparcie przez nią prowadzonej polityki na rzecz ludzi 
starszych.

Obchody 50 lat obecności Ferrero w Normandii poprzez rozpoczęcie programów współpracy z 
pięcioma gminami: Villers-Écalles, Mont Saint-Aignan, Grand Quevilly, Saint Pierre Les Elbeufs i Rouen, 
by wspierać lokalnie powstające projekty.

Sponsoring wydarzeń sportowych na szczeblu lokalnym – współpraca z „SPO Rouen Basket”.

LOKALNI DOSTAWCY 

We Francji Ferrero współpracuje z wieloma lokalnymi dostawcami, przede wszystkim z Górnej Normandii.

Jeśli chodzi o dostawy zewnętrzne na potrzeby firmy, 95% pochodzi od dostawców francuskich, a w 44% są to 
firmy mieszczące się na terenie Normandii 3. Również Jednostka Biznesowa prowadzi współpracę handlową z 
dostawcami, z których 92% to firmy francuskie, a 37% pochodzące z Normandii.

Ferrero utrzymuje z tymi kooperantami współpracę długoterminową, uznając, iż są oni kluczowym ogniwem 
zarówno rozwoju firmy, jak i lokalnych społeczności. Dlatego też angażuje swoich partnerów w innowacyjne 
projekty społeczne i prośrodowiskowe.

Grupa dzieci, wyjeżdżająca z kolonii letnich Kinder 

3 Dane liczone w oparciu o liczbę aktywnych dostawców według stanu na dzień 31 
sierpnia 2011 r., z wyłączeniem dostaw wewnątrz grupy i dostaw scentralizowanych 
(np. surowców produkcyjnych i opakowań) oraz dostawców usług marketingowych i 
reklamowych.
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Magazyn 
W magazynie rozpoczęto stosowanie wózków widłowych o obniżonym zużyciu energii. Ich niezawodność 
potwierdzają testy, przeprowadzone przez Uniwersytet z Vienne.
Ponadto inwestycja w zmianę systemu klimatyzacji w Grand Quevilly pozwoliła na osiągnięcie następujących 
wyników:

30-procentowa redukcja zużycia energii;

50-procentowa redukcja emisji gazów cieplarnianych (z 309 TeqCO2 do 146 TeqCO2);

obniżenie poziomu hałasu o 20 decybeli (z 80 db do 60 db).

Ferrero Francja zakupiła 882 certyfikatów francuskiego przedsiębiorstwa energetycznego EDF (certificats 
equilibré EDF), celem zbilansowania zużycia energii przez magazyn. Świadczy to o zaangażowaniu Ferrero 
Francja w wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Certyfikaty zakupione w roku 2010-2011 odpowiadają 
882.000 kWh energii ze źródeł odnawialnych. Za każdy zakupiony certyfikat EDF wpłaciło € 1,70 na projekt 
badawczy opracowania i produkcji tanich ogniw fotowoltaicznych.

MINIMALIZACJA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

Całościowa informacja na temat oddziaływania jednostek Ferrero we Francji na środowisko naturalne została 
zamieszczona w rozdziale zatytułowanym „Minimalizacja oddziaływania na środowisko”.
 
Zakład produkcyjny 
Zakład produkcyjny, mieszczący się w Villers-Écalles, od 2005 roku posiada certyfikat jakości według normy 
ISO 14001. Certyfikacja została wznowiona w latach 2008 i 2011.

Ferrero Francja podejmuje działania na rzecz obniżenia zużycia energii i redukcji emisji CO2 do atmosfery. 
Kilka projektów do tego zmierzających podjętych zostało w roku 2010-2011 w zakładzie w Villers-Écalles.

Był to na przykład projekt zakładający optymalizację oświetlenia linii do pakowania Kinder Bueno, polegający 
na wymianie dotychczasowych źródeł światła na wysokowydajne świetlówki typu T5, dające lepsze oświetlenie 
i zużywające mniej energii. Oto osiągnięte wyniki:

60-procentowa redukcja mocy znamionowej;

obniżenie emisji gazów cieplarnianych (10,5 ton CO2 rocznie);

dłuższa żywotność świetlówek;

lepsze oświetlenie linii.

Drugi duży projekt dotyczył izolacji systemu rozprowadzenia ciepłej i zimnej wody, co także pozwoliło na 
osiągnięcie znaczących oszczędności zużywanej energii.
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Biuro Handlowe
Również Biuro Handlowe prowadzi rozmaite projekty prowadzące ku oszczędnościom energii i podnoszeniu 
świadomości pracowników w kwestiach ochrony środowiska naturalnego.

Przy prowadzeniu prac nad rozbudową i renowacją siedziby Biura Handlowego Ferrero Francja dąży do 
przestrzegania norm HQE (High Quality Environment). Zgodnie z tym założeniem budynek Biura Handlowego 
to pierwsza prywatna siedziba w Górnej Normandii, spełniająca wymagania procedury HQE. W lutym 2011 r. 
Oddano do użytku instalację paneli fotowoltaicznych, które rocznie będą wytwarzać ok. 10 MWh energii.

Poniżej przytaczamy listę pomysłów, których celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej wśród 
pracowników w miejscu pracy.

W 2009 roku powołano do życia Komitet ds. Środowiska, w którego skład wchodzą ochotnicy rekrutujący 
się spośród pracowników Ferrero Francja. Jego celem jest prowadzenie akcji uświadamiających znaczenie 
zachowań „przyjaznych dla środowiska” w biurach.

Komitet ds. Środowiska podjął szereg działań, których celem jest zwrócenie uwagi pracowników na to, jak 
ważne są zachowania pro środowiskowe. Było to między innymi:

przygotowanie i rozpowszechnienie ulotki informacyjnej;

wprowadzenie koszy na odpady papierowe;

udostępnienie pracownikom filiżanek na mleko i kawę;

prowadzenie akcji informacyjnej na temat segregacji odpadów w biurze i oszczędzania papieru;

działania na rzecz obniżenia zużycia energii elektrycznej;

udostępnienie pracownikom Mont Saint-Aignan sześciu rowerów służących do przejazdów na krótkich 
trasach.

W roku 2011, również siedziba w Mont Saint-Aignan zakupiła 186 EDF zrównoważonych certyfikatów,
odpowiadających 186.000 kWh energii ze źródeł odnawialnych.

Zakład produkcyjny w Villers-Écalles
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Bioróżnorodność 
Wszystkie siedziby Ferrero we Francji dbają o to, by harmonijnie wkomponowywać się w otaczający ekosystem. 
Jak wynika ze „Światowej bazy obszarów chronionych4” żaden z francuskich zakładów nie obejmuje obszarów 
chronionych lub o wysokim stopniu bioróżnorodności. Najbliższy obszar chroniony to „Boucles de la Seine 
Normande”, znajdujący się w odległości około 1,5 km od magazynu Ferrero.

Łańcuch logistyki 
Jednym z działań zmierzających do redukcji emisji było 
dostosowanie wszystkich samochodów dostawczych 
(ciężarowych) do unijnych norm w sprawie emisji. W 2011 
roku 69% ciężarówek jeżdżących po francuskich drogach na 
rzecz Ferrero Francja spełniało wymagania normy Euro-5 
(co oznacza, że ich liczba podwoiła się między rokiem 2009 
a 2011). Celem jest osiągnięcie poziomu 95% do końca 
2012 roku.

Jeśli chodzi o działania nastawione na redukcję emisji 
w procesie transportu towarów i usług, należy tu z całą 
pewnością wymienić projekt zrealizowany w latach 2005-
2010 we współpracy z Grupą STEF-TFE, którego celem 
było zwiększenie udziału transportu kolejowego. Oto jego 
wyniki:

2.150.000 km tras przejechanych drogą kolejową; 

3.050 mniej ciężarówek na drogach;

 emisje CO2 zmniejszone o 1935 teq CO2/ rok. 

Cel do roku 2014 to osiągnięcie 10-procentowej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych związanej z transportem 
towarów i usług (w porównaniu z rokiem 2010) oraz 
ponad 6% udział transportu kolejowego lub śródlądowego  
(np. Sekwaną i Rodanem) w całości transportowanego towaru.

Kolejny długoterminowy cel to redukcja do 2014 roku emisji tlenków azotu (NOx) o 5% oraz cząstek stałych o 30%.

4 „Światowa baza danych terenów chronionych” to projekt prowadzony przez UNEP (United Nations Environment Programme – Program Środowiskowy Organizacji 
Narodów Zjednoczonych) oraz Światową Komisję IUCN ds. Obszarów Chronionych, obejmujący dane dostarczane przez organizacje rządowe i pozarządowe pod 
postacią takich dokumentów, jak: Lista światowego dziedzictwa UNESCO, program UNESCO „Człowiek i Biosfera”, Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających 
znaczenie międzynarodowe (Konwencja Ramsarska), Dyrektywa Ptasia UE, Dyrektywa Siedliskowa UE  i deklaracja ASEAN Declaration on Heritage Parks.
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Nutella to produkt stworzony w 1964 roku, w oparciu o recepturę kremu Giandujot z 1946 roku. Od samego 
początku należy do najpopularniejszych naszych produktów. Przegląd informacji ogólnych, historycznych i 
ciekawostek związanych z Nutellą można znaleźć na specjalnej stronie internetowej: www.nutella.com.
Dziś Nutella produkowana jest na całym świecie, przez dziewięć zakładów produkcyjnych: Lithgow (Australia), 
Poços de Caldas (Brazylia), Brantford (Kanada), Villers-écalles (Francja), Stadtallendorf (Niemcy), Alba 
(Włochy), Sant’Angelo dei Lombardi (Włochy), Belsk (Polska) i Vladimir (Rosja).
5 krajów, w których Nutella cieszy się największą popularnością, w oparciu o sprzedawane ilości w omawianym 
okresie, to: Francja, Niemcy, Włochy, USA i Belgia.
Najlepiej sprzedającym się opakowaniem Nutelli na świecie, jeśli chodzi o liczbę sprzedanych sztuk, są słoiki 
400 gramowe1.

SUROWCE ZE ZRÓWNOWAŻONYCH źRÓDEŁ 

Tak ceniona przez konsumentów receptura Nutelli, nie zawierająca żadnych substancji konserwujących ani 
barwników, to mieszanka wysokiej jakości składników, takich jak: cukier, olej roślinny (palmowy), orzechy 
laskowe, odtłuszczone kakao i odtłuszczone mleko w proszku. W sumie w roku 2010-11 wykorzystano 323.007 
ton surowców pochodzenia rolniczego.
Jak przewiduje Kodeks postępowania w biznesie, przyjęty przez Ferrero, Grupa świadomie nie stosuje 
organizmów modyfikowanych genetycznie w całym łańcuchu swojej produkcji i wymaga od dostawców 
i partnerów handlowych wszelkich stosownych informacji, które to potwierdzają, łącznie z wynikami 
przeprowadzanych badań.
W odrębnym rozdziale niniejszego raportu opisano szczegółowo pochodzenie i warunki dostaw surowców, 
projekty rozwijane lokalnie oraz udział surowców, dla których identyfikowalność i zrównoważone pochodzenie 
certyfikowane są przez podmioty trzecie (patrz rozdział pod tytułem „Zrównoważone praktyki rolnicze” 
niniejszego raportu).

HARMONOGRAM WPROWADZANIA SUROWCÓW ZRÓWNOWAŻONEGO POCHODZENIA DO PRODUKCJI NUTELLI 

Gdyby na rynku były dostępne wystarczające ilości oleju kokosowego i palmowego z certyfikatem 
zrównoważonego pochodzenia i gdybyśmy mogli przeznaczać je wyłącznie do produkcji Nutelli, moglibyśmy 
założyć, że w roku 2013-2014 będziemy w stanie wykorzystywać do produkcji Nutelli wyłącznie olej 
palmowy i kokosowy posiadający certyfikat pochodzenia ze zrównoważonych źródeł.
Jest to jedynie założenie symulacyjne, ponieważ w chwili obecnej całość surowców zrównoważonych 
kupowanych przez Grupę przeznaczana jest do produkcji wszystkich wyrobów Ferrero, a także ze względu na 
to, iż prognozy te opierają się na wielkości sprzedaży szacowanej  do roku 2013-20142. Bliższe informacje na 
temat zaopatrzenia w surowce do produkcji wszystkich wyrobów Ferrero oraz opracowanych dla nich planów 
na przyszłość zamieściliśmy w rozdziale „Zrównoważone praktyki rolnicze”.
Ilości surowców posiadających certyfikat zrównoważonego pochodzenia będą rosły także po roku 2013-14, 
aż do osiągnięcia poziomu 100% surowców kupowanych przez Grupę, według harmonogramu opracowanego 
dla każdego z nich i opisanego w rozdziale „Zrównoważone praktyki rolnicze”, w którym również wymieniona 
została lista krajów, w których wytwarzane są wykorzystywane przez nas surowce.
Opisujemy tam także projekty realizowane wspólnie z lokalnymi społecznościami, jak również stosowane 
standardy produkcji.

ZAŁĄCZNIK III

1 W tej grupie mieszczą się opakowania od 350g do 450 g.
2 Wewnętrzne prognozy, oparte na ilości sprzedaży w roku 2010-11 i przewidywaniach na lata następne.

STRATEGIA ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO W PRODUKCJI NUTELLI 
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„JAKOŚĆ” ŚRODOWISKOWA

Siedem spośród dziewięciu zakładów produkcyjnych, w których wytwarzana jest Nutella, posiada 
certyfikat jakości systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001. Do roku 2020 taki 
certyfikat uzyskają wszystkie zakłady produkcyjne Grupy (bliższe informacje na ten temat zamieszczono w 
rozdziale pt. „Minimalizacja oddziaływania na środowisko”).
Jeśli chodzi o produkcję Nutelli, to znalazła się ona wśród celów 100-procentowej samowystarczalności 
energetycznej, co oznacza, że cała potrzebna do jej wytworzenia energia będzie pochodzić z kogeneracji lub 
ze źródeł odnawialnych.
Szczegółowe informacje na temat instalacji do produkcji energii w zakładach wytwarzających Nutellę zostały 
podane w rozdziale zatytułowanym „Minimalizacja oddziaływania na środowisko” niniejszego raportu.

ŁAńCUCH LOGISTYCZNY 
Transport Nutelli odbywa się razem z innymi produktami Ferrero. Dlatego też strategia i cele, jeśli chodzi o 
transport Nutelli, mieszczą się w ramach strategii „łańcucha dostaw” całej Grupy. Została ona szczegółowo  
opisana w rozdziale zatytułowanym „Minimalizacja oddziaływania na środowisko” niniejszego raportu.

OPAKOWANIA 
Na poniższym wykresie przedstawiamy podstawowe materiały, według ich wagi, wykorzystywane do 
produkcji opakowań Nutelli na całym świecie*.

Opakowania Nutelli w 92,58% składają się ze szkła. Stanowi to 100% tego surowca zużytego przez Grupę w 
roku 2010-2011.
Stosowane szkło w 100% nadaje się do recyklingu, a 34% tego wykorzystywanego do pakowania Nutelli 
surowca pochodzi z odzysku (ze stłuczki szklanej). Do produkcji opakowań Nutelli stosuje się wyłącznie szkło 
bezbarwne, które dzięki swej przejrzystości umożliwia konsumentowi pełną ocenę i docenienie wyglądu i 
jakości produktu. Z tego powodu nie planujemy zwiększania udziału szkła z odzysku.

* Dane odnoszą się do budżetu 2010-11 dla wszystkich formatów opakowań Nutelli przekraczających 30g oraz wyłącznie do 
opakowań indywidualnych. Waga opakowań i ich składników została obliczona w oparciu o wersje uśrednione.
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* Dane odnoszą się do klastra T400, który obejmuje opakowania od 350 do 450 g.

Jak już wspomniano, wśród opakowań najpopularniejsze są słoiki około 400-gramowe. Poniżej przedstawiamy 
podstawowe materiały, według wagi, wykorzystywane do produkcji tej wielkości opakowań Nutelli*.

Otrzymane reklamacje, w porównaniu z ilością sprzedanych opakowań, dają 1,4 reklamacji na 100.000 
słoików Nutelli o wadze 400 g.
Do roku 2015 Ferrero planuje otworzyć jeden, scentralizowany ośrodek odbioru reklamacji, do którego będą 
spływały wszystkie reklamacje, także z krajów nie wymienionych w powyższej tabeli. Dzięki temu zostanie 
stworzona całościowa baza danych.

IDENTYFIKOWALNOŚĆ I BEZPIECZEńSTWO 

Tak w przypadku Nutelli, jak i pozostałych swoich produktów, Ferrero opracowuje i stosuje restrykcyjne 
kryteria identyfikowalności, bezpieczeństwa i jakości.
Wszystkie zakłady Ferrero, w których produkowana jest Nutella, posiadają certyfikację zewnętrznych 
niezależnych jednostek, zgodnie z uznawanymi na poziomie międzynarodowym normami dla systemów 
zarządzania bezpieczeństwem żywności (bliższe informacje na ten temat zamieszczone zostały w rozdziale 
„Wspieranie zdrowego trybu życia” niniejszego raportu). Aby zapewnić zgodność Nutelli z wysokimi 
standardami smakowymi, wymaganymi przez Ferrero, tradycyjne testy laboratoryjne uzupełniane są 
analizą organoleptyczną tzw. „testami degustacji”, których celem jest całościowa ocena wyglądu, zapachu 
i smaku produktu.
Jeśli chodzi o opakowanie 400-gramowe, to we wszystkich zakładach produkcyjnych je wytwarzających, 
corocznie przeprowadzanych jest około 5 tysięcy takich testów.
W poniższej tabeli podano liczbę reklamacji dotyczących Nutelli otrzymanych w roku 2010-11.

90,37%

4,27%
0,7%

1,75%
0,09%

2,8%
0,02%

Szkło

Aluminium

Papier

LDPE

PP

PET

Tektura

Kraje Liczba reklamacji
Argentyna, Australia, Brazylia, Kanada, Francja, 
Włochy, Luksemburg, Polska, Wlk. Brytania, USA 8.923
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JAKOŚĆ I SMAK 

Poprzez staranną selekcję składników i dopracowany proces przetwórczy, któremu są one poddawane, 
Ferrero udało się stworzyć oryginalny tok produkcji, zachowujący jakość, smak i naturalne wartości odżywcze 
poszczególnych składników.
Wyznaczono także optymalną wielkość jednorazowej porcji Nutelli (zgodną z wielkością opakowań 
jednoporcjowych lub wskazówkami podanymi na opakowaniu większych słoików) – jest to ilość od 15 do 30 g, 
w zależności od nawyków żywieniowych powszechnie przyjętych w różnych krajach, w których jest ona 
sprzedawana.
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Review report on the corporate social responsibility report  
 
To the board of directors  
of Ferrero International S.A.  
 
1. We have reviewed the corporate social responsibility report (the “sustainability report”) of the 

Ferrero Group (the “Group”) as of August 31st, 2011. The directors of  Ferrero International 
S.A. are responsible for the preparation of the sustainability report in accordance with the  
“Sustainability Reporting Guidelines” (version G3.1, 2011) and “Food Processing Sector 
Supplement” both issued by GRI – Global Reporting Initiative, as set out in the paragraph 
“about this corporate social responsibility report”. The directors are also responsible for the 
definition of the Group’s objectives regarding the sustainability performance and the reporting 
of the achieved results. The directors are also responsible for the identification of stakeholders 
and of significant aspects to report, as well as for the implementation and maintenance of 
appropriate management and internal control processes with reference to data and information 
presented in the sustainability report. Our responsibility is to issue this report based on our 
review.  

2. We conducted our work in accordance with the criteria for review engagements established by 
the “International Standards Engagement 3000 – Assurance Engagement other than Audits or 
Reviews of Historical Financial Information” (“ISAE 3000”), issued by the International 
Auditing and Assurance Standards Board. That standard requires the compliance with ethical 
principles (“Code of Ethics of Professional Accountants” issued by the International Federation 
of Accountants), including independence requirements, and that we plan and perform the 
engagement to obtain limited assurance about whether the report is free from material 
misstatement. A limited assurance engagement on the sustainability report consists of making 
inquiries, primary with persons responsible for the preparation of the information included in 
the sustainability report, analysing the sustainability report and applying other evidence 
gathering procedures, as appropriate. The performed procedures are summarized as follows:  

•       comparing the economic and financial information and data included in the paragraphs 
“our products” and “the corporate social responsibility” of the sustainability report with 
those included in the Group’s consolidated financial statements as of  August 31st

, 2011, on 
which Deloitte Audit Société à responsabilité limitée issued the auditor’s report dated  
February 27th

, 2012; 
•       analysing how the processes underlying the generation, recording and management of 

quantitative data included in the sustainability report operate. In particular, we have 
performed the following procedures:  

-  interviews and discussions with delegates of Ferrero Group, to gather information on 
the information, accounting and reporting systems used in preparing the sustainability 
report, as well as on the internal control procedures supporting the gathering, 
aggregation, processing and transmittal of data and information to the department 
responsible for the preparation of the sustainability report;  
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-  analysis, on a sample basis, of the documentation supporting the preparation of the 
sustainability report, in order to gather the evidence of processes in place, their 
adequacy, and that the internal control system correctly manages data and information 
in connection with the objectives described in the sustainability report; 

•       analysing the compliance of the qualitative information included in the sustainability report 
and its overall consistency in relation to the guidelines referred to in paragraph 1 of this 
review report, in particular with reference to the sustainability strategy and policies and the 
determination of significant aspects for each stakeholder category;  

•       analysing the stakeholder involvement process, in terms of methods used and completeness 
of persons involved, through analysis of the minutes of the meetings or any other available 
information about the significant features identified in the stakeholder involvement 
process;  

•       obtaining the representation letter signed by the legal representative of Ferrero 
International S.A. on the compliance of the sustainability report with the guidelines 
referred to in paragraph 1 and on the reliability and completeness of the information and 
data contained therein.  

A review is less in scope than an audit carried out in accordance with ISAE 3000, and, 
therefore, does not enable us to obtain assurance that we would become aware of all significant 
matters and events that might be identified in an audit.  

For the data and information  relating to the sustainability report of the prior year presented for 
comparative purposes, reference should be made to our review report dated June 14th, 2011. 

3. Based on the procedures performed, nothing has come to our attention that causes us to believe 
that the sustainability report of the Ferrero Group as of August 31st 2011 is not prepared, in all 
material respects, in accordance with the “Sustainability Reporting Guidelines” (version G3.1, 
2011) and “Food Processing Sector Supplement” both issued by GRI – Global Reporting 
Initiative, as set out in the paragraph “about this corporate social responsibility report”. 

 
Milan, June 27th, 2012 
 
DELOITTE ERS – Enterprise Risk Services S.r.l. 
 
Franco Amelio 
Partner  
State Authorised Public Accountant (Italy) 
Corporate Responsibility Services 
 

 

This report has been translated into the English language solely for the convenience of international 
readers. 
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Poniżej przedstawione zostało podsumowanie treści zawartych w Raporcie Społecznej Odpowiedzialności 
Biznesu 2011, który został sporządzony według schematu przedstawionego w wytycznych dla raportowania 
zrównoważonego rozwoju (Sustainability Reporting Guidelines wersja GRI-G3.1) oraz dodatku dla sektora 
spożywczego (Food Processing Sector Supplement – FPSS). 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 (ze 
względu na rodzaj prowadzonej działalności lub lokalizację siedzib firmy).

WSKAźNIKI GRI-G3.1

GRI-G3.1 & FPSS
Disclosure on Management Approach (DMA) or Performance 

Indicators

ISO 26000
Core Social Responsibility Subjects 

& Themes

Level of 
coverage 

GRI-G3.1 & 
FPSS

REFERENCE

PROFILE

1. Strategy and Analysis

1.1

Statement from the most senior decision 
maker of the organization (e.g., CEO, chair, or 
equivalent senior position) about the relevance of 
sustainability to the organization and its strategy.

6.2 Organizational governance T 2-3

1.2 Description of key impacts, risks, and opportunities. 6.2 Organizational governance T 2-3; 6-7; 20; 42; 
86; 103

2. Organizational Profile
2.1 Name of the organization n.a. T 12

2.2 Primary brands, products, and/or services n.a. T 8-9

2.3
Operational structure of the organization, including 
main divisions, operating companies, subsidiaries, 
and joint ventures

6.2 Organizational governance T 10-13

2.4 Location of organization’s headquarters n.a. T 10-11

2.5

Number of countries where the organization 
operates, and names of countries with either major 
operations or that are specifically relevant to the 
sustainability issues covered in the report.

n.a. T 10-11

2.6 Nature of ownership and legal form n.a. T 12

2.7
Markets served (including geographic breakdown, 
sectors served, and types of customers/ 
beneficiaries)

n.a. T 10-11

2.8 Scale of the reporting organization (number of 
employees; number of operations; net sale) n.a. T 8-11; 54

2.9 Significant changes during the reporting period 
regarding size, structure, or ownership n.a. T 4; 11-13

2.10 Awards received in the reporting period n.a. T 24-28

3. Report Parameters
Report Profile

3.1 Reporting period (e.g., fiscal/calendar year) for 
information provided n.a. T 4

3.2 Date of most recent previous report (if any) n.a. T 4

3.3 Reporting cycle (annual, biennial, etc.) n.a. T 4

3.4 Contact point for questions regarding the report or 
its contents n.a. T 4

Report Scope and Boundary

3.5 Process for defining report content, n.a. T 4; 14-15

3.6

Boundary of the report (e.g., countries, divisions, 
subsidiaries, leased facilities, joint ventures, 
suppliers).See GRI Boundary Protocol for further 
guidance.

n.a. T 4



144

GRI-G3.1 & FPSS
Disclosure on Management Approach (DMA) or Performance 

Indicators

ISO 26000
Core Social Responsibility Subjects 

& Themes

Level of 
coverage 

GRI-G3.1 & 
FPSS

REFERENCE

3.7

State any specific limitations on the scope or 
boundary of the report.
If boundary and scope do not address the full range 
of material economic, environmental, and social 
impacts of the organization, state the strategy and 
projected timeline for providing complete coverage.

n.a T 4; 122

3.8

Basis for reporting on joint ventures, subsidiaries, 
leased facilities, outsourced operations, and 
other entities that can significantly affect 
comparability from period to period and/or between 
organizations..

n.a. T 11-13

3.9

Data measurement techniques and the bases of 
calculations, including assumptions and techniques 
underlying estimations applied to the compilation of 
the Indicators and other information in the report.
Explain any decisions not to apply, or to 
substantially diverge from, the GRI Indicator 
Protocols

n.a T 58; 63; 102; 122

3.10

Explanation of the effect of any re-statements of 
information provided in earlier reports, and the 
reasons for such re-statement (e.g., mergers/
acquisitions, change of base years/periods, nature 
of business, measurement methods).

n.a. T 4; 64; 105-107; 
111-112

3.11
Significant changes from previous reporting periods 
in the scope, boundary, or measurement methods 
applied in the report.

n.a. T 102-103; 122

GRI content index

3.12 Table identifying the location of the Standard 
Disclosures in the report. n.a. T 143-155

Assurance

3.13

Policy and current practice with regard to seeking 
external assurance for the report. If not included 
in the assurance report accompanying the 
sustainability report, explain the scope and basis of 
any external assurance provided. Also explain the 
relationship between the reporting organization and 
the assurance provider(s).

7.5.3 Verification T 4; 141-142

4. Governance, Commitment, Engagement
Governance

4.1

Governance structure of the organization, including 
committees under the highest governance body 
responsible for specific tasks, such as setting 
strategy or organizational oversight. 

6.2 Organizational governance T 12; 56

4.2

Indicate whether the Chair of the highest 
governance body is also an executive officer 
(and, if so, their function within the organization’s 
management and the reasons for this 
arrangement).

6.2 Organizational governance T 12

4.3

For organizations that have a unitary board 
structure, state the number and gender of 
members of the highest governance body that are 
independent and/or non-executive members.
State how the organization defines ‘independent’ 
and ‘non-executive’. This element applies only for 
organizations that have unitary board structures. 
See the glossary for a definition of ‘independent’.

6.2 Organizational governance T 12

4.4
Mechanisms for shareholders and employees 
to provide recommendations or direction to the 
highest governance body.

6.2 Organizational governance T 12

4.5

Linkage between compensation for members of 
the highest governance body, senior managers, and 
executives (including departure arrangements), and 
the organization’s performance (including social and 
environmental performance).

6.2 Organizational governance T 12

4.6 Processes in place for the highest governance body 
to ensure conflicts of interest are avoided. 6.2 Organizational governance T 12

4.7

Process for determining the composition, 
qualifications, and expertise of the members of 
the highest governance body and its committees, 
including any consideration of gender and other 
indicators of diversity

6.2 Organizational governance T 12
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GRI-G3.1 & FPSS
Disclosure on Management Approach (DMA) or Performance 

Indicators

ISO 26000
Core Social Responsibility Subjects 

& Themes

Level of 
coverage 

GRI-G3.1 & 
FPSS

REFERENCE

4.8

Internally developed statements of mission 
orvalues, codes of conduct, and principles 
relevant to economic, environmental, and 
social performance and the status of their 
implementation.

6.2 Organizational governance T

2-3; 16-17; 23; 
38; 75; 103; www.
ferrero.com/social-
responsibility/code-
business-conduct/;

www.ferrero.
com/social-

responsibility/code-
of-ethics/reliability-

trust/

4.9

Procedures of the highest governance body for 
overseeing the organization’s identification and 
management of economic, environmental, and 
social performance, including relevant risks and 
opportunities, and adherence or compliance with 
internationally agreed standards, codes of conduct, 
and principles.

6.2 Organizational governance T 12; 14; 16-17

4.10
Processes for evaluating the highest governance 
body’s own performance, particularly with respect to 
economic, environmental, and social performance.

6.2 Organizational governance T 12

Commitments to external initiatives

4.11
Explanation of whether and how the precautionary 
approach or principle is addressed by the 
organization.

6.2 Organizational governance T 2-3; 16-17; 20; 62; 
76-77; 103; 119

4.12
Externally developed economic, environmental, and 
social charters, principles, or other initiatives to 
which the organization subscribes or endorses.

6.2 Organizational governance T

4; 14; 16-17; www.
ferrero.com/social-
responsibility/code-
business-conduct/

4.13

Memberships in associations (such as industry 
associations) and/or national/international 
advocacy organizations in which the organization 
has positions in governance bodies; participates 
in projects or committees; provides substantive 
funding beyond routine membership dues; or views 
membership as strategic.

6.2 Organizational governance T 16

Stakeholder Engagement

4.14 List of stakeholder groups engaged by the 
organization. 6.2 Organizational governance T 14-15

4.15 Basis for identification and selection of 
stakeholders with whom to engage 6.2 Organizational governance T 14-17; 95

4.16
Approaches to stakeholder engagement, 
including frequency of engagement by type and by 
stakeholder group.

6.2 Organizational governance T 14-15; 155

4.17

Key topics and concerns that have been raised 
through stakeholder engagement, and how the 
organization has responded to those key topics and 
concerns, including through its reporting.

6.2 Organizational governance T 14-15; 155

SOURCING PERFORMANCE INDICATORS

DMA SC Management and verification policies and system T

2-3; 6-7; 16-
19; 86-87; 91; 
94-96; 98-100; 
102-103; 109; 
115; 121; www.

ferrero.com/social-
responsibility/code-
business-conduct/

FP1 Percentage of purchased volume from suppliers 
compliant with company’s sourcing policy.

6.3 Human rights
6.4 Labour practices
6.6 Fair operating practices 
6.6.6 Promoting social responsibility 
in the value chain

T 16-17; 23

FP2

Percentage of purchased volume which is verified 
as being in accordance with credible, internationally 
recognized responsible production standards, 
broken down by standard

6.3 Human rights
6.4 Labour practices
6.6 Fair operating practices 
6.6.6 Promoting social responsibility 
in the value chain

T 16-17; 23
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ECONOMIC PERFORMANCE INDICATORS

DMA EC Management and verification policies and system
6.2 Governo dell’organizzazione
6.8 Coinvolgimento e sviluppo della 
comunità

T

2-3; 9-11; 20-21; 
30-31; 36-37; 40; 
42; 46-47; 49; 58; 
60; 70; 86; 88-90; 
97; 104; 110; 127; 

133

Economic performance indicators

EC1

Direct economic value generated and distributed, 
including revenues, operating costs, employee 
compensation, donations and other community 
investments, retained earnings, and payments to 
capital providers and governments.

6.8 Community involvement and 
development 
6.8.3 Community involvement
6.8.7 Wealth and income creation
6.8.9 Social investment

T 21

EC2
Financial implications and other risks and 
opportunities for the organization’s activities due to 
climate change.

6.5.5 Climate change mitigation and 
action T 104

EC3 Coverage of the organization’s defined benefit plan 
obligations. n.a T 62

EC4 Significant financial assistance received from 
government. n.a P

22;
Based on existing 
information, we 
do not currently 

receive significant 
financial 

assistance from 
government that 
would materially 

affect our position. 
We are developing 
our data collection 

processes for 
reporting in the 

CSR Report 2012.

Market Presence

EC5
Range of ratios of standard entry level wage 
by gender compared to local minimum wage at 
significant locations of operation.

6.3.7 Discrimination and vulnerable 
groups
6.4.4 Conditions of work and social 
protection
6.8 Community involvement and 
development

P

58;
Existing information 

systems do not 
provide the data 
for all significant 

locations of 
operation and by 
gender. We are 
developing our 
data collection 
processes for 

reporting in the 
CSR Report 2015.

EC6
Policy, practices, and proportion of spending on 
locally-based suppliers at significant locations of 
operation.

6.6.6 Promoting social responsibility 
in the value chain
6.8 Community involvement and 
development
6.8.5 Employment creation and skills 
development
6.8.7 Wealth and income creation

T 20; 45-46; 127; 
133

EC7
Procedures for local hiring and proportion of senior 
management hired from the local community at 
locations of significant operation.

6.8 Community involvement and 
development
6.8.5 Employment creation and skills 
development
6.8.7 Wealth and income creation

T 60

Indirect Economic impacts

EC8

Development and impact of infrastructure 
investments and services provided primarily for 
public benefit through commercial, in kind, or pro 
bono engagement

6.3.9 Economic, social and cultural 
rights
6.8 Community involvement and 
development
6.8.3 Community involvement 
6.8.4 Education and culture
6.8.5 Employment creation and skills 
development
6.8.6 Technology development and 
access
6.8.7 Wealth and income creation
6.8.9 Social investment

T
30-31; 36-38; 40; 

42; 48; 68; 70; 79; 
81; 88-90; 97; 110

GRI-G3.1 & FPSS
Disclosure on Management Approach (DMA) or Performance 

Indicators

ISO 26000
Core Social Responsibility Subjects 

& Themes

Level of 
coverage 

GRI-G3.1 & 
FPSS

REFERENCE
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EC9 Understanding and describing significant indirect 
economic impacts, including the extent of impacts.

6.3.9 Economic, social and cultural 
rights
6.6.6 Promoting social responsibility 
in the value chain
6.6.7 Respect for property rights
6.7.8 Access to essential services
6.8 Community involvement and 
development
6.8.5 Employment creation and skills 
development
6.8.6 Technology development and 
access
6.8.7 Wealth and income creation
6.8.9 Social investment

P
20; 33; 42; 46-47; 
89-90; 97; 110; 

127; 133

6.6.6 Promuovere la responsabilità sociale nella catena del valore

ENVIRONMENTAL PERFORMANCE INDICATORS

DMA EN Management and verification policies and system
6.2 Organizational governance
6.5 The Environment

T

2-3; 18-20; 86; 
88; 102-104; 
106-109; 113; 

115-117; 119-121; 
127-128; 134-
136; 138; www.

ferrero.com/social-
responsibility/code-
business-conduct/

Materials

EN1 Materials used by weight or volume.
6.5 The Environment
6.5.4 Sustainable resource use

T 11; 137;

EN2 Percentage of materials used that are recycled 
input materials.

6.5 The Environment
6.5.4 Sustainable resource use

T 117; 138

Energy

EN3 Direct energy consumption by primary energy 
source.

6.5 The Environment
6.5.4 Sustainable resource use

T 105; 111-113

EN4 Indirect energy consumption by primary source
6.5 The Environment
6.5.4 Sustainable resource use

T 105; 111-113

EN5 Energy saved due to conservation and efficiency 
improvements

6.5 The Environment
6.5.4 Sustainable resource use

T
104-105; 110-113; 

115-116; 119; 
127-128; 134-135

EN6

Initiatives to provide energy-efficient or renewable 
energy based products and services, and 
reductions in energy requirements as a result of 
these initiatives

6.5 The Environment
6.5.4 Sustainable resource use

T

108-109; 112; 
115; 118-119; 
121; 128; 135-

136; 138

EN7 Initiatives to reduce indirect energy consumption 
and reductions achieved

6.5 The Environment
6.5.4 Sustainable resource use

T
104-105; 109; 
112-113; 115; 

127-128; 134-135

Water

EN8 Total water withdrawal by source
6.5 The Environment
6.5.4 Sustainable resource use

T 106

EN9 Water sources significantly affected by withdrawal 
of water.

6.5 The Environment
6.5.4 Sustainable resource use

T 106

EN10 Percentage and total volume of water recycled and 
reused

6.5 The Environment
6.5.4 Sustainable resource use

T 106

Biodiversity

EN11
Location and size of land owned, leased, managed 
in, or adjacent to, protected areas and areas of 
high biodiversity value outside protected areas.

6.5 The Environment
6.5.6 Protection of the environment & 
biodiversity, and restoration of natural 
habitats 

T 108; 127; 136

EN12

Description of significant impacts of activities, 
products, and services on biodiversity in protected 
areas and areas of high biodiversity value outside 
protected areas

6.5 The Environment
6.5.6 Protection of the environment & 
biodiversity, and restoration of natural 
habitats 

T 108; 127; 136

GRI-G3.1 & FPSS
Disclosure on Management Approach (DMA) or Performance 

Indicators

ISO 26000
Core Social Responsibility Subjects 

& Themes

Level of 
coverage 

GRI-G3.1 & 
FPSS

REFERENCE
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GRI-G3.1 & FPSS
Disclosure on Management Approach (DMA) or Performance 

Indicators

ISO 26000
Core Social Responsibility Subjects 

& Themes

Level of 
coverage 

GRI-G3.1 & 
FPSS

REFERENCE

Emissions, effluents and waste

EN16 Total direct and indirect greenhouse gas emissions 
by weight

6.5 The Environment
6.5.5 Climate change mitigation and 
action

T 105; 113

EN17 Other relevant indirect greenhouse gas emissions 
by weight

6.5 The Environment
6.5.5 Climate change mitigation and 
action

T 120-121

EN18 Initiatives to reduce greenhouse gas emissions and 
reductions achieved

6.5 The Environment
6.5.5 Climate change mitigation and 
action

T

88; 103-105; 109; 
112-113; 115-116; 
119-121; 127-128; 

134; 136

EN19 Emissions of ozone-depleting substances by weight
6.5 The Environment
6.5.3 Prevention of pollution

T 105

EN20 NO, SO, and other significant air emissions by type 
and weight

6.5 The Environment
6.5.3 Prevention of pollution

NA

Ferrero doesn’t 
produce other 
significant air 

emissions

EN21 Total water discharge by quality and destination
6.5 The Environment
6.5.3 Prevention of pollution

T 106

EN22 Total weight of waste by type and disposal method
6.5 The Environment
6.5.3 Prevention of pollution

T 107; 127-128

EN23 Total number and volume of significant spills
6.5 The Environment
6.5.3 Prevention of pollution

T 107

Products and Services

EN26
Initiatives to mitigate environmental impacts 
of products and services, and extent of impact 
mitigation

6.5 The Environment
6.5.4 Sustainable resource use 
6.6.6 Promoting social responsibility 
in the value chain
6.7.5 Sustainable consumption

T 117-118; 128; 
138-139

EN27 Percentage of products sold and their packaging 
materials that are reclaimed by category

6.5 The Environment
6.5.3 Prevention of pollution
6.5.4 Sustainable resource use
6.7.5 Sustainable consumption

T 118; 138

Compliance

EN28

Monetary value of significant fines and 
total number of non-monetary sanctions for 
noncompliance with environmental laws and 
regulations

6.5 The Environment T 22

Transports

EN29

Significant environmental impacts of transporting 
products and other goods and materials used for 
the organization’s operations, and transporting 
members of the workforce

6.5 The Environment
6.5.4 Sustainable resource use 
6.6.6 Promoting social responsibility 
in the value chain

T 120-121; 128; 136

SOCIAL PERFORMANCE INDICATORS

Labour Practices and Decent Work

DMA LA Management and verification policies and system

6.2 Organizational governance
6.4 Labour Practices
6.3.10 Fundamental principles and 
rights at work-

T

2-3; 18-19; 50; 
52; 54; 57-62; 

64; 67-69; 71-72; 
124-125; 130; 

132; www.ferrero.
com/social-

responsibility/code-
business-conduct/;

www.ferrero.
com/social-

responsibility/code-
of-ethics/reliability-

trust/

Employment

LA1 Total workforce by employment type, employment 
contract, and region, broken down by gender.

6.4 Labour Practices
6.4.3 Employment and employment 
relationships

T 11; 52; 54-56; 
124; 129



149

LA2
Total number and rate of new employee hires 
and employee turnover by age group, gender, and 
region.

6.4 Labour Practices
6.4.3 Employment and employment 
relationships

T 57

LA15 Return to work and retention rates after parental 
leave, by gender.

6.4 Labour Practices
6.4.4 Conditions of work and social 
protection

NC

58;
Existing information 

systems do not 
provide the data. 
We are developing 
our data collection 

processes for 
reporting in the 

CSR Report 2015.

Labour/ Management Relations

LA4 Percentage of employees covered by collective 
bargaining agreements.

6.4 Labour Practices
6.4.3 Employment and employment 
relationships
6.4.4 Conditions of work and social 
protection
6.4.5 Social dialogue
6.3.10 Fundamental principles and 
rights at work

T 61

LA5
Minimum notice period(s) regarding significant 
operational changes, including whether it is 
specified in collective agreements.

6.4 Labour Practices
6.4.3 Employment and employment 
relationships
6.4.4 Conditions of work and social 
protection
6.4.5 Social dialogue

T 61

FP3 Percentage of working time lost due to industrial 
disputes, strikes and/or lock-outs, by country

6.4 Labour Practices
6.4.3 Employment and employment 
relationships
6.4.4 Conditions of work and social 
protection
6.4.5 Social dialogue

T 61

Health and Safety

LA7
Rates of injury, occupational diseases, lost days, 
and absenteeism, and total number of work related 
fatalities, by region and by gender.

6.4 Labour Practices
6.4.6 Health and safety at work

P

63-64;
Existing information 

systems do not 
provide the data 

about occupational 
diseases, lost days, 
and absenteeism 
by region and by 
gender. We are 
developing our 
data collection 
processes for 

reporting in the 
CSR Report 2015..

LA8

Education, training, counseling, prevention, and 
risk-control programs in place to assist workforce 
members, their families, or community members 
regarding serious diseases.

6.4 Labour Practices
6.4.6 Health and safety at work
6.8 Community involvement and 
development 
6.8.3 Community involvement
6.8.4 Education and culture
6.8.8 Health

T 37; 62; 67; 69; 
125; 131

Training and Education

LA10 Average hours of training per year per employee by 
gender, and by employee category.

6.4 Labour Practices
6.4.7 Human development and 
training in the workplace

P

44; 64; 67;
Existing information 

systems do 
not provide 

consolidated data 
about average 

hours of training 
by gender, and by 

employee category. 
We are developing 
our data collection 

processes for 
reporting in the 

CSR Report 2014.

GRI-G3.1 & FPSS
Disclosure on Management Approach (DMA) or Performance 

Indicators

ISO 26000
Core Social Responsibility Subjects 

& Themes

Level of 
coverage 

GRI-G3.1 & 
FPSS

REFERENCE
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GRI-G3.1 & FPSS
Disclosure on Management Approach (DMA) or Performance 

Indicators

ISO 26000
Core Social Responsibility Subjects 

& Themes

Level of 
coverage 

GRI-G3.1 & 
FPSS

REFERENCE

LA11

Programs for skills management and lifelong 
learning that support the continued employability 
of employees and assist them in managing career 
endings.

6.4 Labour Practices
6.4.7 Human development and 
training in the workplace 6.8.5 
Employment creation and skills 
development

T 30-31; 36; 38-40; 
44; 64-67; 131

LA12
Percentage of employees receiving regular 
performance and career development reviews, by 
gender.

6.4 Labour Practices
6.4.7 Human development and 
training in the workplace

T 59

Diversity and Equal Opportunity

LA13

Composition of governance bodies and breakdown 
of employees per employee category according to 
gender, age group, minority group membership, and 
other indicators of diversity.

6.3.7 Discrimination and vulnerable 
groups
6.3.10 Fundamental principles and 
rights at work
6.4 Labour Practices
6.4.3 Employment and employment 
relationships

T 55-56; 71; 125; 
132

Equal Remuneration for Women and Men

LA14
Ratio of basic salary and remuneration of women to 
men by employee category, by significant locations 
of operation.

6.3.7 Discrimination and vulnerable 
groups
6.3.10 Fundamental principles and 
rights at work
6.4 Labour Practices
6.4.3 Employment and employment 
relationships
6.4.4 Conditions of work and social 
protection

P

59;
Existing information 

systems do not 
provide the data 
for all significant 

locations of 
operation. We are 

developing our 
data collection 
processes for 

reporting in the 
CSR Report 2015.

Human Rights

DMA HR Management and verification policies and system

6.2 Organizational governance
6.3 Human Rights
6.3.3 Due Diligence
6.3.4 Human rights risk situations
6.3.6 Resolving grievances
6.6.6 Promoting social responsibility 
in the value chain

T

2-3; 16-17; 20; 
23; 86-87; 92-

94; 96-99; www.
ferrero.com/social-
responsibility/code-
business-conduct/;

www.ferrero.
com/social-

responsibility/code-
of-ethics/reliability-

trust/

Investments and procurement practices

HR1

Percentage and total number of significant 
investment agreements and contracts that include 
clauses incorporating human rights concerns, or 
that have undergone human rights screening.

6.3 Human Rights
6.3.3 Due diligence
6.3.5 Avoidance of complicity
6.6.6 Promoting social responsibility 
in the value chain

T 16-17; 87; 96

HR2
Percentage of significant suppliers, contractors, 
and other business partners that have undergone 
human rights screening, and actions taken.

6.3 Human Rights
6.3.3 Due diligence
6.3.5 Avoidance of complicity
6.4.3 Employment and employment 
relationships
6.6.6 Promoting social responsibility 
in the value chain

T 16-17; 23; 87; 
96-97

HR3

Total hours of employee training on policies and 
procedures concerning aspects of human rights 
that are relevant to operations, including the 
percentage of employees trained.

6.3 Human Rights
6.3.5 Avoidance of complicity

P

22; 64;
Existing information 

systems do 
not provide 

consolidated data 
about Total hours of 
employee training 
concerning aspect 

of human right. 
We are developing 
our data collection 

processes for 
reporting in the 

CSR Report 2014.



151

GRI-G3.1 & FPSS
Disclosure on Management Approach (DMA) or Performance 

Indicators

ISO 26000
Core Social Responsibility Subjects 

& Themes

Level of 
coverage 

GRI-G3.1 & 
FPSS

REFERENCE

Non- discrimination

HR4 Total number of incidents of discrimination and 
corrective actions taken.

6.3 Human Rights
6.3.6 Resolving grievances
6.3.7 Discrimination and vulnerable 
groups
6.3.10 Fundamental principles and 
rights at work
6.4.3 Employment and employment 
relationships

T 22

Freedom of Association and collective Bargaining

HR5

Operations and significant suppliers identified in 
which the right to exercise freedom of association 
and collective bargaining may be violated or at 
significant risk, and actions taken to support these 
rights.

6.3 Human Rights
6.3.3 Due diligence
6.3.4 Human rights risk situations
6.3.5 Avoidance of complicity
6.3.8 Civil and political rights
6.3.10 Fundamental principles and 
rights at work
6.4.3 Employment and employment 
relationships
6.4.5 Social dialogue

T 16-17; 23; 61

Child Labour

HR6

Operations and significant suppliers identified as 
having significant risk for incidents of child labour, 
and measures taken to contribute to the effective 
abolition of child labour.

6.3 Human Rights
6.3.3 Due diligence
6.3.4 Human rights risk situations
6.3.5 Avoidance of complicity
6.3.7 Discrimination and vulnerable 
groups
6.3.10 Fundamental principles and 
rights at work
6.6.6 Promoting social responsibility 
in the value chain

T 16-17; 23; 86-87; 
91-94; 96-99

Forced and Compulsory Labour

HR7

Operations and significant suppliers identified as 
having significant risk for incidents of forced or 
compulsory labour, and measures to contribute to 
the elimination of all forms of forced or compulsory 
labour.

6.3 Human Rights
6.3.3 Due diligence
6.3.4 Human rights risk situations
6.3.5 Avoidance of complicity
6.3.7 Discrimination and vulnerable 
groups
6.3.10 Fundamental principles and 
rights at work
6.6.6 Promoting social responsibility 
in the value chain

T 16-17; 23; 86-87; 
91-94; 96-99

Assessment

HR10
Percentage and total number of operations that 
have been subject to human rights reviews and/or 
impact assessments.

6.3 Human Rights
6.3.3 Due diligence
6.3.4 Human rights risk situations
6.3.5 Avoidance of complicity

T 16-17; 23; 86; 
97; 99

Remediation

HR11
Number of grievances related to human rights filed, 
addressed and resolved through formal grievance 
mechanisms.

6.3 Human Rights
6.3.6 Resolving grievances

T 16-17; 22-23 

Society Performance Indicators

DMA SO Management and verification policies and system

6.2 Organizational governance
6.6 Fair Operating Practices
6.8 Community involvement and 
development

T

2-3; 16-19; 22; 
30-31; 36-38; 
42-44; 48-49; 

74-75; 79-81; 88-
90; 93-97; www.

ferrero.com/social-
responsibility/code-
business-conduct/
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GRI-G3.1 & FPSS
Disclosure on Management Approach (DMA) or Performance 

Indicators

ISO 26000
Core Social Responsibility Subjects 

& Themes

Level of 
coverage 

GRI-G3.1 & 
FPSS

REFERENCE

Local Communities

SO1
Percentage of operations with implemented local 
community engagement, impact assessments, and 
development programs.

6.3.9 Economic, social and cultural 
rights
6.8 Community involvement and 
development
6.8.3 Community involvement
6.8.9 Social Investment

T

20; 30-31; 36-39; 
42; 48-49; 68; 70; 
79; 81; 88-91; 93; 
96-97; 100; 110; 

119; 126; 132-133

SO9 Operations with significant potential or actual 
negative impacts on local communities.

6.3.9 Economic, social and cultural 
rights
6.5.3 Prevention of pollution
6.5.6 Protection of the environment, 
biodiversity and restoration of natural 
habitats
6.8 Community involvement and 
development

T 20

SO10
Prevention and mitigation measures implemented 
in operations with significant potential or actual 
negative impacts on local communities.

6.3.9 Economic, social and cultural 
rights
6.5.3 Prevention of pollution
6.5.6 Protection of the environment, 
biodiversity and restoration of natural 
habitats
6.8 Community involvement and 
development

T 20

FP4

Nature, scope and effectiveness of any programs 
and practices (in-kind contributions, volunteer 
initiatives, knowledge transfer, partnerships and 
product development) that promote access to 
healthy lifestyles; the prevention of chronic disease; 
access to healthy, nutritious and affordable food; 
and improved welfare for communities in need

6.8.8 Health T 48; 74; 79-81; 
125-126; 132; 140

Corruption

SO2 Percentage and total number of business units 
analyzed for risks related to corruption.

6.6 Fair Operating Practices
6.6.3 Anti-corruption

T 22

SO3 Percentage of employees trained in organization’s 
anti-corruption policies and procedures.

6.6 Fair Operating Practices
6.6.3 Anti-corruption

P

22;
Existing information 

systems do 
not provide 

consolidated data 
about Percentage 

of employee 
training concerning 

anti-corruption 
policies and 

procedures. We 
are developing our 

data collection 
processes for 

reporting in the 
CSR Report 2013.

SO4 Actions taken in response to incidents of 
corruption.

6.6 Fair Operating Practices
6.6.3 Anti-corruption

T 22

Public Policy

SO5 Public policy positions and participation in public 
policy development and lobbying.

6.6 Fair Operating Practices
6.6.4 Responsible political 
involvement
6.8.3 Community involvement

T 15-16; 74; 88; 90; 
92-93; 95-97; 99
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GRI-G3.1 & FPSS
Disclosure on Management Approach (DMA) or Performance 

Indicators

ISO 26000
Core Social Responsibility Subjects 

& Themes

Level of 
coverage 

GRI-G3.1 & 
FPSS

REFERENCE

SO6
Total value of financial and in-kind contributions to 
political parties, politicians, and related institutions 
by country.

6.6 Fair Operating Practices
6.6.4 Responsible political 
involvement
6.8.3 Community involvement 

T

www.ferrero.
com/social-

responsibility/code-
business-conduct/ 

Ferrero does not 
allow behaviors that, 
directly or indirectly, 
offer, promise, give 
or demand a bribe 
or other undue / 

improper advantage, 
with the intention 
of corruption, to 

public officials, civil 
servants, members 
of their families, and 
business partners  
Ferrero does not 

allow contributions to 
political parties and 

/ or to candidates for 
public office.

Compliance

SO8
Monetary value of significant fines and total 
number of non-monetary sanctions for non-
compliance with laws and regulations.

6.6 Fair Operating Practices 
6.6.3 Anti-Corruption
6.6.7 Respect for property rights 
6.8.7 Wealth and income creation

T 22

Products Responsibility Performance Indicators

DMA PR Management and verification policies and system
6.2 Organizational governance
6.6 Fair Operating Practices
6.7 Consumer Issues

T 2-3; 22; 74-75; 
82-84

Customer Health and Safety

PR1

Life cycle stages in which health and safety 
impacts of products and services are assessed 
for improvement, and percentage of significant 
products and services categories subject to such 
procedures.

6.3.9 Economic, social and cultural 
rights
6.6.6 Promoting social responsibility 
in the value chain
6.7 Consumer Issues
6.7.4 Protecting consumers’ health 
& safety
6.7.5 Sustainable consumption

T

16-20; 22; 75-78; 
116; www.ferrero.

com/social-
responsibility/code-
business-conduct/

PR2

Total number of incidents of non-compliance with 
regulations and voluntary codes concerning health 
and safety impacts of products and services during 
their life cycle, by type of outcomes. 

6.3.9 Economic, social and cultural 
rights
6.6.6 Promoting social responsibility 
in the value chain 6.7 Consumer 
Issues
6.7.4 Protecting consumers’ health 
& safety
6.7.5 Sustainable consumption

T 22-23; 77

FP5

Percentage of production volume manufactured 
in sites certified by an independent third party 
according to internationally recognized food safety 
management system standards

6.7.4 Protecting consumers’ health 
& safety T 76-77

FP6
Percentage of total sales volume of consumer 
products, by product category, that are lowered in 
saturated fat, trans fats, sodium and added sugars

6.7.5 Sustainable consumption T 75

FP7

Percentage of total sales volume of consumer 
products, by product category, that contain increased 
nutritious ingredients like fiber, vitamins, minerals, 
phytochemicals or functional food additives.

6.7.5 Sustainable consumption T 75 

Product and Service Labeling

PR3

Type of product and service information required 
by procedures, and percentage of significant 
products and services subject to such information 
requirements.

6.7 Consumer Issues
6.7.3 Fair marketing, factual and 
unbiased information and fair 
contractual practices
6.7.4 Protecting consumers’ health 
& safety
6.7.5 Sustainable consumption
6.7.6 Consumer service, support and 
complaint and dispute resolution
6.7.9 Education and awareness

T 82; 117
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GRI-G3.1 & FPSS
Disclosure on Management Approach (DMA) or Performance 

Indicators

ISO 26000
Core Social Responsibility Subjects 

& Themes

Level of 
coverage 

GRI-G3.1 & 
FPSS

REFERENCE

FP8
Policies and practices on communication to 
consumers about ingredients and nutritional 
information beyond legal requirements.

6.7.5 Sustainable consumption T 82

Marketing communication

PR6

Programs for adherence to laws, standards, 
and voluntary codes related to marketing 
communications, including advertising, promotion, 
and sponsorship.

6.7 Consumer Issues
6.7.3 Fair marketing, factual and 
unbiased information and fair 
contractual practices
6.7.6 Consumer service, support and 
complaint and dispute resolution
6.7.9 Education and awareness

T 82-84

PR7

Total number of incidents of non-compliance 
with regulations and voluntary codes concerning 
marketing communications, including advertising, 
promotion, and sponsorship by type of outcomes.

6.7 Consumer Issues
6.7.3 Fair marketing, factual and 
unbiased information and fair 
contractual practices
6.7.6 Consumer service, support and 
complaint and dispute resolution
6.7.9 Education and awareness

T 23; 82-84

Compliance

PR9

Monetary value of significant fines for 
noncompliance with laws and regulations 
concerning the provision and use of products and 
services.

6.7 Consumer Issues
6.7.6 Consumer service, support and 
complaint and dispute resolution

T 22-23

ANIMAL WELFARE PERFORMANCE INDICATORS

DMA AW Management and verification policies and system

4.4 Ethical behavior
6.5.6 Protection of the environment, 
biodiversity and restoration of natural 
habitats
6.7.5 Sustainable consumption

T

16-19; 95; www.
ferrero.com/social-
responsibility/code-
business-conduct/

Breeding and Genetics

FP9 Percentage and total of animals raised and/or 
processed, by species and breed type.

4.4 Ethical behavior
6.5.6 Protection of the environment, 
biodiversity and restoration of natural 
habitats
6.7.5 Sustainable consumption

NA Ferrero doesn’t roast 
or process animals.

Animal Husbandry

FP10
Policies and practices, by species and breed type, 
related to physical alterations and the use of 
anaesthetic

4.4 Ethical behavior
6.5.6 Protection of the environment, 
biodiversity and restoration of natural 
habitats
6.7.5 Sustainable consumption

NA Ferrero doesn’t roast 
or process animals.

FP11
Percentage and total of animals raised and/or 
processed, by species and breed type, per housing 
type.

4.4 Ethical behavior
6.5.6 Protection of the environment, 
biodiversity and restoration of natural 
habitats
6.7.5 Sustainable consumption

NA Ferrero doesn’t roast 
or process animals.

FP12
Policies and practices on antibiotic, anti-
inflammatory, hormone, and/or growth promotion 
treatments, by species and breed type.

4.4 Ethical behavior
6.5.6 Protection of the environment, 
biodiversity and restoration of natural 
habitats
6.7.5 Sustainable consumption

NA
Ferrero doesn’t 
roast or process 

animals.

Transportation,Handling, and Slaughter

FP13

Total number of incidents of non-compliance with 
laws and regulations, and adherence with voluntary 
standards related to transportation, handling, and 
slaughter practices for live terrestrial and aquatic 
animals.

4.4 Ethical behavior
6.5.6 Protection of the environment, 
biodiversity and restoration of natural 
habitats
6.7.5 Sustainable consumption

NA
Ferrero doesn’t 
roast or process 

animals.
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Please find hereby a non-exhaustive list of page references to some of our stakeholders

Consumer Associations / NGOs 16-17; 88-93; 95

Trade and Industry Associations and Trade Union 14-16; 61; 81; 91; 95

Children 23; 33; 42; 48-49; 69; 74; 79-84

Scientific Communities 14-15; 30-35; 37; 40; 68; 74; 100; 115; 117

Consumers 14-15; 18-19; 22; 74-75; 79-82; 117; 121

Employees 2-3; 14-15; 21; 30-31; 36-39; 44; 52-72

Distributors / Retailers / Logistics 14-17; 75; 120-121

Sport Federations (Kinder + Sport) 79-80

Suppliers 14-17; 75; 86-100; 115; 120-121

International/European and National Institutions 14-15; 22; 81; 93; 95-97

Local Institution 14-15; 31; 34; 46; 88-93; 96-97; 110

Education 31-35; 48; 64-68; 74-75; 79-80; 100

Media/Social Networks 14-15; 82-84

  

  

Please find hereby a non-exhaustive list of page references to some key topics, raised also after
stakeholders feedback 

Key objectives for 2020 identified  6-7

structures dedicated to CSR, frequency and identification of subjects 
topics  14-15

Topics raised by stakeholders have been taken into account in the Code of 
Business Conduct  14-17

Key topics and concerns raised by internal stakeholders  14-15

Ferrero publishes its GMOs policy making reference to stakeholders 
concerns

 99; 137; www.ferrero.com/social-responsibility/code-business-
conduct/

Children health and Ferrero initiatives in some poor countries  33; 42-49; 69; 74; 79-82; 88-93; 96-97

Product responsibility  74-78; 82-84; 86; 116-118; 137-140

Engagement towards children through self-regulation of advertisement  82-84

Ferrero engagement to source sustainable certified cocoa to address 
consumer’s need  7; 86-93

Against child labour in hazelnuts sourcing  96-97

Sustainable palm oil sourcing  94-95

Milk origin  100

using eggs from free range hens 95

Self-production of energy from renewable sources  108-110

Packaging from renewable materials and strategy for remove, reduce, 
recycle, renew and reuse of packaging  118

Efficient Logistics  120-121
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