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RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ BIZNESU

W 
ciągu minionego roku Grupie Ferrero ponownie udało się osiągnąć wzrost obrotów, tym 

razem na poziomie 8%, pomimo wciąż utrzymującej się trudnej sytuacji na świecie, 

spowolnienia konsumpcji produktów spożywczych na części rynków europejskich oraz zwyżki cen 

głównych surowców. Swój wzrost Grupa zawdzięcza przede wszystkim ogromnej dynamice rynków 

rozwijających się, przede wszystkim Azji, Stanów Zjednoczonych i Rosji. Jesteśmy także dumni z 

faktu, że konsumenci na całym świecie nie przestają kochać naszych marek.

W ubiegłym roku Ferrero zwiększyło także swoje możliwości produkcyjne, kierując znaczącą część 

nakładów inwestycyjnych, sięgającą 5,1% obrotów, na modernizację i rozwój techniczny 

zakładów we Włoszech, Niemczech, Polsce, Kanadzie i Rosji. Emisja CO2 z naszych zakładów 

spadła o ponad 12% na jednostkę produktu, a zużycie energii pierwotnej obniżyło się o 15% 

w stosunku do roku 2010. Jeśli chodzi o zużycie wody, spadło ono o ponad 7% na jednostkę 

produktu, a współczynnik odzyskiwania odpadów w naszych fabrykach przekroczył w 

omawianym okresie 90%.

Nasza Grupa, założona 70 lat temu w Albie, pozostaje nierozerwalnie związana ze swymi korzeniami – 

we Włoszech i Europie. Jednak w dzisiejszym świecie obserwujemy zasadnicze przekształcenia, które 

już zmieniły równowagę sił gospodarczych i wywierają na układ polityczny świata, technologie i kulturę. 

Świat jutra w niewielkim stopniu będzie przypominał dzisiejszy – pięć lat temu PKB Europy 

stanowiło 25% światowej zasobności, obecnie poziom ten obniżył się do 20% i, jak wynika z prognoz, 

tendencja spadkowa utrzyma się także w kolejnych latach. Świat przyszłości zatem w coraz mniejszym 

Giovanni Ferrero, CEO Ferrero International
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stopniu będzie miał charakter europejski.  Jego ośrodkiem będzie Azja, populacja świata wzrośnie i 

odmłodnieje, a dystrybucja bogactwa będzie miała zupełnie inny układ niż obecnie. 

Dlatego już dziś musimy myśleć o nowym, bardziej globalnym i zintegrowanym sposobie porozumiewania 

się. Pojawią się bowiem nowe możliwości do wykorzystania. Te właśnie założenia przyświecały nam, 

kiedy w ostatnich trzech latach zdecydowaliśmy się na otwarcie trzech nowych zakładów 

produkcyjnych, wychodząc poza granice Unii Europejskiej – do Indii, Meksyku i Turcji. 

Jednocześnie priorytetem pozostaje nasza strategia odpowiedzialności społecznej, która odgrywa 

coraz istotniejszą rolę. Jej fi larami są:

1. Fundacja Ferrero w Albie, która pod troskliwym okiem mojej matki, Marii Franki, zajmuje się 

naszymi emerytowanymi pracownikami, dbając o to, by nadal czuli się częścią wielkiej rodziny 

Ferrero i mogli uczestniczyć w lokalnej aktywności kulturalnej;

2. Przedsiębiorstwa Społeczne Ferrero, będące spełnieniem marzeń mego ojca, Michele, oraz 

mego zmarłego ukochanego brata Pietro, coraz aktywniej działające w Indiach, RPA i Kamerunie;

3. poszanowanie praw człowieka, które przenika naszą pracę i naszą politykę zatrudnienia, oraz, 

w szczególności, walka z pracą dzieci;

4. szacunek dla konsumenta i jego bezpieczeństwo, o które zabiegamy codziennie, poprzez stale 

wprowadzane innowacje, dążenie do doskonałości jakościowej, troskę o świeżość i atrakcyjność 

naszych produktów;

5. korzystanie ze zrównoważonych źródeł zaopatrzenia w surowce, których potrzebujemy; 

6. ochrona środowiska naturalnego,  której przyświeca cel stałej redukcji zużycia energii i wody 

oraz zwiększenia wykorzystywania odnawialnych źródeł energii;

7. dobrowolny program „Kinder+Sport”, którego celem jest wspieranie inicjatyw sportowych na 

całym świecie oraz walka z siedzącym trybem życia i otyłością wśród dzieci;

8. walka z korupcją i działalnością niezgodną z prawem, wszędzie i we wszystkich jej przejawach. 

Na zakończenie pragnę zapewnić Państwa, że nasz model rozwoju wciąż wzoruje się na tych samych 

wartościach i zasadach, którym jesteśmy wierni od samego początku, a których podstawą są właśnie 

wartości społecznej odpowiedzialności biznesu.

Miłej lektury!

Lipiec 2013 r.

Giovanni Ferrero
Chief Executive Offi cer

Ferrero International
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OTO CZTERY FILARY, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ NASZ MODEL 
ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ:

1. Produkty, wytwarzane w pełnym poszanowaniu konsumenta i jego bezpieczeństwa, o które 

zabiegamy poprzez stale wprowadzane innowacje, dążenie do doskonałości jakościowej, własne, 

oryginalne metody produkcji, troskę o świeżość i atrakcyjność wyrobów.

2. Fundacja Ferrero w Albie, realizująca dwa cele – opieki nad naszymi emerytowanymi 

pracownikami oraz promocji życia i dorobku kulturalnego Alby i Piemontu.

3. Przedsiębiorstwa Społeczne Ferrero działające już w Indiach, RPA i Kamerunie, których 

zadaniem jest tworzenie nowych miejsc pracy, a także prowadzenie działań i inicjatyw promujących 

edukację i zdrowie dzieci na terenach wokół naszych zakładów produkcyjnych.

4. „Kinder+Sport”, program edukacyjny Ferrero, promujący aktywny tryb życia wśród dzieci i 

młodzieży, mający na celu zapobieganie i zwalczanie siedzącego trybu życia, który jest jedną z 

głównych przyczyn otyłości dzieci i dorosłych.

Należy dodać, że wszelka działalność Ferrero prowadzona jest w pełnym poszanowaniu praw człowieka. 

Wspieramy walkę z pracą dzieci, aktywnie troszczymy się o środowisko naturalne, zwalczamy korupcję i 

wszelkiego rodzaju działalność niezgodną z prawem.
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
SPOŁECZNA OD DAWNA 
STANOWI TROSKĘ FERRERO
Pierwsza konferencja poświęcona 

sprawom społecznym, 

zorganizowana przez Ferrero, 

nosiła tytuł „Przystosowanie 

człowieka do pracy w przemyśle” 

i miała miejsce w maju 1961 

roku, kiedy nikt jeszcze nie 

słyszał o pojęciu społecznej 

odpowiedzialności biznesu.

Okładki publikacji z pierwszej, drugiej i trzeciej 
konferencji na temat spraw społecznych,
zorganizowanych w Albie przez „Centro Studi 
Sociale della P. Ferrero & C.” w latach 1961, 1962
i 1963.



NASZE 
PRODUKTY1

Kinder 
Czekolada
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Elementem społecznej odpowiedzialności Gru-

py Ferrero jest gwarancja, jaką dajemy naszym 

konsumentom, że oferowane przez nas pro-

dukty są zawsze najwyższej jakości i świeżości, 

powstają w sposób innowacyjny i z wykorzysta-

niem starannie dobranych surowców.

GRUPA FERRERO:

PRODUKCJA 
OGÓŁEM 2010/11 2011/12 WZROST 

PRODUKCJI

w kwintalach 10.708.000 11.182.000 +4%

KONSOLIDOWANE 
OBROTY NETTO

2010/11 2011/12 WZROST 
SPRZEDAŻY 

w tys. € 7.218.024 7.795.451 +8%

ROZKŁAD 
GEOGRAFICZNY 
SKONSOLIDOWANYCH 
OBROTÓW NETTO W 
LATACH 2011-2012

WŁOCHY
20%

INNE KRAJE 
EUROPEJSKIE

59%

RESZTA 
ŚWIATA

21%

NASZE PRODUKTY
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CIEKAWOSTKI NA TEMAT FERRERO ROCHER
Ilość Ferrero Rocher wyprodukowanych w 
zaledwie 2dni wystarczyłaby do 
przykrycia całej powierzchni Wielkiej 
Piramidy Cheopsa.

KILKA CIEKAWOSTEK O FERRERO

CIEKAWOSTKI NA TEMAT 
ORZECHÓW LASKOWYCH
Ilość orzechów laskowych, 
wykorzystywana przez 
Ferrero w ciągu półtora 
roku wypełniłaby kosz 
wielkości Areny w 
Weronie (Włochy).
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CIEKAWOSTKI NA TEMAT 
PRODUKTÓW KINDER
Batoniki Kinder Czekolady 
wyprodukowane w ciągu 1,4 miesiąca 
ważą tyle, ile paryska Wieża Eiffl a.

CIEKAWOSTKI NA TEMAT NUTELLI
Gdyby słoiki Nutelli, wyprodukowane w ciągu jednego roku, ustawić jeden za drugim, 
utworzyłyby linię, której długość wyniosłaby 1,7 obwodu ziemi.
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Polityka żywieniowa Ferrero:
Aby nasi konsumenci mogli prowadzić zdrowszy tryb życia, potrzebna jest 
lepsza edukacja żywieniowa!

Niepotrzebne, a nawet prowadzące do skutków przeciwnych do 
zamierzonego, są natomiast kolejne przepisy prawa czy też podatki, 
obciążające poszczególne składniki żywieniowe lub potrzebne nam rodzaje 
jedzenia, które składają się na naszą kulturę żywieniową.

MAŁE PORCJE PRODUKTÓW FERRERO W 
POJEDYNCZYCH OPAKOWANIACH
Kluczem do zdrowego trybu życia jest zrównoważona dieta.

Dlatego właśnie Ferrero oferuje produkty spożywcze najwyższej jakości, 
smaczne i jedyne w swoim rodzaju, sprzedawane w pojedynczych 
opakowaniach wielkości jednej porcji, które mogą stanowić przekąskę między 
posiłkami.

Ponad 65% całej wielkości produkcji Ferrero, sprzedawanej na świecie, to 
produkty w porcjach ważących poniżej 25 gramów, a ponad 80% stanowią 
porcje, których waga nie przekracza 45 gramów.

„Dla Ferrero nasze relacje ze społeczeństwem, a w sposób szczególny 
więź, jaka tworzy się między konsumentami a naszymi markami, mają 
fundamentalne znaczenie, dlatego tak wiele uwagi przykładamy do 
najwyższej jakości, komunikacji i wartości.”

Giovanni Ferrero, maj 2013 r.

WIELKIE MARKI 
W MAŁYCH PORCJACH

Ferrero oferuje jedne z najbardziej renomowanych 
wyrobów cukierniczych na świecie, wytwarzane 
z poszanowaniem reguł tradycyjnego rzemiosła.

W prawidłowym żywieniu człowieka zasadnicze 
znaczenie odgrywają trzy elementy:

A Zróżnicowana dieta,

B Spożywanie umiarkowanych ilości jedzenia,

C Regularne uprawianie aktywności fizycznej.
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Ponad 70% produktów Ferrero, w ujęciu wielkościowym, jest oferowanych w 
porcjach mających poniżej 100 kcal, a ponad 95% produktów w porcjach poniżej 
150 kcal.

PROCENTOWY ROZKŁAD 
PORCJI PRODUKTÓW FERRERO * 
WG WAGI W GRAMACH

*   % wielkości produkcji sprzedanej na 
świecie w okresie 2011-12. 
Źródło opracowania własne Ferrero

�   ≤5g �   5g - 15g �   15g - 25g

�   25g - 40g �   40g - 45g �   45g - 70g

�   >100ml & g 

2,6%

19,1%

0,5%

2,4%

10,8%

15,8%

48,8%

PROCENTOWY ROZKŁAD 
PORCJI PRODUKTÓW FERRERO *, 
W KCAL

*   % wielkości produkcji sprzedanej na 
świecie w okresie 2011-12.
Źródło opracowania własne Ferrero

�   ≤10kcal �   10kcal - 100kcal

�   100kcal - 150kcal �   150kcal - 200kcal

�   >200kcal

Uwaga techniczna:  wykresy ilustrują całość produkcji sprzedanej przez Ferrero w roku handlowym 2011-12, z wyłączeniem 
3%, odpowiadających formatom przygotowanym na specjalne okazje, formatom zawierającym mieszanki 
produktów oraz porcjom nieskodyfi kowanym, czyli sprzedawanym okazjonalnie.

2,1%0,4%4,1%

23,6%

69,8%

BLIŻSZE INFORMACJE NA TEMAT POLITYKI ŻYWIENIOWEJ ORAZ MARKETINGOWO-
REKLAMOWEJ GRUPY FERRERO ZNAJDĄ PAŃSTWO W PEŁNEJ WERSJI RAPORTU 
CSR ZA ROK 2012, UDOSTĘPNIONEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ POD ADRESEM:   
www.csr.ferrero.com
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JAKOŚĆ I ŚWIEŻOŚĆ

DANE NA TEMAT JAKOŚCI GROMADZONE SĄ W FERRERO NA POZIOMIE 
GLOBALNYM I, W SPOSÓB SKOORDYNOWANY

CO JEST NASZYM NADRZĘDNYM CELEM?

CHCEMY OFEROWAĆ 
KONSUMENTOM, 
NA CAŁYM ŚWIECIE, 
PRODUKTY 
NAJWYŻSZEJ 
JAKOŚCI I 
ŚWIEŻOŚCI

zakładów produkcyjnych Ferrero 
posiada certyfi katy wydane przez 
niezależne jednostki certyfi kujące, 
poświadczające zgodność z normami 
stworzonymi dla systemów zarządzania 
bezpieczeństwem żywności

13

zakłady uzyskały certyfi kat FSSC 22000, 
odpowiadający najwyższemu możliwemu 
poziomowi, jeśli chodzi o certyfi kację 
bezpieczeństwa żywności 

4

90%  
zakładów produkcyjnych Ferrero 
stosuje zintegrowany system 
zarządzania danymi o jakości

16
fabryk Ferrero uzyskało certyfi kację 
według normy ISO 9001:2008 
„Certyfi kat Systemu zarządzania 
jakością”
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Zakład Walkerville w RPA jako pierwsze 
Przedsiębiorstwo Społeczne Ferrero 
uzyskał certyfi kat systemu zarządzania 
jakością według normy ISO 9001:2008.  

To osiągnięcie otwiera w przyszłości 
drogę do certyfi kacji dwóm pozostałym 
przedsiębiorstwom społecznym, w 
Indiach i Kamerunie.

Co roku w Grupie przeprowadzanych jest 
ponad 400.000 testów smaku 

co daje średnią miesięczną na poziomie 
33.900 testów.  Uczestniczy w nich 
około 1.700 degustatorów.
Raz w tygodniu kadra kierownicza 
jednostek produkcyjnych przeprowadza 
też wewnętrzne testy smaku. 
Ich zadaniem jest między innymi 
rozpowszechnianie „kultury degustacji” 
w ramach Grupy.

BLIŻSZE INFORMACJE NA POWYŻSZE TEMATY ZNAJDĄ PAŃSTWO W DZIALE 
„FRESHNESS AND QUALITY” PEŁNEJ WERSJI RAPORTU CSR 2012, DOSTĘPNEJ NA 
STRONIE INTERNETOWEJ POD ADRESEM:  www.csr.ferrero.com
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ŁAŃCUCH WARTOŚCI FERRERO

KOLEJNE KROKI NASZEGO ŁAŃCUCHA WARTOŚCI OPISALIŚMY 

W DALSZEJ CZĘŚCI NINIEJSZEJ SKRÓCONEJ WERSJI RAPORTU. 

BLIŻSZE SZCZEGÓŁY ZNAJDĄ PAŃSTWO 

W PEŁNEJ WERSJI RAPORTU CSR 2012.

DOBROSTAN ZWIERZĄT, 
SUROWCE POZYSKIWANE ZE 

ŹRÓDEŁ ZRÓWNOWAŻONYCH I 
ETYCZNYCH

JAKOŚĆ,
IDENTYFIKOWALNOŚĆ 

I BEZPIECZEŃSTWO

PÓŁWYROBY 
PRODUKOWANE 

WE WŁASNYM 
ZAKRESIE

LUDZIE, SZKOLENIE I 
SPOŁECZNOŚCI LOKALNE 

OCHRONA ŚRODOWISKA I 
WŁASNA PRODUKCJA ENERGII

ZINTEGROWANA I 
EKOLOGICZNA LOGISTYKA

OPAKOWANIA, 
CZYLI ‘5 R’:
Remove, Reduce, 
Recycle, Re-use, 
Renew

ODPOWIEDZIALNA 
KOMUNIKACJA 

WIELKIE MARKI 
W MAŁYMCH PORCJACH 

NASZ CEL: ZADOWOLENIE
KONSUMENTÓW!

OGNIWA ODPOWIEDZIALNOŚCI
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STARANNIE 
WYSELEKCJONOWANE 
SUROWCE 

Mleko
główne źródła dostaw to Niemcy, 

Włochy i Francja

Orzechy laskowe
pochodzą głównie z Turcji i Włoch

Cukier
większość dostaw pochodzi z Europy

Ziarna kawy
importowane głównie 

z Brazylii i Kostaryki

Owoce palmowe
olej importowany głównie z Malezji 

i Papui Nowej Gwinei

Ziarna kakaowca
importowane przede wszystkim z Wybrzeża 

Kości Słoniowej i Gany

Jaja
w większości 

z Europy



FUNDACJA 
FERRERO 
W ALBIE2

WSPÓLNE WARTOŚCI, BY TWORZYĆ WARTOŚĆ
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Kompleks zabudowań, który spełnia potrzeby   3.300   osób
w okresie 2011-12 w zajęciach prowadzonych w ramach

40   różnorodnych grup tematycznych

wzięło udział   1.800   osób

800   osób odwiedzających Fundację każdego dnia

2.000   konsultacji lekarskich dla emerytowanych pracowników Ferrero

Współpraca ze specjalistycznymi ośrodkami medycznymi:

Fundacja na rzecz Chorych na Zwyrodnienie Plamki Żółtej z siedzibą w Genui, 
Instytut Badań i Terapii Raka w Candiolo,
Europejski Instytut Onkologii w Mediolanie, 
Narodowy Instytut Badań i Terapii Nowotworów w Neapolu 
Uniwersytecki Instytut Naukowy San Raffaele w Mediolanie

FUNDACJA FERRERO W ALBIE

 Powstaje w   1983   r. jako „Opera Sociale Ferrero”

w   1 9 9 1    r. uzyskuje formalnie status Fundacji

w   2005    
r. pani Maria Franca Ferrero jako Prezes Fundacji nagrodzona 
przez Prezydenta Włoch złotym medalem za zasługi na polu 
szkolnictwa, kultury i sztuki 

Cel: poprawa jakości życia emerytowanych pracowników  

Szansa, by w późnych latach życia dostrzec źródło 
nowych możliwości 
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BLIŻSZE INFORMACJE NA TEMAT FUNDACJI FERRERO W ALBIE ZNAJDĄ PAŃSTWO W 
PEŁNEJ WERSJI RAPORTU CSR 2012, UDOSTĘPNIONEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ 
POD ADRESEM:  www.csr.ferrero.com

Żłobek przyzakładowy 

w tym       6.000 
dzieci

76 
obrazów

72.000
zwiedzających      

Otwarcie żłobka w   2009   r.

Opieka dla   80   dzieci

•  niższe opłaty dla pracowników 

•  pula miejsc zarezerwowana dla dzieci z gminy Alba

•  współpraca z niezależnymi specjalistami 
z zakresu psychologii i pedagogiki

Projekty kulturalne 
Fundacji Ferrero w Albie

DWUKROTNIE WIĘCEJ, NIŻ LICZY LUDNOŚĆ ALBY

WYSTAWA MONOGRAFICZNA „CARLO CARRÀ 1881-1966”
Pod patronatem Jego Ekscelencji Prezydenta Republiki Włoskiej

OTWARTE DLA 
WSZYSTKICH

 



PRZEDSIĘBIORSTWA 
SPOŁECZNE 
FERRERO 

Przedsiębiorstwo 
społeczne 
Ferrero w RPA

3
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PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE
FERRERO

według stanu na dzień 31 sierpnia 2012r.

Przedsiębiorstwa społeczne Ferrero to prawdziwe przedsiębiorstwa, oparte na 
koncepcji biznesowej i nastawione na przynoszenie zysków.

1 Dane obejmują pracowników zewnętrznych i sezonowych.

2 Płaca minimalna to najniższe roczne wynagrodzenie nowo przyjętego pracownika na stanowisku operatora produkcji. 
Dane nie uwzględniają wynagrodzenia z tytułu nadgodzin, premii produkcyjnych i indywidualnych. Cyfra 1 oznacza, 
że wysokość wynagrodzenia wypłacanego przez Ferrero równa się płacy minimalnej. W przypadku RPA nie istnieje 
ustawowa płaca minimalna, a zatem jako poziom odniesienia przyjęto wysokość płacy minimalnej zapisaną w układzie 
zbiorowym zawartym między Ferrero a krajowymi związkami zawodowymi.

Tworzenie miejsc pracy realizacja projektów społecznych 
i charytatywnych

PODWÓJNA MISJA

191 w Kamerunie

+

1.886 w Indiach

+

358 w RPA

100%  załogi to pracownicy 
zatrudnieni lokalnie2.4351 pracowników

90

650

185191

1.886

358

Kamerunie: +112% Indiach: +190% RPA: +94%

�   2009
�   2012

ZATRUDNIENIE 
KOBIET W PRZED-
SIĘBIORSTWACH 
SPOŁECZNYCH 
FERRERO NA 
DZIEŃ 
31.08.2012R.*

*Dane nie 
obejmują 
pracowników 
tymczasowych i 
sezonowych.

39 

671 

29 

152 

365 

83 

Kamerunie: kobiety 80% Indiach: kobiety 35% RPA: kobiety 74% 

�   mężczyźni
�   kobiety

2,65 

1,04 1 

0 

1 

2 

3 

Kamerunie Indiach RPA

STOSUNEK PŁACY PODSTAWOWEJ NOWO 
ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW DO 
MINIMALNEJ PŁACY USTAWOWEJ W ROKU 
2011-122

=
POZIOM 
ZATRUDNIENIA W 
PRZEDSIĘBIOR-
STWACH 
SPOŁECZNYCH 
NA DZIEŃ 
31.08.2009R. 
I 31.08.2012R.
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Przedsięwzięcia prospołeczne:

„United Kinder of the World” 

Spośród inicjatyw prospołecznych 

wspieranych przez Przedsiębiorstwa 

Społeczne warto wspomnieć kilka słów o 

projekcie kapitalnego remontu szkoły 

„Japie Greyling School” (Daleside, 

Gauteng, RPA), ukończonego w lipcu 2012r.

Projekt jest częścią Programu pod nazwą 

„94 + school projects for Madiba”, 

ogłoszonego przez południowoafrykańskie 

Ministerstwo Edukacji. Jego celem jest wsparcie 

w różnych formach co najmniej

94 szkół na terenie RPA 

i uczczenie w ten sposób 

94 urodzin Nelsona Mandeli 

(noszącego przydomek „Madiba”).

„Japie Greyling School” to średniej wielkości 

szkoła podstawowa i gimnazjum. Przed 

remontem uczęszczało do niej około 300 

uczniów. 

BLIŻSZE INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH FERRERO ZNAJDĄ 
PAŃSTWO W PEŁNEJ WERSJI RAPORTU CSR 2012, ZAMIESZCZONEJ NA STRONIE 
INTERNETOWEJ POD ADRESEM: www.csr.ferrero.com

1.400  uczniów

PO REMONCIE SZKOŁA 

MOŻE POMIEŚCIĆ
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DEKALOG KINDER+SPORT
Kinder+Sport to program edukacyjny Ferre-

ro, promujący aktywny tryb życia wśród dzieci i 

młodzieży, mający na celu zapobieganie i zwal-

czanie siedzącego trybu życia, który jest jedną z 

głównych przyczyn otyłości dzieci i dorosłych.

I. STRATEGICZNY  Kinder+Sport to projekt 

o wysokiej wartości strategicznej i instytu-

cjonalnej, skonstruowany tak, by, wspierać 

nawyk aktywnego trybu życia i promować 

uprawianie aktywności fi zycznej wśród 

dzieci i młodzieży. 

 

II. GLOBALNY  Projekt Kinder+Sport to program 

ogólnoświatowy o działaniu synergistycz-

nym. Odpowiednią popularyzację w krajach, 

w których działa, zapewnia mu wsparcie ze 

strony instytucji sportowych, zarówno krajo-

wych, jak i międzynarodowych.

 

III. SPÓJNY  Kinder+Sport i jego oprawa gra-

fi czna kojarzą się z konkretnym projektem, 

uświadamiającym dzieciom potrzebę ru-

chu i walczącym z ich skłonnością do sie-

dzącego trybu życia.

 

IV. EDUKACYJNY  Kinder+Sport nie jest pro-

gramem charytatywnym w sensie ogólnym. 

Skupia się raczej na edukacji fi zycznej mło-

dych ludzi – od przedszkolaków do nasto-

latków. Jest zatem otwarty dla każdego bez 

wyjątków, wspierając włączenie społeczne 

i nawiązywanie kontaktów towarzyskich 

przez wspólne uprawianie sportu.

 

V. WIELODYSCYPLINARNY  Kinder+Sport 

obejmuje szeroką gamę aktywności spor-

towych, dostępnych dla wszystkich, pozba-

wionych przemocy, otwartych dla obu płci i 

angażujących całe rodziny. Aktywność taka 

ma wspierać radosny rozwój młodych ludzi.

VI. LOKALNY  Kinder+Sport i inicjatywy w ra-

mach programu rozwijane są zawsze we 

współpracy z krajowymi i lokalnymi insty-

tucjami świata sportu  oraz z niezależnymi 

ośrodkami sportowymi. Partnerzy progra-

mu zapewniają specjalistyczną, wykwali-

fi kowaną i skuteczną obsługę wydarzeń 

sportowych i to oni zajmują się organizacją 

imprez i kontaktami z uczestnikami. 

VII. Z PRZESŁANIEM  Progam Kinder+Sport jest 

wspierany przez sportowców, będących 

ucieleśnieniem pozytywnych wzorców i 

wartości dla młodych ludzi. To oni stają 

się twarzami i ambasadorami projektu na 

świecie.

 

VIII. NIEKOMERCYJNY  Marka i koncepcja 

Kinder+Sport nie mogą być wykorzystywa-

ne – w żadnym wypadku – jako zachęty do 

konsumpcji produktów Kinder ani do żad-

nej innej działalności promocyjnej związa-

nej z tymi produktami (np. zbieranie punk-

tów lub wygrywanie nagród).

IX. ROZPOZNAWALNY  Projekt Kinder+Sport 

posiada charakterystyczną, łatwo rozpo-

znawalną, precyzyjnie określoną i jednolitą 

na całym świecie oprawę grafi czną. Jest 

ona wykorzystywana we wszystkich działa-

niach z zakresu komunikacji.

X. BLISKI LUDZIOM  Kryteria instytucjonal-

ne i edukacyjne programu sprawiają, że 

przekaz informacji o Kinder+Sport polega 

przede wszystkim na pokazywaniu orga-

nizowanych wydarzeń i pozytywnych re-

ferencjach, jakimi dzielą się ze sobą bez-

pośrednio ludzie zaangażowani w udział 

w programie. Nie planujemy żadnego bu-

dżetu na reklamę programu. Zalecamy 

realizowanie projektów komunikacyjnych 

niskobudżetowych, skupiających się nie na 

pojedynczym wydarzeniu, ale niosących 

ogólne pozytywne przesłanie w postaci 

wartości, jaką jest sport.
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KINDER+SPORT

Oto kilka danych na temat działania programu 

Kinder+Sport w okresie 2011-12:

 » zaangażowanych 20 krajów (oprócz wielu 

krajów europejskich także: Brazylia, Chiny, 

Hong Kong, Meksyk projekt pilotażowy, Rosja 

i Tajwan).  

 » udział 12 mln dzieci w zorganizowanych 

wydarzeniach.

 » Ponad 14 uprawianych sportów, w tym 

między innymi: siatkówka, koszykówka lekka 

atletyka, golf, żeglarstwo, szermierka, tenis, 

narciarstwo, piłka wodna, biegi na orientację 

i pływanie.

 » Ponad 30 mistrzów sporu wsparło pro-
gram, chcąc promować aktywność sporto-

wą i aktywny tryb życia. Byli to między inny-

mi: Tomáš Dvorák (dziesięciobój), Ludmila 

Formanova (lekka atletyka), Andrew Howe 

(lekka atletyka), Josepha Idem (kajakarstwo), 

Alessia Trost i Josè Bencosme (lekka atletyka 

młodzieżowa), Alessandra Sensini (żeglar-

stwo), Valentina Vezzali (szermierka).

 » sponsoring 20 krajowych związków spor-
towych, takich jak między innymi  Włoski 

Związek Piłki Siatkowej, Włoski Związek Lek-

kiej Atletyki, Związki Lekkoatletyki z Hiszpanii 

i Portugalii, Polski Związek Piłki Siatkowej oraz 

Belgijski Związek Tenisa.

 » w program zaangażowały się też 2 Komitety 
Olimpijskie (CONI - Włochy, DOSB – Niemcy).

Ponadto w okresie 2011/2012, z programu 

Kinder+Sport dofinansowano wiele wydarzeń 

sportowych realizowanych w szeregu krajów, 

między innymi:

 � We współpracy z Włoskim Związkiem Piłki 

Siatkowej – „1,2,3 Minivolley” oraz „Volley”, 

imprezy i turnieje piłki siatkowej organizo-

wane w szkołach, organizacja letnich obo-

zów oraz „Kinderiad”.

Kinder+Sport events
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 � We współpracy z Włoskim Związkiem 

Lekkiej Atletyki – „K+S Cup” (mistrzostwa 

kraju organizowane na poziomie kadetów, 

juniorów i seniorów) oraz studenckie 

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 Związkiem 

Piłki Siatkowej i Portugalskim Związkiem Piłki 

Siatkowej – program edukacyjny „Pequevo-

ley” (Hiszpania) oraz „Giravolei” (Portugalia), 

w którym uczestniczyło 2,5 tys. ośrodków.

 � We współpracy ze związkami lekkiej 

atletyki i sportów wodnych z Hiszpanii i 

Portugalii – program edukacyjny, w którym 

uczestniczyło 600 ośrodków hiszpańskich 

i 3 tys. portugalskich. Oficjalny sponsoring 

Związków krajowych i wsparcie finansowe 

imprez sportowych organizowanych przez 

ośrodki uczestniczące w programie.

 � Partner niemieckiego komitetu olimpijskiego 

DOSB – organizacja „K+S Sportabzeichen – 

Tour”, w ramach którego zostały zorganizo-

wane imprezy sportowe w 10 miastach.

 � „Kinderiada” i „Teacher’s Project” w Cze-

chach i Słowacji – organizacja zawodów lek-

koatletycznych, w których uczestniczyło 649 

zespołów; inicjatywa skierowana do nauczy-

cieli, w ramach której otrzymywali oni zestawy 

złożone z podręcznika i narzędzi służących 

promowaniu sportu w szkołach średnich.

 � We współpracy z Polskim Związkiem Piłki 

Siatkowej – promocja sportu w szkołach pod-

stawowych, między innymi poprzez dystry-

bucję materiałów i narzędzi dydaktycznych.

 � We współpracy z Tyrolskim Związkiem 

Narciarstwa – „Regional Ski School” oraz 

sponsoring zawodów „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 

Kinder+Sport events
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Wodnej – sponsoring imprez piłki wodnej.

 � We współpracy z Belgijskim Związkiem Tenisa 

„VTV & AFT Kids” – programy promocji sportu 

polegające na nauce tenisa od najmłodszych 

lat (VTV – rekrutacja), „Bienvenue au Club: 

Tennis Discovery days” (AFT – rekrutacja), 

„Kinder Tour: tennis competition” (AFT + VTV).

 � „Youth Sport Games” w Chorwacji i „School 

League” w Słowenii – organizacja różnych 

imprez w okresie wakacyjnym, organizacja 

turniejów gry w dwa ognie w szkołach.

 � „Russian Winter Junior Sporting Competition” 

Rosyjskie zimowe zawody dla młodzieży 

organizowane pod patronatem Rosyjskiego 

Związku Lekkiej Atletyki (IAAF Programme of 

World Indoor Championships).

Inwestycja w program Kinder+Sport w związ-
ku z realizacją wymienionych wyżej inicjatyw 
wyniosła w skali roku 7,7 mln Euro.

OCENA EFEKTÓW PROGRAMU 
„KINDER + SPORT”

Od 2009 roku turyński Instytut Medycyny 

Sportu prowadzi monitoring efektów programu. 

Badane są skutki w postaci spadku indeksu 

masy ciała (body mass index -BMI), w średniej i 

długiej perspektywie czasowej (5 lat), u dzieci w 

wieku szkolnym, uczestniczących w programie 

Kinder+Sport „1,2,3… Minivolley – Federazione 
Italiana Pallavolo - FIPAV e KINDER+SPORT”.

Program FIPAV-KINDER+SPORT objął już 

ponad 2 mln dzieci w całych Włoszech. W 

ramach promocji aktywności fi zycznej, do której 

zachęca program, rozdano szkołom ponad 

20.000 zestawów do siatkówki, składających 

się z dwóch boisk do mini siatkówki i siatkówki, 

elastycznych siatek i piłek, dostosowanych do 

umiejętności i wieku dzieci. Naszymi partnerami 

w tej inicjatywie są: Włoskie Ministerstwo 

Edukacji (MIUR), Instytut Medycyny Sportu w 

Turynie, Włoski Związek Piłki Siatkowej, Włoski 

Komitet Olimpijski (CONI), a także wiele instytucji 

na szczeblu lokalnym. 

Instytut Medycyny Sportu prowadzi badanie, 

w ramach którego gromadzi dane dotyczące 

dzieci uczęszczających do ostatniej klasy szkoły 

podstawowej (quinta elementare) i uczniów 

pierwszej klasy gimnazjum (prima media). 

Celem jest porównanie danych dzieci, które 

uczestniczyły w aktywności sportowej w ramach 

programu przez okres jednego roku i dwóch lat. 

Badanie uzupełni także porównanie wyników 

zebranych od uczniów uczestniczących w 

programie Kinder +Sport z danymi dzieci, które 

nie brały w nim udziału.

Program „1,2,3… Minivolley FIPAV e 

KINDER+SPORT” poddawany jest już czwartemu 

rokowi obserwacji pod kątem oceny wyników.  

Monitorowaną próbę stanowi 15 klas szkoły 

podstawowej (5 klas trzecich, 5 klas czwartych i 

5 klas piątych).

Dane zebrane w roku 2012 potwierdzają 
pozytywny i jeszcze wyraźniejszy trend, 
zaobserwowany już w roku 2011, który 
wskazuje, że dzieci uczestniczące w 
programie Kinder+Sport-FIPAV posiadają 
lepszą koordynację ruchową i są szybsze 
w stosunku do swoich rówieśników, którzy 
nie biorą udział w programie. W 2012 roku, 

oprócz oceny wskaźnika BMI, dokonywano 

także, jako dodatkowego badania, pomiaru 

grubości tkanki tłuszczowej. 

Ferrero w okresie 2009-2013 przeznaczyło 
na to badanie kwotę 250 tys. euro. Pełne 
wyniki będą znane w roku 2016 i będą 
odnosiły się do roku szkolnego 2014-15.
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SUROWCE
Ogółem w roku 2011-12 Grupa zużytkowała 1.389.005 
ton surowców pochodzenia rolniczego i surowców 
opakowaniowych.

WŁOCHY Alba  1946
NIEMCY Stadtallendorf 1956
FRANCJA Villers-Écalles  1960
WŁOCHY Pozzuolo Martesana  1965
AUSTRALIA Lithgow  1974
IRLANDIA Cork  1975
EKWADOR Quito 1975
WŁOCHY Balvano 1985
WŁOCHY S. Angelo dei Lombardi 1985
BELGIA Arlon  1989
POLSKA Belsk 1992
ARGENTYNA La Pastora  1992
BRAZYLIA Poços de Caldas 1994
KANADA Brantford 2006
KAMERUN Yaoundé*  2006
INDIE Baramati* 2007
RPA Walkerville* 2007
ROSJA Vladimir 2009
MEKSYK San José Iturbide 2013
TURCJA Manisa  2013

* Przedsiębiorstwo społeczne Ferrero

NASZYCH 20 ZAKŁADÓW 
PRODUKCYJNYCH

CHILE 1991
ARGENTYNA 1994
BUŁGARIA 1996
GRUZJA 2007
RPA 2009
AUSTRALIA 2011

NASZYCH 6 GOSPODARSTW 
ROLNYCH

FERRERO NA ŚWIECIE

Lokalizacje i biura operacyjne w 46 krajach

ARGENTYNA 
AUSTRALIA
AUSTRIA
BELGIA
BRAZYLIA
CHINY
CHORWACJA
CZECHY
DANIA
EKWADOR
FINLANDIA
FRANCJA

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

MEKSYK
NIEMCY
NORWEGIA
POLSKA
PORTORYKO
PORTUGALIA
RPA
ROSJA
RUMUNIA
SINGAPUR
SŁOWACJA
SRI LANKA

SZWAJCARIA
SZWECJA
TAJWAN
TURCJA
UKRAINA
USA
WĘGRY
WLK. BRYTANIA
WŁOCHY
ZJEDNOCZONE 
EMIRATY ARABSKIE

Produkty Ferrero obecne są i sprzedawane bezpośrednio lub za pośrednictwem 
autoryzowanych dystrybutorów w ponad 160 krajach całego świata.
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ŁAD KORPORACYJNY I STRUKTURA 
ORGANIZACYJNA GRUPY
 

Struktura organizacyjna Grupy ulegała rozma-

itym zmianom na przestrzeni czasu, towarzy-

szącym międzynarodowej ekspansji koncernu. 

Zasadnicze elementy cechujące historię i roz-

wój Grupy Ferrero to: 

 » niezmienna, rodzinna forma własności, 

 » pozyskiwanie nowych rynków zbytu, 

 » tworzenie nowych zakładów produkcyjnych,

 » stała troska o innowacyjność produktów i 

opakowań,

 » dbałość o najwyższą jakość i świeżość 

produktów.

Według stanu na dzień 31 sierpnia 2012 r. w skład 

Grupy wchodzi ponad 69 jednostek zależnych 

od spółki dominującej, czyli Ferrero Interna-

tional S.A., z siedzibą w Luksemburgu (Rue de 

Trèves L-2632), mającej formę prawną spółki 

na prawie luksemburskim. Wykaz siedzib, jed-

nostek operacyjnych i zakładów produkcyjnych 

zamieszczono we wcześniejszym rozdziale.

Spośród nowych decyzji, które zapadły w trak-

cie roku będącego przedmiotem raportu, nale-

ży wymienić decyzję o inwestycji w rozbudowę 

zakładu w Brazylii, w ukończenie dwóch nowych 

zakładów produkcyjnych w Turcji i Meksyku oraz 

decyzję o nawiązaniu współpracy z Grupą „Stel-

liferi” w zakresie dostaw orzechów laskowych.

W Ferrero International przyjęto tradycyjny 

model ładu korporacyjnego, w którym centralną 

rolę pełnią Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz 
Zarząd Spółki (Board of Directors –BoD).

Zadaniem Prezesa Zarządu jest wytyczanie kie-

runków rozwoju przedsiębiorstwa, bardziej niż 

pełnienie roli stricte wykonawczej. W skład Za-

rządu wchodzą także członkowie niespokrew-

nieni z rodziną Ferrero – taką osobą jest mię-

dzy innymi Wiceprezes Zarządu. Wykonawczy 

członkowie Zarządu, wybrani w oparciu o kryte-

rium kwalifi kacji i kompetencji, podlegają proce-

sowi oceny na podstawie osiąganych rezultatów.

Zarząd wspierany jest przez „Group Leader-
ship Team”  – organ wykonawczy, ustanowiony 

w 2011 roku, w skład którego wchodzą szefowie 

najważniejszych pionów korporacyjnych ca-

łego koncernu. Rolą Zespołu jest wspieranie 

procesu decyzyjnego oraz wdrażania strategii 

przyjętych na poziomie Zarządu.

Obok komitetów zarządczych Zarząd powołał 

też do życia sieć komisji audytowych, 

w których składzie znaleźli się przede 

wszystkim wysokiej klasy fachowcy niebędący 

pracownikami Grupy. Komisje działają zarówno 

na szczeblu Grupy, jak i lokalnie, w spółkach 

zależnych. Komisje audytowe pełnią funkcję 

doradczą i pomysłodawczą na rzecz Zarządu 

we wszelkich kwestiach dotyczących systemu 

kontroli wewnętrznej. Z ich pomocą Zarząd 

ustala kierunki działania, zmierzające do 

podniesienia skuteczności systemu kontroli 

wewnętrznej, także poprzez stałą konfrontację 

z najlepszymi wzorcami międzynarodowymi.

Komisja ds. Audytu działająca w Ferrero Inter-

national zajmuje się między innymi monitorowa-

niem procesu sporządzania i badania rocznych 

skonsolidowanych sprawozdań fi nansowych. Do 

jej zadań należy także nadzór nad skutecznością 

i sprawnością działania audytorów zewnętrz-

nych oraz pionu audytu wewnętrznego.
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W zakresie dotyczącym organizacji produkcji, 

Grupa Ferrero koordynuje bezpośrednio 
wszystkie procesy o kluczowym znaczeniu, 

a konkretnie:

 » działania badawczo-rozwojowe nad 

produktami, procesami i technologiami 

produkcji, w tym także zabawek;

 » projekty konstrukcji urządzeń / maszyn o 

strategicznym znaczeniu (ok. 50%);

 » działalność produkcyjną i przetwórczą;

 » działania z zakresu marketingu strategicz-

nego, instytucjonalne i rozwojowe oraz 

operacyjne.

Ponadto realizowane są konkretne przedsię-

wzięcia ukierunkowane na pionowe zintegrowa-

nie Grupy, a mianowicie:

 » w zakresie dostaw orzechów laskowych – 

działania polegające na zakładaniu dalszych 

plantacji będących własnością Grupy oraz 

pozyskiwaniu partnerów handlowych, 

służące zaspokojeniu przynajmniej części 

zapotrzebowania Grupy na ten surowiec; 

 » rozwój działalności związanej z produkcją 

i sprzedażą energii, by w ten sposób, 

korzystając z wysokosprawnych instalacji, 

zasilanych odnawialnymi źródłami energii, 

zaspokajać część zapotrzebowania Grupy.

Na zasadach outsourcingu prowadzona jest 

natomiast następująca działalność:

 » produkcja nietypowych / promocyjnych 

opakowań, stanowiąca około 25-30% 

całego wolumenu produkcji w Grupie;

 » działalność handlowa / dystrybucyjna w 

niektórych krajach lub w odniesieniu do 

niektórych produktów, stanowiąca około 

10-15% całości; 

 » część usług administracyjno-księgowych; 

 » część usług IT.

Nowy zakład produkcyjny Ferrero w Turcji

Nowy zakład produkcyjny Ferrero w Meksyku



 WŁOCHY
Czerwiec 2013
PIERWSZE MIEJSCE W RANKINGU 
UNIVERSUM
Dzięki uczestnictwu 20.718 studentów z 

39 najlepszych włoskich uczelni wyższych 

pracownia Universum  po raz kolejny mogła 

opublikować ranking na ‘najbardziej pożądanego 

pracodawcę’, w którym wzięto pod uwagę 

140 fi rm. Studenci kierunków ekonomicznych 

przyznali pierwsze miejsce Ferrero.

Kwiecień 2013
NAGRODA REPUTATION INSTITUTE

„Reputation Institute”, wiodąca międzynarodowa 

fi rma konsultingowa, sporządziła ogólnoświatowy 

ranking fi rm i przyznała Ferrero następujące wy-

różnienia:

 » pierwsze miejsce we Włoszech, spośród 

100 wziętych pod uwagę firm, w kategorii 

„Odpowiedzialność społeczna biznesu”, w 

której oceniano przedsiębiorstwa pod ką-

tem następujących kryteriów: governance, 

społeczeństwo obywatelskie, środowisko 

pracy;

 » drugie miejsce w kategorii „najlepsza 
reputacja”, w której oceną objęto siedem 

kwestii: produkty, środowisko pracy, gover-

nance, innowacyjność, przywództwo, spo-

łeczeństwo obywatelskie i performance.

Maj 2012  
NAJLEPSZY 
WŁOSKI DZIAŁ 
PRAWNY  
Podczas ceremonii rozdania nagród „Interna-

tional General Counsels Awards 2012”, zorga-

nizowanej przez „International Legal Alliance 

Summit & Awards (ILASA)”, Ferrero otrzymało 

wyróżnienie specjalne dla „Najlepszego włoskie-

go działu prawnego”.

 

Maj 2012 
NAGRODA  
DLA WYMARZONEGO 
PRACODAWCY  
Firma Ferrero, drugi rok z rzędu, otrzymała we 

Włoszech tytuł Wymarzonego Pracodawcy 

(„Best Employer of Choice”). Ankieta uwzględ-

niała 263 fi rmy i wzięło w niej udział 13.000 

kandydatów. Nagrodę przyznaje „Employer 

Branding Observatory”, a badanie zleciły fi rmy 

Monster Italia i Anthea Consulting.

 

Marzec 2012
NAGRODA RANDSTAD 
„Institute of Certifi ed Manage-

ment Accountants (ICMA)” 

przeprowadził badanie pre-

ferencji pracowników w wieku 

18-65 lat, które objęło 14 krajów. Na podstawie 

jego wyników fi rma Ferrero została wyróżniona 

nagrodą „Randstad Award” dla najatrakcyjniej-

szego pracodawcy we Włoszech. Otrzymała 

69% pozytywnych opinii pracowników, głównie 

kobiet. 
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Marzec 2012
NAGRODA  
SMAK ROKU 
Ferrero Gran Soleil (smaki 

cytrynowy, mandarynkowy 

i kawowo-cappuccino) otrzy-

mało nagrodę „Smak Roku 

2012”, przyznawaną przez „Tryp Network”, 

niezależne stowarzyszenie specjalizujące się 

w procesach oceny produktów. O przyznaniu 

nagrody zadecydował panel konsumentów, 

który oceniał produkty pod kątem zapachu, 

konsystencji i smaku.

 

FRANCJA
Lipiec 2012 
OCENA WG ISO 26000 
Francuskie Stowarzyszenie Standaryzacji (AF-

NOR) przeprowadziło ocenę działalności Ferrero 

we Francji na polu społecznej odpowiedzialno-

ści biznesu, pod kątem zgodności z wytycznymi 

International Organization for Standardization 

(ISO) 26000. Ocena potwierdziła został rzeczy-

wisty postęp, jakiego fi rma Ferrero dokonała w 

tym obszarze swojej działalności.

HISZPANIA
Czerwiec 2013  
EMPRESAS SOCIALES 
Fundacja Fundación Mundo 

Ciudad uhonorowała Ferre-

ro nagrodą „Empresas Sociales”, wyróżniającą 

fi rmy aktywne na polu społecznej odpowied-

zialności biznesu. Nagroda została przyznana 

za działalność pro-społeczną w ramach pr-

zedsiębiorstw społecznych Ferrero w Indiach, 

Kamerunie i RPA. Jest ona uhonorowaniem za-

angażowania rodziny Ferrero w poprawę i rozwi-

janie warunków życia w tych krajach.

NIEMCY
Maj 2013  
NAGRODA 
MERCURIO
Włosko-Niemieckie 

Stowarzyszenie Ekonomiczne „Mercurio”, 

które od 1988 roku zrzesza instytucje i 

przedsiębiorstwa, pragnące wzmocnić kontakty 

gospodarcze pomiędzy Włochami a Niemcami, 

przyznało Ferrero Nagrodę „Mercurio”, jako 

specjalne wyróżnienie za dokonania na polu 

odpowiedzialności społecznej biznesu.

Czerwiec 2012
NAGRODA DAAB BEST 
PRACTICE
Niemieckie Stowarzyszenie 

Alergii i Astmy (DAAB) przyznało 

Ferrero nagrodę „Best Practice” 

w branży spożywczej, w uznaniu za wkład w 

zwalczanie chorób alergicznych, astmy i chorób 

skóry u dzieci i dorosłych.

Kwiecień 2012
NAGRODA ZA DIALOG 
MIĘDZYPOKOLENIOWY 
Projekt „Most między-

pokoleniowy”, który 

promuje wymianę opi-

nii i dialog międzypoko-

leniowy, został podda-

ny uważnej ocenie Ministerstwa Edukacji i Badań 

Niemieckiej Republiki Federalnej. Urząd Federal-

ny „Dialog między Pokoleniami” w kwietniu 2012r. 

uznał go za najlepszy projekt w tej dziedzinie.
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POLSKA
Listopad 2012
NAGRODA ZA BEZPIECZEŃSTWO 
I JAKOŚĆ 
PRODUKTÓW   
Polskie Centrum Ba-

dań i Certyfi kacji, w ramach akcji pod patrona-

tem polskiego Ministerstwa Gospodarki,  wyróż-

niło Ferrero za promowanie międzynarodowych 

standardów jakości oraz dbałość o bezpieczeń-

stwo wyrobów.

Wrzesień 2012
NAGRODA „ENERGY 
EFFICIENCY LEADER”  
Za osiągnięcia i zaangażo-

wanie zakładu produkcyjne-

go Ferrero w Belsku w zwiększenie wydajności 

energetycznej i operacyjnej oraz działania na 

rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony śro-

dowiska Ferrero otrzymało nagrodę „Energy 

Effi ciency Leader Award”. Jest ona przyznawa-

na przez fi rmę Trane, wiodącego światowego 

dostawcę systemów i usług wspomagających 

ochronę środowiska i wydajność energetyczną.

NAGRODY I 
WYRÓŻNIENIA 
PRZYZNANE W INNYCH 
CZĘŚCIACH ŚWIATA

AUSTRALIA
Lipiec 2012 
PROGRAM PROMOCJI 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 
RZĄDU NOWEJ POŁUDNIOWEJ WALII  
W ramach programu promocji zrównoważo-

nego rozwoju realizowanego przez rząd Nowej 

Południowej Walii Ferrero Australia otrzymało 

status „Srebrnego Partnera”, zarezerwowany dla 

organizacji, wykazujących się znaczącym zaan-

gażowaniem na rzecz środowiska naturalnego.

BRAZYLIA
Październik 2011 
NAGRODY GLOBAL 
ASSOCIATION FOR 
MARKETING AT RETAIL 
Stowarzyszenie „Global Association for 

Marketing at Retail (POPAI)”, przyznało dwie 

nagrody związane z Ferrero Rocher:

 » w kategorii Złotej, nagrodę za kampanie „Tem-

porary Promotional Islands” oraz „Merchandi-

sing Ferrero Rocher: mes dos Sentimentos”;

 » w kategorii Srebrnej, nagrodę za kampanię „Il-

has Ferrero Rocher Natal”.

CHINY
Czerwiec 2013
NAGRODA 
„ZŁOTA PANDA” 
Nagroda „Złota Panda”   - 

w tym roku przyznana po raz czwarty – to 

wyróżnienie przyznawane fi rmom włoskim i 

chińskim, które przyczyniają się do rozwijania 

dwustronnych stosunków gospodarczych 

między Włochami a Chinami. Nagroda to 

pomysł, który zrodził się ze współpracy Włoskiej 

Izby Gospodarczej w Chinach i Fundacji „Włochy 

Chiny”, pod patronatem Ambasady Włoch w 

Chinach, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i 

Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego.

Sierpień 2012 
WYRÓŻNIENIE 
ZA WYJĄTKOWĄ 
DBAŁOŚĆ O 
BEZPIECZEŃSTWO 
ŻYWNOŚCI
CBN Media Group i Ecolab Inc., ogólnoświatowe 

fi rmy działające w branży usług, wyróżniły Ferre-

ro jako jedną spośród „100 najlepszych i cieszą-

cych się największym zaufaniem konsumentów 

marek na rynku chińskim”, podkreślając szcze-

gólną troskę o kontrolę produkcji i powszechnie 

uznaną reputację fi rmy. 
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Marzec 2012
NAGRODA  
KONSUMPCJA I 
BEZPIECZEŃSTWO
Ferrero zostało nagro-

dzone wyróżnieniem „Konsumpcja i bezpie-

czeństwo 2012” za aktywny wkład w roczną 

kampanię  zatytułowaną „Troska o konsumen-

ta”, prowadzoną przez stowarzyszenie konsu-

mentów Nanjing.

MEKSYK
Kwiecień 2012
ŚWIATOWA KSIĘGA 
REKORDÓW 
GUINNESSA
Firma Ferrero została wpisana 

do Światowej Księgi Rekordów 

Guinnessa za akcję Kinder 

Generaciòn en Movimiento, 

która odbyła się w Mexico City 29 kwietnia 2012r. 

Wzięło w niej udział 1.601 rodziców i dzieci.

ROSJA
Listopad 2011
NAGRODA DLA 
PRODUKTU ROKU  
W konkursie „Produkt Roku 

2011”, odbywającym się w Rosji, 

pierwsze miejsca w swoich 

kategoriach zdobyły Raffaello i 

Nutella. Nagrody przyznawane 

są przez Rosyjskie Towarzystwo Handlowe i 

Moskiewskie Międzynarodowe Stowarzyszenie 

Biznesu, z pomocą Rosyjskiej Izby Handlu i 

Przemysłu.

STANY 
ZJEDNOCZONE
Październik 2012 
NAGRODA NIAF 
13 października 2012r. Krajo-

wa Fundacja Włosko-Ame-

rykańska (NIAF) uhonorowała pana Giovanniego 
Ferrero nagrodą za „Special Achievement In In-

ternational Business” (szczególne dokonania dla 

biznesu międzynarodowego), w uznaniu dla jego 

zasług na polu międzynarodowym. NIAF jest nieza-

leżną fundacją, działającą na zasadzie non-profi t, 

założoną w 1965 r. w celu wspierania społeczności 

włosko-amerykańskiej i promocji jej kultury i dzie-

dzictwa. Fundacja realizuje między innymi progra-

my edukacyjne i skierowane do młodzieży, funduje 

stypendia i udziela wsparcia fi nansowego.

 
Czerwiec 2012 

„NUTELLA&GO!”
Podczas wystawy Sweets & 

Snacks Exposition, odbywającej 

się w Chicago, „Nutella&Go!” zo-

stała wyróżniona przez National Confectioners 

Association jako jeden spośród „40 najbardziej 

innowacyjnych nowych produktów”.

ZJEDNOCZONE 
EMIRATY ARABSKIE
Wrzesień 2012 

NAGRODA ASIAN CSR 
LEADERSHIP
Azjatycka Konfederacja Biznesu przy-

znała Ferrero otrzymało nagrodę 

„Lider odpowiedzialności społecznej 

biznesu w Azji” w kategorii „Rozwijanie społecz-

ności lokalnych”. Nagroda była uhonorowaniem 

zaangażowania Grupy we wspieranie lokalnych 

społeczności w najsłabiej rozwiniętych częściach 

świata, poprzez tworzenie Przedsiębiorstw Spo-

łecznych Ferrero.
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Włosi
Niemcy
Hindusi
Francuzi
Polacy
Brazylijczycy
Rosjanie
Gruzini
Ekwadorczycy
Argentyńczycy
Kanadyjczycy
Chińczycy
Południowoafrykańczycy
Belgowie
Chilijczycy
Turcy
Bułgarzy
Amerykanie
Australijczycy
Meksykanie 
Irlandczycy
Kameruńczycy
Hiszpanie
Pozostałe

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

32,3%

15,3%

8,4%

7,0%

5,6%

3,2%

2,5%

2,4%

1,9%

1,8%

1,8% 1,7%

1,7%
1,6%

1,5%
1,4%

1,2%

1,1%

1,0%

0,9%

0,8%

0,5%

0,8%

3,8%

NARODOWOŚCI 
W GRUPIE WG STANU 
NA 31.08.2012

97  narodowości w Grupie Ferrero

PRACOWNICY FERRERO 
27,8%  pracowników Ferrero pochodzi spoza Europy

27,8%

72,2%

27,5%

72,5%

ZATRUDNIENIE OGÓŁEM 
W GRUPIE WG STANU 
NA 31.08, W UJĘCIU 
GEOGRAFICZNYM 1

�   Europa

�   kraje pozaeuropejskie 

2011 2012

1  Europa rozumiana jako Unia Europejska składająca się z 27 krajów.

2 Dane obejmują pracowników tymczasowych Przedsiębiorstw Społecznych Ferrero. W przypadku innych krajów 
dokładne analizy jeszcze trwają.  Dane opublikowane w sprawozdaniu finansowym Ferrero International na dzień 31 
sierpnia 2012r. odnoszą się do uśrednionego stanu zatrudnienia w Grupie w roku 2011-12, który wyniósł 22.298 osób.

25.2702 pracowników Ferrero, z czego:

1.324   osoby zatrudnione w gospodarstwach 
rolnych Ferrero

2.310   nowych pracowników w Grupie w roku 
2011/12

2.435   osób zatrudnionych w Przedsiębiorstwach 
społecznych Ferrero, z czego:

191
w Kamerunie 

1,886
w Indiach

358
w RPA
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NARODOWOŚCI

31/08/2012

Ogółem % ogólnego zatrudnienia 

Włosi 8.152 32,3%

Niemcy 3.869 15,3%

Hindusi 2.118 8,4%

Francuzi 1.763 7,0%

Polacy 1.414 5,6%

Brazylijczycy 814 3,2%

Rosjanie 635 2,5%

Gruzini 594 2,4%

Ekwadorczycy 478 1,9%

Argentyńczycy 456 1,8%

Kanadyjczycy 452 1,8%

Chińczycy 428 1,7%

Południowoafrykańczycy 428 1,7%

Belgowie 395 1,6%

Chilijczycy 371 1,5%

Turcy 344 1,4%

Bułgarzy 312 1,2%

Amerykanie 274 1,1%

Australijczycy 257 1,0%

Meksykanie 233 0,9%

Irlandczycy 202 0,8%

Kameruńczycy 196 0,8%

Hiszpanie 132 0,5%

Pozostałe 953 3,8%

Ogółem 25.270 100%
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43,3% kobiet

820  kierowników wyższego szczebla, z czego 

89,4% pełnych etatów

78,1% osób zatrudnionych na stałą umowę o pracę

Dane liczbowe dotyczące zatrudnienia w Grupie Ferrero na całym świecie wg 
stanu na dzień 31 sierpnia 2012r.:

66%  zatrudnionych lokalnie w kraju pochodzenia 

W ROKU 2011-12 W ŻADNYM 
ZAKŁADZIE FERRERO 
NIE BYŁO STRAJKÓW 
PRZECIWKO FIRMIE

NIE ODNOTOWANO TEŻ 
ŻADNEGO WYPADKU ZE 
SKUTKIEM ŚMIERTELNYM LUB 
W POSTACI POWAŻNYCH 
OBRAŻEŃ CIAŁA

21,9% pracowników w wieku poniżej 30 lat

17,3% pracowników w wieku powyżej 50 lat

STOSUNEK 
PIERWSZEJ PŁACY 
POCZĄTKUJĄCEGO 
PRACOWNIKA DO 
PŁACY MINIMALNEJ, WG 
STANU NA 31.08.2012*

* Wysokość płacy 
podstawowej to najniższe 
wynagrodzenie roczne 
brutto początkującego 
pracownika produkcyjnego. 
Nie uwzględnia premii za 
nadgodziny, premii za wyniki 
i innych dodatków. Liczba 
1 oznacza, że najniższe 
wynagrodzenie w Ferrero 
równe jest ustawowej płacy 
minimalnej

1,00 

Włochy

1,05 

Francja

1,00 

Niemcy

1,00 

Irlandia

1,03 

Polska

1,58 

Kanada

3,67 

Rosja

1,21 

Brazylia
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00
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W roku 2012r. wręczono oficjalne wyróżnienia za 25 lat pracy w Grupie 
Ferrero 225 osobom, za 30 lat pracy 168 osobom, za 35 lat pracy 74 
osobom i za 40 lat pracy 30 osobom.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT ZASOBÓW LUDZKICH W GRUPIE FERRERO ZNAJDĄ 
PAŃSTWO W PEŁNEJ WERSJI RAPORTU CSR 2012, UDOSTĘPNIONEJ NA STRONIE 
INTERNETOWEJ POD ADRESEM   www.csr.ferrero.com

SZKOLENIA I ROZWÓJ

Koordynacją szkoleń instytucjonalnych i menadżerskich dla pracowników Ferrero 
nadal zajmuje się Ferrero Learning Lab. Programy szkoleniowe realizowane są w 
trzech głównych działach:

 » Corporate University

 » Commercial Operations i Management Services

 » Industrial Operations



ZRÓWNOWAŻONE 
PRAKTYKI 
ROLNICZE

Owoc leszczyny

WSPÓLNE WARTOŚCI, BY TWORZYĆ WARTOŚĆ
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ZRÓWNOWAŻONE 
PRAKTYKI ROLNICZE
Grupa Ferrero od lat stawia na budowanie 

bezpośrednich i długoterminowych relacji, 
które opierają się na przejrzystości i dialogu pro-

wadzonym z producentami oraz z dostawcami 

surowców.

Zgodnie z informacjami podanymi w poprzed-

nich raportach CSR, Kodeks Postępowania w 
Biznesie Ferrero zawiera między innymi jasne 

wymogi dotyczące najwyższej jakości i świeżo-

ści surowców oraz pełnego poszanowania etyki 

i zasad zrównoważonego rozwoju (pełny tekst 

Kodeksu Postępowania w Biznesie znajduje się 

na stronie www.csr.ferrero.com).

Kodeks uzupełnia plan, który będzie 

rozpowszechniony i uzgodniony ze wszystkimi 

uczestnikami łańcucha dostaw, zarówno 

wchodzącymi w skład Grupy, jak i niezależnymi, 

do końca 2013 roku. Plan ten, znany pod 

nazwą ABCDE (A Business Code Dialogue 
Engagement), pozwoli na dalsze zacieśnienie 

relacji Grupy z dostawcami surowców, a jego 

wdrożenie przewidziane jest do końca 2013 roku.

W ramach planu ABCDE oraz przy wykorzystaniu 

innych dostępnych instrumentów Grupa Ferrero 

zamierza promować dobre praktyki rolnicze, 

defi niowane 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 2002r.).

GŁÓWNE SKŁADNIKI NASZYCH 
PRODUKTÓW 

Przy wyborze surowców rolnych kierujemy się 

dwoma głównymi kryteriami - najwyższą jako-
ścią oraz przestrzeganiem praw człowieka i 
zasad zrównoważonego rozwoju. 

W niniejszym rozdziale opisane zostały inicjaty-

wy podejmowane przez Ferrero w odniesieniu 

do poszczególnych surowców, zgodnie z zało-

żonym harmonogramem realizacji:

SUROWIEC CEL ZAŁOŻONY CZAS 
REALIZACJI STATUS

MLEKO 30% ze zintegrowanego łańcucha dostaw 2012 Zrealizowany

KAWA 100% z certyfikatem zrównoważonej produkcji 2013
2-letnie wyprzedzenie 

harmonogramu 

JAJA
100% od kur z chowu ściółkowego, w 

poszanowaniu dobrostanu zwierząt 
2014 Wg planu

OLEJ PALMOWY
100% z certyfikatem oleju segregowanego ze 

zrównoważonej produkcji
2014

Roczne wyprzedzenie 

harmonogramu

KAKAO 100% z certyfikatem zrównoważonej produkcji 2020 Wg planu

ORZECHY LASKOWE
Wdrożenie planu identyfikowalności dla 100% 

dostaw orzechów 
2020 Wg planu

CUKIER TRZCINOWY 100% ze źródeł zrównoważonych 2020 Nowy

LECYTYNA SOJOWA bez GMO Już stosowany Już stosowany 
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Kakao

ZAŁOŻENIA 100%   
kakao z certyfi katem zrównoważonej 
produkcji do roku 2020

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT STRATEGII GRUPY FERRERO W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA 
W SUROWCE ZNAJDĄ PAŃSTWO W PEŁNEJ WERSJI RAPORTU, UDOSTĘPNIONEJ NA 
STRONIE INTERNETOWEJ POD ADRESEM   www.csr.ferrero.com

% KAKAO PODDANEGO 
KONTROLI LATA

STANDARDY I PROJEKTY 
KONTROLI

KRAJE PRODUCENCI 
KAKAO

20% 2011/2013

UTZ Certified, Rainforest Alliance, 

Certification Capacity Enhancement, 

Source Trust i inne 

Głównie Wybrzeże 

Kości Słoniowej, Ghana, 

Nigeria, Ekwador

40% 2013/2015

60% 2015/2017

80% 2017/2019

100% 2020

 150.000 150 tys. ton rocznie sprowadzane z Malezji 
(głównie z Półwyspu Malezyjskiego), Papui Nowej 
Gwinei i Brazylii

ZAŁOŻENIA  100%  dostaw z certyfi katem oleju segregowanego * 
zrównoważonego pochodzenia do końca 2014 roku

 50% już zrealizowane w kwietniu 2013r.

Olej palmowy

* Segregowany oznacza, że olej jest w pełni identyfi kowany i można wstecznie prześledzić jego historię -od zakładu aż do plantacji.

Orzechy laskoweZAŁOŻENIA

100%    identyfi kowalności do roku 2020 dzięki 
Planowi Ferrero Farming Values (FFV) 

Plan opiera się na 4 głównych założeniach:
• ZAPEWNIENIE DOSKONAŁEJ JAKOŚCI W CAŁYM ŁAŃCUCHU DOSTAW 

PODCZAS OBRÓBKI ORZECHÓW LASKOWYCH 
• POSZANOWANIE I UMOŻLIWIENIE DOSTAWCOM POSZANOWANIA WARUNKÓW PRACY ZGODNYCH Z 

PRZEPISAMI PRAWA KRAJOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO 
• UNIKANIE WSZELKICH FORM PRACY DZIECI 
• WDROŻENIE PROGRAMU BEZPIECZNEJ PRACY ROLNIKÓW 
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GOSPODARSTWA ROLNE FERRERO

99,6%  pracowników zatrudnionych lokalnie

9.000  ha gruntów uprawnych

 

1.012  pracowników wg stanu na dzień 31 sierpnia 2012r., z czego

595   w Gruzji

372   w Chile

34   w RPA

9   w Argentynie 

2   w Australii

77%   pracowników to rolnicy

16%   kobiet

Gruzja - współpraca Ferrero z USAID przy realizacji projektu 

EPI (Economic Prosperity Initiative),  w ramach którego:

do roku 2014 zostanie przeszkolonych 2.000 rolników 

800 z nich już skorzystało z programu w roku 2012 

Od 1991 roku Ferrero prowadzi pięć własnych gospodarstw rolnych z 
plantacjami orzechów laskowych.

Grupa postanowiła zainwestować we własne 
uprawy, aby zapewnić sobie

• źródło najwyższej jakości, zawsze świeżych 
i uprawianych na całym świecie orzechów 
laskowych;

• sezonową równowagę produkcji, także w 
okresie niekorzystnych warunków dla uprawy 
na półkuli północnej.
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BLIŻSZE INFORMACJE NA TEMAT GOSPODARSTW ROLNYCH FERRERO ZNAJDĄ 
PAŃSTWO W PEŁNEJ WERSJI RAPORTU CSR 2012, UDOSTĘPNIONEJ NA STRONIE 
INTERNETOWEJ POD ADRESEM  www.csr.ferrero.com

UPRAWA ORZECHÓW LASKOWYCH

Działalność Ferrero związana z rozwijaniem branży uprawy orzechów laskowych 
to element strategii stosowanej od kilkunastu lat, która sprawdziła się już w wielu 
miejscach na świecie. Oto jej zasadnicze założenia:

 » Zakup i zarządzanie gospodarstwami pilotażowymi: gospodarstwa pilotażowe 
są zarządzane bezpośrednio przez Ferrero Hazelnuts Business Development 
(HBD), pion biznesowy Ferrero, zajmujący się orzechami laskowymi. 
Gospodarstwa te pełnią trzy funkcje: 
1. doświadczalną: przetestowanie możliwości przystosowania się poszcze-

gólnych odmian orzecha laskowego do lokalnych warunków pogodowych i 
sprawdzenie rozmaitych metod uprawy; 

2. pokazową: zachęcanie i promowanie pomysłu uprawy orzecha laskowego 
wśród lokalnych rolników; 

3. produkcyjną: zapewnienie części dostaw orzecha laskowego na potrzeby 
Ferrero i sprzedaż pozostałej ilości po cenach rynkowych.

 » Trzy szkółki: sadzonki wyselekcjonowanych odmian, 
wyhodowane w szkółkach Ferrero/HBD 
sprzedawane są lokalnym plantatorom 
po uczciwej cenie1.  Obok samej 
sprzedaży sadzonek Ferrero 
zapewnia rolnikom pomoc 
i doradztwo techniczne w 
późniejszej uprawie.

 » Badania i szkolenia: Ferrero 
współpracuje z krajowymi 
i międzynarodowymi 
instytucjami badawczymi 
w zakresie różnych spraw 
związanych z zarządzaniem 
uprawami orzecha laskowego. 
Dodatkowo, w ramache współpracy 
z projektami międzynarodowych 
projektówmi oraz we współpracy 
z lokalnymi instytucjami szkoleniowymi, 
prowadzone są szkolenia i akcje informacyjne wśród rolników.

1 Pokrywająca koszty bezpośrednie i standardowe koszty strukturalne.
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MINIMALIZACJA 
ODDZIAŁYWANIA NA 
ŚRODOWISKO

Kwiat leszczyny

WSPÓLNE WARTOŚCI, BY TWORZYĆ WARTOŚĆ
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MINIMALIZACJA ODDZIAŁYWANIA NA 
ŚRODOWISKO
CERTYFIKACJE ZAKŁADÓW FERRERO

11 zakładów Ferrero posiada wdrożony system zarządzania środowiskiem, 
certyfi kowany według normy  ISO 14001:2004. Proces certyfi kacji 
realizowany w Grupie trwa nadal i docelowo ma doprowadzić do wydania 
jednego certyfi katu na cały system produkcyjny Ferrero

2 zakłady uzyskały certyfi kat wg normy ISO 50001:2011 dla 
„Systemów zarządzania energią”

JEŚLI CHODZI O ZAŁOŻONE CELE, TO W ROKU 2011-12, UDAŁO NAM SIĘ 
ZREALIZOWAĆ, Z WYPRZEDZENIEM W STOSUNKU DO 
ZAPLANOWANEGO HARMONOGRAMU , NASTĘPUJĄCE CELE

WYNIKI OSIĄGNIĘTE PRZEZ GRUPĘ

Ilość energii zużytej 
przez zakłady 
produkcyjne Ferrero 
pozostała na tym 
samym poziomie, co 
w latach poprzednich, 
przy wzroście produkcji

Ilość wody 
zaoszczędzonej 
przez nasze zakłady 
w ostatnich latach 
wystarczyłaby do 
ośmiokrotnego 
zapełnienia werońskiej 
Areny

Energia

cel 5 % redukcji 
zużycia energii na 
jednostkę produktu
w stosunku do roku 2009 
(zakładana realizacja do 
2020)

redukcja emisji CO2 osiągnięta w 2010 r. 
(prawie 33 tys. ton) to tyle, ile w ciągu roku wynosi 
poziom dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery 
przez 14 tysięcy samochodów

Woda

cel 20% redukcji 
zużycia wody na 
jednostkę produktu  
w stosunku do roku 2009 
(zakładana realizacja do 
2020)
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Produkcja energii we własnym zakresie

TRWA REALIZACJA POZOSTAŁYCH CELÓW, A MIANOWICIE

* W roku, którego dotyczy bieżący raport, odnotowaliśmy 8% redukcję emisji 
gazów cieplarnianych na tonę produkcji, w porównaniu z rokiem 2009

•   Do roku 2013-14: 75% energii elektrycznej 
zużywanej przez europejskie zakłady Grupy (Belgia, 
Francja, Niemcy, Irlanda, Włochy, Polska, bez Rosji i 
Turcji) będzie wytwarzane we własnym zakresie, z 
czego 25% ze źródeł odnawialnych

•   Do roku 2020: wdrożenie planu 
energetycznego na poziomie globalnym, 
dostosowanego do warunków lokalnych, w jakich 
działają już istniejące i przyszłe zakłady

Wskaźnik odzysku odpadów 
w zakładach produkcyjnych przekroczył w tym 
roku poziom  90%

Transport i składowanie*

•   Do roku 2020:  30% 
redukcja emisji gazów 
cieplarnianych 
(w przeliczeniu na tony CO2) 
pochodzących z działalności 
transportowej i magazynowej

Opakowania

•   Do roku 2020: wykorzystanie 
materiałów pochodzących 
ze źródeł odnawianych 
(+10% w stosunku do roku 2009) 

•   Do roku 2014: 100% papieru 
i tektury z włókien pier-
wotnych będzie pochodziło 
od dostawców posiadających cer-
tyfi kat zrównoważonej produkcji 



10 CELÓW CSR 
ZAPLANOWANYCH

WSPÓLNE WARTOŚCI, BY TWORZYĆ WARTOŚĆ

DO ROKU 2020
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CELE PERSPEKTYWA 
CZASOWA

PRAWA CZŁOWIEKA 
1 Rozwijanie działalności „Fundacji Ferrero” oraz 

„Przedsiębiorstw społecznych” Ferrero 
osiągnięty i dalej 
rozwijany 

2 Wdrożenie Kodeksu postępowania w biznesie w 

całym łańcuchu produkcji i dostaw (Plan ABCDE)
koniec roku 2013 

3 Promocja wewnętrznych inicjatyw wspierających 

„Kulturę Różnorodności” do roku 2015

  WG PLANU            NIECO ZMIENIONY            REALIZACJA PRZYSPIESZONA          

  10   CELÓW CSR ZAPLANOWANYCH DO ROKU 2020

CELE PERSPEKTYWA 
CZASOWA

ŚRODOWISKO NATURALNE 
4 Samodzielna produkcja energii elektrycznej na 

poziomie 75% zapotrzebowania wszystkich zakładów 

produkcyjnych w Europie; z czego 25% ze źródeł 
odnawialnych

do roku 2013/2014

Wdrożenie planu energetycznego na poziomie 

globalnym, dostosowanego do lokalnych potrzeb 

zakładów istniejących i przyszłych

do roku 2020 

5 40% redukcja emisji CO2 (w stosunku do roku 2007) z 

działalności produkcyjnej
do roku 2020

30% redukcja emisji gazów cieplarnianych 

(w tonach – w przeliczeniu na CO2), w transporcie i 

składowaniu (w porównaniu do roku 2009) 

do roku 2020

6 20% redukcja zużycia wody na jednostkę produktu 
do roku 2020 (w stosunku do 2009r.)

cel zrealizowany z 
wyprzedzeniem

7 Wykorzystanie w opakowaniach materiałów 

pochodzących z surowców odnawialnych 

(+10% w porównaniu do 2009r.)

do roku 2020

100% dostaw papieru i tektury wytworzonych 
z surowców pierwotnych pochodzących z 

certyfi kowanej zrównoważonej produkcji 

do roku 2014
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CELE PERSPEKTYWA 
CZASOWA

SUROWCE
8 100% dostaw kakao posiadających certyfi kat 

produkcji zrównoważonej do roku 2020

100% dostaw kawy posiadających certyfi kat 
produkcji zrównoważonej

wcześniej, do roku 
2013

100% dostaw oleju palmowego posiadających 
certyfi kat produkcji zrównoważonej i segregowanej

wcześniej, do roku 
2014

100% dostaw cukru trzcinowego posiadających 

certyfi kat produkcji zrównoważonej
do roku 2020

Wdrożenie planu identyfi kowalności dla 

100% dostaw orzechów laskowych do roku 2020

9 100% jaj od kur z chowu ściółkowego, 

w trosce o dobrostan zwierząt 
do roku 2014

CELE PERSPEKTYWA 
CZASOWA

ZDROWY TRYB ŻYCIA 
10 Dalsza realizacja „Kinder+Sport”, naszego 

ogólnoświatowego programu promocji sportu
osiągnięty i dalej 
rozwijany



Promocja Ferrero Rocher, Dubaj

ZAŁĄCZNIK I - DODATEK SPECJALNY: FERRERO ROCHER

WSPÓLNE WARTOŚCI, BY TWORZYĆ WARTOŚĆ



66

FERRERO ROCHER

1982  rok powstania Ferrero Rocher

4  TAJEMNICE POWODZENIA

2013   Ferrero Rocher sprzedaje się 
na 5 kontynentach

FERRERO ROCHER – 
JEDYNY I NIEZRÓWNANY

Praliny Ferrero Rocher wytwarzane są z wielką dbałością i kunsztem przez wysoko 

wykwalifi kowanych pracowników. Szlachetne wnętrze każdego Rocher stanowi 

pełny orzech laskowy, natomiast na zewnątrz czekoladka otoczona jest 

warstwą siekanych orzechów laskowych i pokryta polewą z mlecznej czekolady. 

Dzięki temu każdy Rocher jest jedyny w swoim rodzaju i niepowtarzalny.

ROCHER – WYJĄTKOWY TAKŻE Z WYGLĄDU

Każdy Rocher pakowany jest osobno, w szlachetnie wyglądającą złotą folię, a 
następnie w dobrze znane, przezroczyste, innowacyjne pudełko.

»  Wartości smakowe, a w szczególności 
zapachowe orzecha laskowego w całości; 

»  Aksamitne kremowe nadzienie; 

»  Kruchość wafelka; 

»  Smakowita konsystencja warstwy 
zewnętrznej - siekanych orzechów 
laskowych, pokrytych wyśmienitą 
czekoladą
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SUROWCE NA FERRERO ROCHER

Ferrero Rocher produkowane są w 4 
zakładach produkcyjnych

ALBA (ITALY) 
BRANTFORD (CANADA)
STADTALLENDORF (GERMANY) 
POÇOS DE CALDAS (BRAZIL)

Wszystkie te zakłady posiadają certyfi katy niezależnych, bezstronnych jednostek, 
wydane zgodnie z normami opracowanymi dla systemów zarządzania jakością i 
bezpieczeństwem żywności.
 

18.000   

testów smaku przeprowadzanych rocznie w 
laboratoriach Ferrero

 

70.657  
 ton najświeższych surowców używanych 
do produkcji Ferrero Rocher 

 

100%   

kakao stosowanego w Ferrero Roche, w ilościach odpowiednich 
do potrzeb pięciu głównych rynków,  z certyfi katem 
zrównoważonego pochodzenia już w roku 2012/20131

1  Wyliczenia szacunkowe, oparte na ilościach sprzedanych w roku handlowym 2011/12, na prognozach sprzedaży na rok 
2012/2013 oraz ilościach surowca zakupionego w roku 2012/13.
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OPAKOWANIE FERRERO ROCHER

57,3% 
31,4% 

4,2% 
4,2% 2,9% 

TWARDY PLASTIK 

PAPIER I TEKTURA 

ALUMINIUM

DREWNO

FOLIA PLASTIKOWA

» ochrona zapachu i jakości niezwykle złożonego i delikatnego produktu, 
» zapewnienie ochrony przed wilgocią i innymi czynnikami zewnętrznymi, 
» odpowiednia wytrzymałość fi zyczna, chroniąca produkt 

W całości materiałów opakowaniowych 20% of stanowią 
surowce z recyklingu
 

OPAKOWANIA 
FERRERO 
ROCHER W SKALI 
OGÓLNOŚWIATOWEJ 
W ROKU 2011/122

2 Podział procentowy wg wagi materiałów wykorzystanych do pakowania Ferrero Rocher na całym świecie w roku 2011/12.

GŁÓWNE CELE NASZYCH OPAKOWAŃ:



ZAŁĄCZNIK II – DODATEK SPECJALNY: 
FERRERO W NIEMCZECH I W POLSCE

Zakład Ferrero w 
Stadtallendorf, 
Niemcy

Zakład Ferrero w Belsku, Polska

WSPÓLNE WARTOŚCI, BY TWORZYĆ WARTOŚĆ
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FERRERO W NIEMCZECH

W ROKU 2011/12 SKONSOLIDOWANE OBROTY NETTO 
FERRERO W NIEMCZECH WYNIOSŁY 2,2 MLD EURO
Stały dialog prowadzony z różnymi grupami interesów w formie National Sta-
keholders Dialogues. Uudział w German Initiative on Sustainable Cocoa (GISCO), 

projekcie niemieckiego Ministerstwa Żywienia, Rolnictwa i Ochrony Konsumenta 

oraz Ministerstwa Współpracy i Rozwoju Gospodarczego (oba ministerstwa na 

poziomie rządu federalnego), którego celem jest poprawa warunków życia w kra-

jach będących producentami kakao.

Program umożliwia utrzymanie odpowiedniej równowagi między pracą 
zawodową a życiem prywatnym, zapewniając elastyczne godziny pracy, 
całościowy system płacowy i emerytalny i przynosząc pracownikom 
zarówno duże, jak i małe, codzienne korzyści

PIĘĆ OBSZARÓW STRATEGICZNYCH PROGRAMU PRIMAVERA

»  Rozwijanie talentów
»  Korzyści i inicjatywy na rzecz pracowników
»  Zdrowie i bezpieczeństwo
»  Środowisko pracy
»  Praca zespołowa

1956  Ferrero rozpoczyna działalność w Niemczech, 
zatrudniając 5 osób

Obecnie Ferrero jest największym producentem słodyczy w Niemczech. 
Łącznie z pracownikami sprzedaży, pracownikami zatrudnionymi na pół etatu 

oraz sezonowymi, w Ferrero w Niemczech zatrudnionych jest 4.794 
pracowników. Jednostka biznesowa (Ferrero’s Business Unit) mieści się we 
Frankfurcie, natomiast zakład produkcyjny i magazyn w Stadtallendorf.

KINDER+SPORT W NIEMCZECH 
Ferrero w Niemczech wspiera aktywny styl życia poprzez promocję ruchu 
i zrównoważonej diety. Jest krajowym sponsorem Sports Badge Tour, akcji, 
w której co roku bierze udział 30 tys. dzieci.

„Kinder+Sport Basketball Academy”
zainaugurowana w Berlinie w październiku 2011r. 
Program skierowany do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat, 
uczęszczających do berlińskich szkół.
Inicjatywa została przygotowana i zorganizowana we współpracy z ALBA 
Berlin, najbardziej znanym i odnoszącym największe sukcesy związkiem piłki 
koszykowej w Niemczech.
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2008 r. – powstaje Opera Sociale 

W  2010  roku zapoczątkowany został szeroko zakrojony program 
komunikacji „Mein Ferrero”

W roku  2012  uruchomiony został kompleksowy program prozdrowotny, 
obejmujący higienę zdrowia psychicznego, aktywność 
fi zyczną i opiekę zdrowotną

Pracownicy mają możliwość wspierania akcji na rzecz osób niepełnosprawnych, 
poprzez „Firmowy program wolontariatu” oraz „Dzień społeczny”

Miejsce spotkań dla ponad 430 pracowników Ferrero
Znakomity przykład aktywnego i pełnego pasji życia na emeryturze, wcielającego 

w życie hasło przewodnie „Pracuj, Twórz, Dawaj”

 � ISO 9001:2008 OD 2012 r.
 � FSSC 22000:2010 OD 2012 r.
 � IFS WERSJA 5 OD 2012 r.
 � COSTCO OD 2012 r.
 � KOSHER OD 2013 r. 
 � SQMS MCDONALDS OD 2012 r.
 � LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNE: ISO 17025/2005 OD 2012 r.
 � NORMA CERTYFIKACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW RSPO OD 2013 r.

»  Certyfi kacja zakładu produkcyjnego: ISO 14001:2008
2013r. - zakończony powodzeniem audyt do certyfi katu ISO 50001

GŁÓWNE CELE ZREALIZOWANE PRZEZ FERRERO W NIEMCZECH W ROKU 
2011-12, W PORÓWNANIU DO ROKU POPRZEDNIEGO:

»  Obniżenie zużycia energii na jednostkę produktu 
»  Redukcja emisji CO2 
»  Redukcja zużycia wody i ilości generowanych ścieków 

na tonę produkcji 

CERTYFIKATY JAKOŚCI
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FERRERO W POLSCE

TRZECIA POZYCJA WŚRÓD PRODUCENTÓW 
SŁODYCZY W POLSCE

1.332 bezpośrednio zatrudnionych pracowników, 
wg stanu na 31.08.2012r.

 

Ponad 20 sprzedawanych produktów, między innymi Nutella, 

Tic Tac, Kinder Bueno i Kinder Niespodzianka

Ferrero Polska w roku 2011-12 osiągnęła obroty na poziomie 619 mln euro

1992 Ferrero rozpoczyna działalność w Polsce

LICZNE DZIAŁANIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 
I ICH RODZIN

»  Udział w aktywności sportowej 
»  Refundacja kosztów podręczników szkolnych 

»  W roku 2013-14 rusza program Intercultura

PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMUJĄCE HIGIENĘ I 
BEZPIECZEŃSTWO PRACY

»  Kursy szkoleniowe 
»  Współpraca z lekarzami specjalistami 
»  Niezależne audyty zakładu 

1993 inauguracja pierwszego 
zakładu w Wilanowie

1997 nowa fabryka w Belsku
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CERTYFIKATY ZAKŁADU W BELSKU
»  ISO 14001 od października 2003 r.
»  IFS od 2006 r.
»  COSTCO od 2010 r.

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Z CERTYFIKATEM 
ISO 90001:2008

WSPIERANIE ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA

2 instalacje kogeneracji

GŁÓWNE CELE OSIĄGNIĘTE W ROKU 2011-12 W 
PORÓWNANIU DO ROKU 2010-11

 � OBNIŻENIE ZUŻYCIA ENERGII WYKORZYSTYWANEJ DO 
PRODUKCJI I ROZPROWADZANIA SPRĘŻONEGO POWIETRZA 

 � MONITORING STAŁEGO POZIOMU EMISJI CO2 
 � OBNIŻENIE ZUŻYCIA WODY I PRODUKCJI ŚCIEKÓW NA TONĘ 

WYROBU 

WSPIERANIE LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI
»  Współpraca z lokalnymi szkołami i uniwersytetami poprzez udział w 

targach akademickich i warsztatach 
»  Szkolenie kierowników pod kątem przygotowania przez nich prezentacji 

business case, które następnie będą przedstawiane na uczelniach 
wyższych w roku 2013-14

 

2008 rusza polski „Kinder+Sport”, 
udział w sumie 100.000 osób  

„Keep fi t!” – projekt realizowany we współpracy z  

96 szkołami w całej Polsce
Współpraca z Polskim Związkiem 
Piłki Siatkowej, z udziałem 

32.547 młodych ludzi w roku 2011-12



74

Projekt raportu za rok 2012 oraz niniejszy raport skrótowy zostały przygotowane przez biuro Grupy 

Ferrero do spraw CSR (email: csr@ferrero.com).

Pełna wersja raportu została sporządzona według parametrów dla poziomu A + „Sustainability 

Reporting Guidelines” (wersja 3.1, 2011) oraz „Food Processing Sector Supplement”, opracowanych 

przez GRI (Global Reporting Initiative). Jako punkt odniesienia potraktowano także następujące 

dokumenty:

 »   „10 Zasad” United Nations Global Compact (UNGC)
 »   ISO (International Standard Organization) 26000:2010 „Guidance on social responsibility”
 »    dokument Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) „Guidelines for 

Multinational Enterprises.”

W niniejszej skróconej wersji raport poświęcono główną uwagę naszym największym markom 
i naszej obecności w wybranych krajach. W tym roku dodatki specjalne do raportu obejmują: 
szczegółowe opracowanie poświęcone Ferrero Rocher oraz opis działalności Ferrero w 
Niemczech i w Polsce.

Pełna wersja Raportu Odpowiedzialności Społecznej Biznesu za rok 2012, opublikowana na 
stronie internetowej www.csr.ferrero.com, została sprawdzona przez zewnętrznego audytora 
firmę Deloitte ERS - Enterprise Risk Services S.r.l, która w dniu 9 lipca 2013r. wydała raport 
pokontrolny „Report of Independent Assurance”.
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