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Lata’60 - Autobus Ferrero, dowożący 
pracowników z okolicznych wiosek do 
zakładu. Dzięki niemu wielu rolników 
mogło znaleźć stałą pracę w fabryce, 

jednocześnie nie porzucając wsi.

Rok 2020 – Wdrożenie 
przygotowanego w skali 

ogólnoświatowej planu działań na 
rzecz energii, którego założeniem 

jest zaspakajanie potrzeb bieżących 
bez narażania na szwank przyszłych 

pokoleń. 

Rok 2012 – Przedsiębiorstwo 
Społeczne Ferrero w Indiach 

(Baramati): ostatnie etapy produkcji 
Tic-taków. Przedsiębiorstwa 

społeczne Ferrero łączą w sobie 
ducha przedsiębiorczości z aspektem 
“społecznym”, tworząc mieszkańcom 

słabo rozwiniętych rejonów świata 
realne możliwości godnego życia, 

nowe szanse, okazje do nauki 
zawodu. Budują kulturę pracy, 

która jest źródłem gospodarczego i 
społecznego postępu.
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„Osobiście zobowiązuję się poświęcać wszystko, 
co robię i wszystkie moje zamierzenia tej naszej 
firmie, aby mogła ona kontynuować drogę, 
zapoczątkowaną przez mego ojca i stryja. 
Zapewniam was, że będę mógł poczuć się 
zadowolony dopiero wówczas, gdy, poprzez 
konkretne fakty, zagwarantuję wam i waszym 
dzieciom bezpieczną i spokojną przyszłość”.

Październik 1957r., Michele 
Ferrero w liście skierowanym 
do pracowników, z okazji 
przejęcia przez niego 
kierownictwa firmy.



4



5

Kilka słów na temat metodyki 

Celem niniejszego raportu jest przedstawienie strategii odpowiedzialności społecznej 
Grupy Ferrero i związanych z nią przedsięwzięć, zrealizowanych na całym świecie 
w roku 2012/2013 (od 1 września 2012r. do 31 sierpnia 2013r.). Uwzględniając założenia 
określone w poprzednich raportach, tematy do tej piątej edycji wybrano w oparciu o stałą 
wymianę opinii i spostrzeżeń z podmiotami, z którymi Grupa utrzymuje relacje, biorąc 
pod uwagę również znaczenie każdego z tych tematów.
Poza tym w niniejszym raporcie poświęcono specjalny dodatek “Wielkim markom” 
Ferrero i Kinder® Czekoladzie oraz obecności Grupy na świecie, w Kanadzie i Rosji.
W trzecim i czwartym raporcie, zamieszczonych na stronie www.ferrerocsr.com, znajdą 
państwo dodatki specjalne poświęcone innym krajom, na terenie których działa Grupa 
Ferrero.
Redakcją zajęło się Biuro ds. Instytucjonalnych, PR i Komunikacji Korporacyjnej 
Grupy Ferrero (e-mail: csr@ferrero.com), zgodnie z wytycznymi sformułowanymi 
w dokumentach  pod nazwą „Sustainability Reporting Guidelines” (wersja 3.1, 2011) oraz 
„Food Processing Sector Supplement”, opracowanych w ramach GRI (Global Reporting 
lnitiative). Ponadto podstawę stanowiły także:
» “Dziesięć zasad” Global Compact opracowanego przez ONZ (UNGC),
» ISO (International Standard Organisation) 26000:2010 “Wytyczne w sprawie   
odpowiedzialności społecznej”,
» “Wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dla 
przedsiębiorstw wielonarodowych”.
W omawianym okresie rocznym:
» uruchomiona została produkcja w dwóch nowych zakładach: w Turcji (marzec 2013) 
i w Meksyku (maj 2013);
» Grupa Ferrero dokonała przejęcia Grupy Stelliferi, zajmującej się w 100% działalnością 
polegającą na pozyskiwaniu, przetwarzaniu i sprzedaży naturalnych orzechów laskowych 
najwyższej jakości. Dodatkowo, również we współpracy z tą Grupą, powołała do życia 
spółkę joint venture, która będzie prowadziła działalność polegającą na przygotowaniu 
i sprzedaży orzechów prażonych o różnych stopniach przetworzenia. Działalności tej 
niniejszy raport nie obejmuje.
Zmiany te znalazły swoje odzwierciedlenie w niniejszym raporcie jedynie w rozdziale 
“Pracownicy Ferrero”, w którym również po raz pierwszy ujęte zostały gospodarstwa 
rolne Ferrero, a ich pracownicy uwzględnieni zostali przy obliczeniach dokładnej liczby 
zatrudnionych w Grupie. Z tego względu dane w tym zakresie zawarte w niniejszej 
edycji raportu nie mogą być wprost porównywane z danymi wykazanymi w poprzednich 
okresach.
Poziom zastosowania parametrów GRI w niniejszym raporcie wynosi A+, co potwierdza 
Application Level Check GRI.
Audytem raportu zajmuje się firma Deloitte.
Raport odpowiedzialności społecznej jest dostępny także w internecie pod adresem 
www.ferrerocsr.com, gdzie można zapoznać się również z poprzednimi edycjami 
raportów, opublikowanymi w czerwcu 2010r., czerwcu 2011r., lipcu 2012r. i lipcu 2013r. 
Kolejne raporty będą ukazywały się w odstępach rocznych. 
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Dzięki zaangażowaniu wszystkich zatrudnionych w Ferrero kobiet 
i mężczyzn, a także zaufaniu, jakim obdarzyli nas konsumenci, w roku 
handlowym 2012/2013, Grupie Ferrero udało się osiągnąć wzrost 
i wzmocnić swoją pozycję. Nasze obroty zwiększyły się o ponad 5% 
w stosunku do okresu poprzedniego. Przy niełatwej sytuacji na rynkach 
europejskich, osiągnięcie tego sukcesu było możliwe dzięki niezwykłej 
dynamice, z jaką rozwijają się nowe rynki w Azji, Rosji, USA, Australii, 
Kanadzie, Brazylii i Argentynie.
Nasze zdolności produkcyjne zwiększyły się, a po uruchomieniu nowych 
fabryk w Meksyku i Turcji, łączna liczba zakładów produkcyjnych 
wzrosła do 20. Grupa Ferrero przeznaczyła też znaczące środki, 
sięgające prawie 6% naszych obrotów, na modernizację i rozbudowę 
istniejących zakładów produkcyjnych. Jednocześnie kontynuowaliśmy 
szeroko zakrojone działania, zmierzające do ograniczenia wpływu, jaki 
wywieramy na środowisko naturalne. Od 2009 roku ilość emitowanego 
przez nasze fabryki CO2, w przeliczeniu na jednostkę produktu, 
zmniejszyła się o ponad 32% a zużycie wody o ponad 26%. Nie 
zrezygnowaliśmy przy tym w żadnym stopniu z najwyższych wymagań, 
jakimi kierujemy się przy wyborze surowców: doskonałej jakości, 
poszanowania praw człowieka, zrównoważonego rozwoju. Wytrwale 
dążymy do realizacji ambitnych celów w postaci identyfikowalności 
i zrównoważonego pochodzenia naszych podstawowych surowców 
rolnych.
Nasze produkty sprzedawane są w ponad 160 krajach całego świata. 
Działamy w skali globalnej, w której zmiany systemowe i rozwój 
konkurencyjności następują w bardzo szybkim tempie, stawiając przed 
nami coraz to nowe, trudne, a jednocześnie pasjonujące wyzwania. 
Mierzymy się z nimi, pamiętając o trzech najważniejszych zasadach, 
które od samego początku kierują działalnością Grupy Ferrero:
• coraz bardziej innowacyjne produkty;
• maksimum uwagi poświęcanej zaspokojeniu wymagań konsumenta;
• coraz mocniejsze poczucie etyki, które stanowi podstawę naszej kultury 
biznesowej. 

List CEO

Giovanni Ferrero
CEO Ferrero International
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Pragniemy, by innowacyjność była widoczna w naszych produktach 
na równi z ich jakością. Łączy ona nowoczesne metody z zawsze nam 
towarzyszącą pasją i jest obecna we wszystkich ogniwach łańcucha 
wartości, od etapu badań nad rozwojem po produkt finalny.
Poświęcamy się konsumentom w sposób autentyczny i uczciwy. 
Pamiętamy i koncentrujemy naszą uwagę na zaufaniu, jakim darzą 
nasze marki – troszczymy się o jakość tej relacji i przejrzystość 
w komunikacji.
Szukamy kontaktu z konsumentami, by jak najlepiej móc spełniać ich 
potrzeby – uważamy bowiem, że to oni są najlepszyi ambasadorami 
naszych „Wielkich Marek”.
I wreszcie poczucie etyki, które od samego początku cechuje nasze 
działania. Wierzymy mocno w odpowiedzialność społeczną Grupy, 
realizujemy ją na co dzień, troszcząc się o relacje między konsumentami 
a naszymi markami, szanując naszych obecnych i byłych pracowników, 
chroniąc prawa człowieka i walcząc z pracą dzieci, czerpiąc 
surowce ze zrównoważonych źródeł, chroniąc środowisko naturalne, 
przeciwstawiając się korupcji i przestępczości. Angażujemy się też we 
wspieranie programów zachęcających do aktywności fizycznej. m.in. 
nastawionych na zapobieganie otyłości, głównie wśród dzieci i młodzieży, 
oraz w tworzenie miejsc pracy w słabiej rozwiniętych obszarach świata, 
gdzie prowadzimy projekty edukacyjne i niosące pomoc dzieciom 
i młodzieży.
Codzienne wcielanie w życie odpowiedzialności społecznej, w sposób 
wytrwały, pełen pasji i cierpliwy, oznacza dla nas dalsze zobowiązanie do 
utrzymania tych wyróżniających nas wartości także w przyszłości!
Jesteśmy bowiem przekonani, że nasze działania z zakresu 
odpowiedzialności społecznej biznesu, na równi z wartością naszych 
marek, stanowią nieodzowny warunek trwałości naszego rozwoju, 
naszego wzrostu.
   Zapraszam do lektury!

Giovanni Ferrero
Chief Executive Officer 
Ferrero International

Lipiec 2014
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4 filary odpowiedzialności 
społecznej Ferrero

Odpowiedzialność społeczna Ferrero
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4 filary odpowiedzialności 
społecznej Ferrero 
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Nasz model opiera się na czterech filarach:

NASZE 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 niekwestionowaną atrakcyjność naszych produktów.

FUNDACJA FERRERO
Realizuje dwa cele – opieki nad naszymi emerytowanymi pracownikami 
oraz promocji przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych związanych 
głównie z obszarem Alby i Piemontu. 

PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE FERRERO
Działają już w Indiach, RPA i Kamerunie, a ich zadaniem jest tworzenie 
nowych miejsc pracy oraz prowadzenie działań i inicjatyw promujących 
edukację i zdrowie dzieci na terenach wokół naszych zakładów 
produkcyjnych.

KINDER+SPORT 
Program edukacyjny Ferrero, promujący aktywność fizyczną dzieci 
i młodzieży, mający na celu zapobieganie i zwalczanie siedzącego trybu 
życia, który jest jedną z przyczyn otyłości zarówno u dzieci, jak 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.

Okładki materiałów z I, II i III konferencji poświęconych tematom społecznym, zorganizowanych w Albie przez Centro 
Studi Sociali Della P.FERRERO & C. w roku 1961, 1962 i 1963.

Opowiedzialność społeczna Ferrero
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1. Nasze produkty

Odpowiedzialność społeczna Ferrero
Nasze produkty
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Nasze produkty

Łańcuch wartości naszych produktów: ogniwa odpowiedzialności.

· Stała innowacyjność
· Produkty do spożycia przy  różnych okazjach
· Produkty opracowane specjalnie dla dzieci
· Małe porcje 
· Bez olejów i tłuszczów 
  roślinnych utwardzonych
· Bez konserwantów
· Niepowtarzalny smak każdego produktu 

· Jakość i świeżość
· Etyczne, zrównoważone
  zaopatrzenie
· Dobrostan zwierząt
· Identyfikowalność i bezpieczeństwo
· Ocena i monitoring 
  dostawców surowców
· Kodeks postępowania handlowego

· Odpowiedzialna 
  komunikacja 
  reklamowa
· Wskazówki dotyczące
  prawidłowej utylizacji 
  opakowania
· Produkty z niespodzianką
  – wartościowa zabawa 
  i bezpieczeństwo

· Logistyka zintegrowana 
  i przyjazna dla środowiska
· Optymalizacja przebiegów
· Oszczędność energii w naszych
  magazynach

· Certyfikaty jakości 
  i bezpieczeństwa
  żywieniowego
· Poszanowanie 
  środowiska 
  i samodzielna 
  produkcja energii
· Optymalizacja 
  wykorzystania 
  surowców naturalnych 
  i odzysk odpadów
· Bezpieczeństwo 
  pracowników
· 5R naszych opakowań: 
  Remove, Reduce, 
  Recycle, Re-use, 
  Renew

· Wielkie Marki w małych porcjach,
  pojedynczo pakowane
· Przejrzyste informacje nt. wartości
  odżywczych
· Świeżość: przerwa w sprzedaży 
  lub wycofywanie produktów 
  w okresie letnim

RECEPTURA
SUROWCE

PRODUKCJA

LOGISTYKA
PUNKT SPRZEDAŻY

KONSUMENT

Odpowiedzialność społeczna Ferrero
Nasze produkty
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· Certyfikaty jakości 
  i bezpieczeństwa
  żywieniowego
· Poszanowanie 
  środowiska 
  i samodzielna 
  produkcja energii
· Optymalizacja 
  wykorzystania 
  surowców naturalnych 
  i odzysk odpadów
· Bezpieczeństwo 
  pracowników
· 5R naszych opakowań: 
  Remove, Reduce, 
  Recycle, Re-use, 
  Renew

Pasja tworzenia produktów to cecha, która wyróżnia Grupę Ferrero, 
a naszym głównym i nadrzędnym celem jest zadowolenie konsumentów. 
Dążąc do realizacji tego celu, dokładamy wszelkich starań, w trosce 
o zawsze najwyższą jakość, bez żadnych kompromisów i w sposób 
bezwarunkowy, ponieważ inwestycje w nasze marki są zawsze 
długoterminowe.

Na kolejnych stronach, poświęconym naszym produktom, będziemy 
zatem mówić o jakości we wszystkich jej odmianach:

-  o jakości marek, rozumianej jako staranny dobór wszystkich  
surowców, niestosowanie utwardzonych olejów i tłuszczów roślinnych 
ani też jakichkolwiek sztucznych dodatków, troska o wyrafinowany 
i niepowtarzalny smak, tworzenie produktów innowacyjnych, których 
porcjowanie jest dokładnie przemyślane pod kątem wartości kalorycznej, 
opakowania, które zachowują świeżość produktu nawet w trudnych 
warunkach środowiska, kontrola produktu aż do punkty sprzedaży, 
rezygnacja ze sprzedaży niektórych produktów w okresie letnim;

-  o jakości w wymiarze identyfikowalności i bezpieczeństwa, 
rozumianej jako stała kontrola surowców i produktu, także w oparciu o 
badania fizykochemiczne, mikrobiologiczne i organoleptyczne, staranny 
wybór dostawców i prowadzenie w ich zakładach inspekcji i audytów, 
certyfikacja zakładów i linii produkcyjnych prowadzona przez niezależne 
jednostki, przekazywanie i uzupełnianie danych dotyczących kontroli 
jakości;

-  o jakości zabawek-niespodzianek, rozumianej jako projektowanie 
i produkcja małych zabawek, wspomagających rozwój poznawczy, 
społeczny i ruchowy dziecka, z zapewnieniem wyższego poziomu 
bezpieczeństwa, niż ustalony dla zabawek w poszczególnych krajach, 
gdzie są one sprzedawane, okresowe audyty i certyfikacja zabawek-
niespodzianek;

-  o jakości komunikacji, rozumianej jako zobowiązanie do 
niekierowania reklamy naszych produktów do dzieci w wieku poniżej 
12 lat, monitorowanie naszych zobowiązań przez jednostki zewnętrzne, 
przejrzystą i jasną informację i komunikację kierowaną do konsumenta, 
wykraczającą poza obowiązki, jakie nakładają na nas przepisy w sprawie 
znakowania produktów.

Do naszego zobowiązania w sprawie zapewnienia najwyższej jakości 
produktów podchodzimy z wielką powagą i pasją, ponieważ wypływa 
ono z poczucia głębokiej odpowiedzialności wobec tych, którzy od 
samego początku znajdowali się w centrum naszej uwagi – naszych 
konsumentów.

Odpowiedzialność społeczna Ferrero
Nasze produkty
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Wielkie Marki w małych porcjach

Ferrero oferuje jedne z najbardziej renomowanych wyrobów cukierniczych 
na świecie, wytwarzane z poszanowaniem reguł tradycyjnego rzemiosła.
Według ogromnej większości naukowców i badaczy, jeśli chodzi o kwestie 
prawidłowego żywienia, zasadnicze znaczenie mają trzy czynniki:
1. Dieta powinna być zróżnicowana;
2. Należy spożywać umiarkowane ilości jedzenia;
3. Trzeba jednocześnie regularnie uprawiać umiarkowaną aktywność 

fizyczną.
Na tych właśnie zasadach opiera się strategia żywieniowa Ferrero, którą 
można scharakteryzować następująco:
-  na całościowe odżywianie składają się wszystkie spożywane rodzaje 

jedzenia – a zatem mówienie o tym, że konkretne pojedyncze produkty 
spożywcze są złe lub dobre, nie ma uzasadnienia naukowego;

-  wielkość porcji w coraz większych stopniu wskazywana jest jako ten 
czynnik, który ma decydujące znaczenie przy kontroli dziennego spożycia 
pokarmów. Ferrero od samego początku oferuje zrównoważone i osobno 
pakowane porcje swoich produktów, które jednocześnie są wyśmienite 
w smaku i zapewniają najwyższą jakość;

-  spożywanie różnych rodzajów jedzenia, nie odmawiając sobie 
i nie wykluczając z góry niczego, w połączeniu ze zdrowym wysiłkiem 
fizycznym, ma podstawowe znaczenie dla:

     - utrzymania pozytywnej równowagi psychofizycznej;
     - budowania korzystnych warunków integracji rodzinnej i towarzyskiej;
     - tworzenia i utrzymania prawidłowych nawyków żywieniowych;
-  śniadanie ma fundamentalne znaczenie dla zachowania ogólnej 

równowagi żywieniowej. Oferta smacznych produktów pomaga walczyć 
z niezdrowym zwyczajem pomijania tego posiłku, a tym samym poprawia 
jakość całej diety;

-  specjaliści w zasadzie zgadzają się co do tego, że człowiek powinien 
spożywać w ciągu dnia pięć lub więcej posiłków lub przekąsek;

-  spośród tych pięciu okazji do zjedzenia czegoś dwa razy można sobie 
pozwolić na tzw. BMEE (Between Meals Eating Episodes), czyli zjeść 
coś smacznego o niewielkiej wartości kalorycznej na porcję;

-  dobre odżywianie powinno iść w parze ze stale uprawianą aktywnością 
fizyczną, która uzupełnia korzyści płynące ze zdrowej diety;

-  edukacja żywieniowa, oparta na solidnych podstawach naukowych, 
powinna obejmować już małe dzieci, kształtując u nich świadomy 
stosunekdo własnych nawyków żywieniowych i sposobu odżywiania się;

-  informacja dostarczana konsumentom powinna być kompletna, poprawna 
i obiektywna;

Odpowiedzialność społeczna Ferrero
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-  wybieramy proste receptury, oparte na tradycji, z użyciem składników 
zawierających błonnik i mikroskładniki odżywcze, jak witaminy i minerały, 
a zatem nie ma potrzeby dodawania ich w sposób sztuczny.

Strategia żywieniowa Ferrero przekłada się na stosowaną przez firmę 
codzienną praktykę produkcyjną, regulowaną restrykcyjnymi kodeksami 
wewnętrznymi.
Warto przywołać najważniejsze jej zasady:
-  staranny dobór, z punktu widzenia jakości, ale też etyki i ochrony 

środowiska, wszystkich wykorzystywanych surowców, poczynając 
od mleka, orzechów laskowych, po kakao, jaja i kawę;

-  tworzenie produktów, z których każdy ma swój niepowtarzalny smak, 
uzyskiwany dzięki połączeniu różnych cukrów naturalnych, tłuszczów 
i mleka najwyższej jakości, kawy, kakao i orzechów laskowych starannie 
wybranych i prażonych bezpośrednio w zakładach Ferrero;

-  oferta produktów w małych, osobno pakowanych porcjach, z idącą za 
tym redukcją spożycia cukrów i tłuszczów;

-  konstruowane przez naszych inżynierów linie i procesy produkcyjne, 
dzięki którym w możliwie największym stopniu zachowane są pierwotne 
właściwości i wartości odżywcze wykorzystywanych składników;

-  całkowita rezygnacja ze stosowania roślinnych tłuszczów 
utwardzonych, zawierających kwasy tłuszczowe typu (TFA). Tłuszczów 
tych Ferrero nie stosuje już od wielu lat w żadnym ze swoich produktów;

-  brak sztucznych konserwantów;
-  obecność błonnika i mikroskładników odżywczych, jak witaminy 

i minerały, pochodzące bezpośrednio ze stosowanych surowców, bez 
konieczności sztucznego ich dodawania.

Wierzymy głęboko, że 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 pożywienia, które składają się na naszą kulturę żywieniową.

Odpowiedzialność społeczna Ferrero
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Małe, pojedynczo pakowane porcje 
Zbilansowana dieta  to kluczowy element zdrowego trybu życia. Właśnie 
dlatego Ferrero proponuje produkty najwyższej jakości, niepowtarzalne 
i smaczne, dostępne w sprzedaży w osobno pakowanych porcjach o 
niewielkiej wartości kalorycznej. Uważamy, że:

- pojedynczo pakowane porcje,
- obecność surowców naturalnie bogatych w najwyższej jakości składniki  
  odżywcze, 
- nasze proste receptury, 
- organoleptyczna jakość produktów
to najważniejsze czynniki, które sprawiają, że produkty Ferrero znakomicie 
nadają się na przekąski między głównymi posiłkami, przed południem i 
porze podwieczorku. Prawdziwie zrównoważona dieta nie wyklucza bowiem 
żadnego rodzaju pożywienia, ale umiejętnie i w niewielkich porcjach włącza 
do swego składu te produkty, które konsumenci lubią najbardziej, co ułatwia 
w dłuższym okresie utrzymanie ogólnie poprawnych i trwałych nawyków 
żywieniowych.

Porcjowanie naszych produktów sprawia, że można je też bez większego 
problemu włączyć do diety, przestrzegając zaleceń dotyczących ogólnej 
ilości przyjmowanych kalorii.

Porcje, na jakie Ferrero dzieli swoje produkty, są wymyślane i wprowadzane 
do sprzedaży tak, by pasowały do rozmaitych potrzeb naszych konsumentów. 
Na przykład produkty z linii Kinder®, opracowane i dla dzieci i młodzieży i 
tradycyjnie przez nie lubiane, cały czas przygotowywane są w pojedynczych 
porcjach o wadze od 5 do 43 gramów, a więc jednej z najniższych w tej 
kategorii.
Jak widać na poniższych wykresach, ponad 70% wolumenu produktów 
Ferrero sprzedawanego na świecie to produkty ważące poniżej 25 g, 
a ponad 80% to porcje nieprzekraczające wagi 45 g.
Poza tym ponad 70% produktów sprzedawanych przez Ferrero 
oferowanych jest w porcjach, których wartość kaloryczna nie 
przekracza 100 kcal, a ponad 95% w porcjach nieprzekraczających 
150 kcal (patrz wykres). 

W przypadku Nutelli® uwzględniono porcję 15g, zalecaną w większości krajów, w których jest sprzedawana. 

16.7%

10.4%

2.4%
0.5%

2.7%

16.5%

50.9%

≤ 5 g
> 5 ≤ 15 g
> 15 ≤ 25 g
> 25 ≤ 40 g
> 40 ≤ 45 g
> 45 ≤ 70 g
> 100 ml o g

 Procentowy rozkład porcji produktów Ferrero*, w gramach

*  % całej wielkości produktów sprzedanych na świecie, w okresie 2012/2013. 
Źródła własne Ferrero.
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Rezultaty naszych badań naukowych 
Ferrero intensywnie angażuje się w badania naukowe, a przez 
to przyczynia się do promowania zdrowych nawyków żywieniowych. 
Szczególne starania dotyczą propagowania idei jedzenia śniadań, przede 
wszystkim wśród młodzieży, a także ogólnego umiaru w jedzeniu, wśród 
wszystkich grup wiekowych.
W roku 2012/2013, w myśl wartości, które nami kierują, Ferrero przeznaczyło 
też określoną pulę środków na badania prowadzone przez niezależnych 
naukowców, bez żadnej ingerencji firmy, w formie tzw. unresticted grant 
(dotacja bezwarunkowa).
Część badań została już zakończona, inne jeszcze trwają, ale są już na 
etapie końcowym. Warto wśród nich wymienić:

-  ocenę wpływu na zdrowie spożywania różnych rodzajów śniadań, 
zawierających i niezawierających produktów Ferrero. Celem jest 
dostarczenie konsumentom naukowych podstaw wyborów, których 
dokonują, kierując się preferencjami smakowymi; 

- badania nad brakiem wpływu oleju palmowego na powstawanie
  czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i metabolicznych.

Trwają jeszcze badania nad oddziaływaniem produktów Ferrero na przemianę 
materii, w odniesieniu do spożycia tych produktów w ramach dwóch 
BMEE oraz w odniesieniu do ich oddziaływania na poziom cukru  (indeks 
glikemiczny i ładunek glikemiczny). Wstępne wnioski potwierdzają po raz 
kolejny neutralność metaboliczną i pozytywną rolę, jaką odgrywają produkty 
Ferrero. Ostateczne wyniki prac zostaną opublikowane w ciągu następnego 
roku obrotowego.

Cele na rok 2015
•  Wzmocnienie naszego zaangażowania w inicjatywy europejskie i krajowe, 

promujące właściwe postawy w odniesieniu do sposobu odżywiania się 
  i zdrowia.
•  Opracowanie “żywieniowego dowodu osobistego” produktów Ferrero, 

zawierającego ocenę ich odpowiedzi metabolicznej, a w przypadku części 
z nich, także ich działania na skupienie uwagi i nastrój.

Powyższe wykresy obejmują wszystkie produkty Ferrero sprzedawane na świecie w roku handlowym 2012/2013, z wyjątkiem około 
3%, do których zalicza się formaty specjalne na święta i inne okoliczności, miksy produktów, mini lub maxi oraz tzw. special edition.

Procentowy rozkład porcji produktów Ferrero*, w kcal

69.3%

24%

2.2%4% 0.4%

≤ 10 kcal
> 10 ≤ 100 kcal
> 100 ≤ 150 kcal
> 150 ≤ 200 kcal
> 200 kcal

*%  całej wielkości produktów sprzedanych na świecie, w okresie 2012/2013. 
Źródła własne Ferrero
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Jakość i świeżość 

Model biznesowy Ferrero jest opracowany tak, by zapewniać maksimum 
świeżości naszych produktów na każdym etapie produkcji i sprzedaży, 
unikając przy tym jakiegokolwiek marnotrawstwa. Prześledźmy cykl życia 
produktu, poczynając od zakupu surowców i opakowań, aż do momentu, 
gdy wybór gotowy znajdzie się w sklepie, a potem w domu konsumenta.

Co jest naszym głównym celem? Oferowanie konsumentom na całym 
świecie produktów o najwyższej jakości i najwyższej świeżości.

Na przykład w okresie letnim, kiedy temperatura otoczenia jest na 
tyle wysoka, że nie umożliwia dostarczenia konsumentowi produktu 
o najwyższych właściwościach organoleptycznych, Ferrero zawiesza 
dostawy lub wycofuje niesprzedaną część produkcji z rynku. Dążąc do 
ustawicznej poprawy, Ferrero zamierza opracować obowiązujące na 
całym świecie wytyczne, które będą wskazywały wartości graniczne 
temperatur i właściwy w danym przypadku tryb postępowania 
(zawieszenie lub wycofanie) dla każdego rodzaju produktu. W tym celu 
będą zgromadzone dokładne dane na temat temperatur w sklepach 
i zintensyfikowany monitoring tego, w jaki sposób konsumenci oceniają 
jakość naszych produktów, po ich realnej drodze na półkę sklepową.

Identyfikowalność i bezpieczeństwo
Od 1946 roku, a zatem od samego początku, Ferrero przywiązywało 
wielką uwagę do wyboru surowców i składników.
To właśnie ich jakość i świeżość decydują o właściwościach 
organoleptycznych naszych produktów. Dlatego też opracowaliśmy 
szereg innowacyjnych procedur, jak ta, którą wszyscy w firmie określają 
za pomocą żargonowego terminu “znany worek”.
W pojęciu tym mieszczą się wszystkie działania wyspecjalizowanych 
pracowników Ferrero, a więc kontrole i analiza organoleptyczna, 
inspekcje prowadzone u dostawców, praktyki z zakresu bezpieczeństwa 
żywności i kroki podejmowane w celu zapewnienia identyfikowalności 
surowców.
Wszyscy dostawcy Ferrero na całym świecie wybierani są i oceniani 
na poziomie Grupy za pomocą jednolitych kryteriów, poprzez platformę 
elektroniczną, która łączy ich z naszymi doświadczonymi technologami.

Również Kodeks postępowania handlowego Ferrero przewiduje 
prowadzenie regularnych inspekcji bezpośrednio w zakładach naszych 
dostawców, w trakcie których wykonywane są kontrole dostaw 
i zaplanowane badania. 
Na etapie akceptacji danego dostawcy, za pomocą wewnętrznego 
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protokołu opracowanego przez Grupę, na podstawie nowoczesnych 
zaleceń w zakresie analizy ryzyka, określany jest rodzaj i częstotliwość 
kontroli fizykochemicznych, mikrobiologicznych i organoleptycznych, 
jakim będą poddawane próbki dostarczanych materiałów.
Poza systemem restrykcyjnych kontroli wewnętrznych bezpieczeństwo 
żywieniowe zapewniają także audyty prowadzone przez niezależne, 
certyfikowane jednostki.

Odpowiedzialność społeczna Ferrero
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Testy smaku Ferrero

Aby produkty spełniały wysokie standardy smaku wymagane przez Ferrero, poza typowymi testami 
laboratoryjnymi, prowadzona jest także analiza organoleptyczna, którą nazywamy “testami smaku”, 
a której celem  jest ocena smaku produktu we wszystkich najdrobniejszych szczegółach, a także jego 
wyglądu zewnętrznego i prezentacji.
Prowadzone badania obejmują:
1. testy smaku surowców, wykonywane na etapie przyjęcia dostaw;
2. testy smaku półwyrobów i wyrobów gotowych, wykonywane w trakcie produkcji;
3. “dyrektorskie” testy smaku, prowadzone przez szefów jednostek produkcyjnych;
4. testy metodą wykresów pajęczynowych (spider web charts).
W sprawie szczegółów dotyczących kontroli i “testów smaku”, opisanych na przykładzie jednego 
z naszych kultowych produktów, odsyłamy do Dodatku Specjalnego poświęconego Kinder® Czekoladzie.

Innowacyjność 

Innowacyjność stanowi jeden z głównych czynników sukcesu produktów Ferrero – w ciągu ostatnich 
50 lat Grupa stworzyła innowacyjne produkty, które z czasem stały się legendami. Badania w zakresie 
innowacyjności prowadzone są przez specjalnie do tego celu powołaną spółkę w ramach struktury Grupy 
– to właśnie ona posiada środki i kompetencje potrzebne do opracowywania nowych produktów, które 
będą w stanie spełniać potrzeby konsumentów, nawet te ukryte. Spółka, w której zatrudnieni są specjaliści, 
zajmujący się zarówno stroną techniczną, jak i określaniem współczesnych potrzeb żywieniowych
 i stylów odżywiania się, wykorzystuje nowe surowce i innowacyjne technologie produkcji, tworząc wyroby 
o znakomitym smaku i jakości, w poszanowaniu filozofii i wartości firmy Ferrero.
Proces, który poprzedza wprowadzenie na rynek nowego produktu, jest długi i żmudny – od studium, do 
badań i testów produktu, prowadzonych na wybranych obszarach, po których produkt wprowadzany jest 
do sprzedaży na niektórych, wybranych rynkach, gdzie podlega bezpośredniej ocenie konsumentów, 
których opinie są ściśle monitorowane. Dopiero po udanym przejściu przez tych wiele długich etapów 
testowych wyrób zostaje dopuszczony do produkcji na skalę przemysłową.
Obecnie naukowcy Ferrero pracują łącznie nad ponad 100 nowymi projektami, z których część jest już 
gotowa na wprowadzenie na rynek. Za każdym produktem, który w oczach konsumenta może wydawać 
się prosty, kryje się opatentowana nowoczesna technologia, której nie posiada nikt inny na świecie 
i która jest najlepszym dowodem wielkiej pasji Ferrero, jeśli chodzi o innowacyjność naszych produktów.

Wysokie standardy w naszych zakładach
W zakładach produkcyjnych stosujemy specjalny, zintegrowany w skali 
ogólnoświatowej, system “SAP”, który zapewnia możliwość wymiany i 
łączenia danych pochodzących z różnych zakładów Ferrero a dotyczących 
procesu kontroli jakości i centralnego zarządzania.
Obecnie system działa już w większości zakładów produkcyjnych Ferrero 
na świecie i umożliwia zbieranie i porównanie danych w sposób coraz 
bardziej globalny i skoordynowany. Jeśli chodzi konkretnie o kwestie 
dotyczące jakości, system działa w laboratoriach 14 z 20 zakładów. 
Również linie produkcyjne w tym systemie mogą przekazywać dane 
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jakościowe – dzieje się tak w 12 z 20 naszych zakładów produkcyjnych. 
Wdrożenie systemu w zakładach, w których do tej pory nie był on 
stosowany, zaplanowane jest na rok obrotowy 2013/2014.
W zakładach, w których nie działa jeszcze system SAP, istnieje jednak 
sieć połączeń z centralą, zapewniająca możliwość zarządzania jakością 
– spośród różnych działających systemów warto wymienić np. system 
dziennej oceny produktów przy pomocy skrótowych raportów.
Doskonałość produktów i ich bezpieczeństwo gwarantuje system procedur 
wewnętrznych, sprawdzanych w drodze zintegrowanych i systemowych 
inspekcji, prowadzonych przez Dyrekcję Centralną ds. Jakości w zakładach 
produkcyjnych całego łańcucha logistyki. Inspekcje te prowadzone są we 
wszystkich zakładach Grupy, w magazynach i zakładach podwykonawców, 
na podstawie restrykcyjnych specyfikacji produktów, bezpieczeństwa 
żywności (zgodnie z wymogami normy FSSC/ISO 22000, HACCP) oraz 
systemu (zgodnie z wymogami ISO 9001).
Dodatkowo system posiada certyfikację zewnętrznych jednostek. Ferrero 
stawia sobie za cel uzyskanie certyfikacji wszystkich swoich zakładów 
produkcyjnych według najsurowszych i najbardziej prestiżowych norm, 
jak ISO 9001 i FSSC/ISO 22000.
Założenie to automatycznie obejmuje wszystkie nowe zakłady, których 
stopniowo przybywa w strukturze Grupy, jak na przykład dwa ostatnie – 
w Meksyku i Turcji. 
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Poniższe tabele przedstawiają stan certyfikacji już uzyskanych i w toku 
uzyskiwania przez nasze zakłady.
Tabela 1 przedstawia zakłady, które posiadają certyfikację Grupy wg ISO 
9001:2008, a więc i księga jakości, i procedury są tu jednolite we wszystkich 
przedsiębiorstwach Ferrero.
Tabela 2 prezentuje przedsiębiorstwa społeczne Ferrero, które także 
uzyskały ten certyfikat: Walkerville, w RPA, w roku 2012 jako pierwszy 
zakład spośród Przedsiębiorstw Społecznych Ferrero uzyskał certyfikację 
ISO 9001:2008 w zakresie zarządzania Systemem Jakości. Jako kolejne, 
w 2013r. ten sam certyfikat uzyskało przedsiębiorstwo społeczne Ferrero w 
Baramati, w Indiach.
W tabeli 3 przedstawiono certyfikaty uzyskane przez zakłady Grupy 
w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz akredytacje laboratoriów 
analitycznych.
W sumie zakładów Ferrero, które posiadają certyfikat, wydany przez 
zewnętrzne niezależne jednostki, zgodnie z normą FSSC 22000, stanowiącą 
najwyższy poziom, jeśli chodzi o certyfikację bezpieczeństwa żywności, 
jest 8 (La Pastora, Lithgow, Stadtallendorf, Villers-Ecalles, Belsk, Cork, 
Sant’Angelo i Ouito). Dalszych 5 zakładów (Alba, Arion, Brantford, Poęos De 
Caldas, Vladimir) posiada certyfikację wg norm specjalnie opracowanych 
dla bezpieczeństwa żywności, jak IFS, HACCP, ISO 22000 i inne standardy 
wymagane przez sieci handlowe.
Wreszcie, zgodnie ze strategią przyjętą w firmie, wszystkie zakłady Grupy 
przygotowują i wdrażają plan HACCP (Hazard Analysis and Critical Control 
Point), obowiązkowy w Unii Europejskiej.
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Alba (Włochy)
Arion (Belgia)

Balvano (Włochy)
Belsk (Polska)
Cork (Irlandia)

Pozzuolo (Włochy)
Sant’Angelo (Włochy)

Stadtallendorf (Niemcy)
Villiers-Ecalles (Francja)

Vladimir (Rosja)
Brantford (Kanada)

La Pastora (Argentyna)
Lithgow (Australia)

Poęos De Caldas (Brazylia)
Ouito (Ekwador)

Zakłady ISO 9001:2008* certified
since

1999
1996
1996
2001
1994
1998
1999
1994
1997
2010
2011
2000
1999
1999
1999

Tabela 1

* Przed rokiem 2008 zakłady posiadały certyfikację wg norm ISO 9001 obowiązujących 
w momencie uzyskiwania certyfikatu.

Alba (Włochy)
Arion (Belgia)
Belsk (Polska)
Cork (Irlandia)

S. Angelo (Włochy)
Stadtallendorf (Niemcy)
Villiers-Ecalles (Francja)

Vladimir (Rosja)
Brantford (Kanada)

La Pastora (Argentyna)
Lithgow (Australia)

Poęos De Caldas (Brazylia)
Ouito (Ekwador)

Zakłady FSSC 22000
od

2007
2006
2006
2011
2011
2006

2010
2008

2010

Tabela 3

ISO 17025
od

IFS, COSTCO
HACCP od

2006

2007

2013
2013
2013
2012
2012

2011
2011

2013

ISO 22000
od

2013

2008

2007

Walkerville (RPA)
Baramati (Indie)

Przedsiębiorstwa Społeczne Ferrero Certyfikat ISO 9001:2008*
od roku:

2012
2013

Tabela 2

* Przed rokiem 2008 zakłady posiadały certyfikację wg norm ISO 9001 obowiązujących w 
momencie uzyskiwania certyfikatu.

Odpowiedzialność społeczna Ferrero
Nasze produkty
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Przypadki niezgodności 

ISO 9001:2008 Certyfikacja Systemu Jakości Ferrero
W roku 2012/2013 zewnętrzne jednostki certyfikujące przeprowadziły 10 
audytów, w zakładach w Poęos De Caldas, Belsku, Cork, Ouito, Pozzuolo, 
Baramati, Walkerville oraz w Dyrekcji Grupy ds. Jakości (3 razy). W 
ich wyniku nie stwierdzono żadnych “niezgodności”, zostało jedynie 
przygotowanych kilka rekomendacji naprawczych.

IFS - International Food Standard
Kontrole, przeprowadzone w roku 2012/2013, w celu sprawdzenia 
zgodności z tym standardem certyfikacji w zakładach w Albie, Arlon, 
Belsku, Cork i Stadtallendorf wykazały zgodność na poziomie oznaczonym 
jako “Higher Level”, przy średniej ocenie wynoszącej 97,64%.

Ostatnie nowości 
1.  Zakład Przedsiębiorstwa Społecznego Ferrero w indyjskim Baramati 

uzyskał certyfikację systemu zarządzania jakością wg normy ISO 
9001:2008.

2.  Zgodnie z przyjętymi założeniami pięć europejskich zakładów 
produkcyjnych (Stadtallendorf w Niemczech, Villers-Ecalles we Francji, 
Belsk w Polsce, Cork w Irlandii i S. Angelo we Włoszech) uzyskało 
certyfikat FSSC 22000 a dwa kolejne (Alba we Włoszech i Arlon w 
Belgii) rozpoczęły proces certyfikacyjny.

Cele na rok 2015 i do roku 2020
1. Uruchomienie wspólnego centrum reklamacji, 

do którego spływałyby, w jednolity i uporządkowany sposób, wszystkie 
zgłoszenia od konsumentów, tworząc ogólnoświatową bazę danych. 
Cel ten ma być osiągnięty do końca 2015 roku, a projekt jest już 
na zaawansowanym etapie realizacji. Uczestniczą w nim wszystkie 
zainteresowane piony firmy, w szczególności dział zajmujący się 
rozwojem systemów informatycznych, który opracował plan wdrożenia 
jednolitego w skali całej firmy pakietu informatycznego pod nazwą 
GCC (Gestione Contatti Consumatori – Zarządzanie kontaktem z 
konsumentem).

2.  Rozszerzenie certyfikacji bezpieczeństwa żywnościowego 
FSSC/ISO 22000 na wszystkie zakłady Grupy do końca 2015 roku. 
Dla Przedsiębiorstw Społecznych Ferrero celem jest uzyskanie 
certyfikatu ISO 9001 i certyfikatu bezpieczeństwa żywności FSSC/
ISO 22000 do roku 2016. Oba schematy certyfikacji, określane jako 
standardy firmowe (ISO 9001 i FSSC/ISO 22000), są wdrażane 
zgodnie z planem (szczegóły opisano w rozdziale poprzednim) 
i mają stanowić przygotowanie do pełnej unifikacji wszystkich 
zakładów produkcyjnych w ramach jednolitego Systemu Jakości 
Grupy. 

Odpowiedzialność społeczna Ferrero
Nasze produkty
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3.  Objęcie audytami/inspekcjami bezpieczeństwa żywieniowego 
wszystkich podwykonawców i magazynów łańcucha dostaw, tak 
aby do końca roku 2020 były nimi objęte wszystkie te punkty. Poza 
tym kontrola całego łańcucha produkcji i dostaw, czy to w formie 
audytów, inspekcji czy innych procedur, realizowana jest również 
poprzez inne działania. Jeśli chodzi o rok 2012/2013, warto wśród nich 
wymienić powołanie na wszystkich rynkach, gdzie jesteśmy obecni, 
specjalnych stanowisk do nadzoru nad jakością, tzw. Country Ouality 
Managers. Jest to bardzo ważna nowa rola, która z punktu widzenia 
jakości porównywalna jest z tą, jaką odgrywają dyrektorzy ds. jakości w 
poszczególnych zakładach.

4.  Uzyskanie we wszystkich zakładach, na całym świecie, certyfikacji ISO 
w oparciu o jedną i tę samą księgę jakości i jednolite procedury, 
obowiązujące w całej Grupie. Dzięki temu nasze zakłady na całym 
świecie będą mogły niejako stanowić działy jednego „wirtualnego 
zakładu globalnego”. Stan ten planujemy osiągnąć do roku 2020.

Odpowiedzialność społeczna Ferrero
Nasze produkty
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Art. 31 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka 
 (20 listopada 1989)

1.  Państwa-Strony uznają prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestniczenia w zabawach 
i zajęciach rekreacyjnych, stosownych do wieku dziecka oraz do nieskrępowanego uczestniczenia w 
życiu kulturalnym i artystycznym.

2.  Państwa-Strony będą przestrzegały oraz popierały prawo dziecka do wszechstronnego uczestnictwa 
w życiu kulturalnym i artystycznym oraz będą sprzyjały tworzeniu właściwych i równych sposobności 
dla działalności kulturalnej, artystycznej, rekreacyjnej oraz w zakresie wykorzystania czasu wolnego. 

Z tego powodu, od ponad 40 lat, Kinder®, mając świadomość ogromnej 
wartości zabawy w życiu dziecka i jego rozwoju, dołącza do niektórych 
produktów skierowanych do dzieci małe niespodzianki-zabawki.

By jak najlepiej wywiązać się z tego zadania, w 2013r. powołano do życia 
Kinder Surprise Company, wydzieloną jednostkę Grupy Ferrero, która 
zajmuje się tworzeniem i produkcją małych zabawek Kinder®. Oto najlepszy 
i jednoznaczny opis jej roli i celów:

Oznacza to, że firma musi troszczyć się i szczególną uwagą otaczać cały 
łańcuch produkcji – od projektu do ostatecznego wprowadzenia na rynek. 

WIZJA:
Tworzenie niezwykłych okazji do zabawy zaskakująco małymi, ale 

wzbudzającymi ogromne emocje zabawkami-niespodziankami.

Odpowiedzialność społeczna Ferrero
Nasze produkty

Niespodzianki Kinder® - radość
z zabawki i bezpieczeństwo 

Zabawa i rekreacja odgrywają bardzo ważną rolę w ogóln ym rozwoju 
każdego dziecka, zaspokajając jego fundamentalne potrzeby z 
psychologicznego i emocjonalnego punktu widzenia.
Zabawa stanowi bowiem swego rodzaju soczewkę, poprzez którą dziecko 
testuje otaczający je świat i która wspomaga je w jego rozwoju i wzroście.
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Zabawa widziana oczami Kinder®

Od samego początku każda zabawka-niespodzianka opracowywana 
była i badana przez specjalny zespół, współpracujący z psychologami 
specjalizującymi się w rozwoju poznawczym, emocjonalnym, społecznym 
i ruchowym dziecka. W pracy tej kluczowe są 4 zasady:

1. Usprawnienie umiejętności dziecka
2. Różnorodność
3. Wszechstronne doświadczenie
4. Uniwersalność

1. Usprawnienie umiejętności dziecka
Niespodzianki Kinder® są pomyślane tak, by sprzyjały rozwijaniu przez 
dziecko określonych umiejętności, a konkretnie:

Proces składania zabawki z części stymuluje logiczne myślenie i wymusza określoną 
kolejność działań, a tym samym buduje umiejętności typu problem-solving, jednocześnie 
zaspokajając ciekawość dziecka.
Emocje towarzyszą osiągnięciu celu (złożenie zabawki), a także samej zabawie, 
ponieważ zabawka jest skonstruowana tak, by była atrakcyjna dla dziecka i pobudzała 
jego wyobraźnię.

Interakcja dziecka z kolegami i rodzicami, w trakcie wspólnej zabawy, sprzyja budowaniu 
kontaktów społecznych i cieszeniu się radosnymi chwilami przeżywanymi razem.

Złożenie zabawki wymaga dobrej koordynacji ręka-wzrok, pobudza wyobraźnię, logiczne 
myślenie i zręczność.

2. Różnorodność: 5 obszarów zabawy
Co roku zespół ekspertów opracowuje nowe pomysły na zabawki, które 
mają stymulować pełny i harmonijny rozwój dziecka.
Wyodrębniono 5 obszarów zabawy, którym odpowiadają nasze 
niespodzianki. W każdym z nich znalazł się rozbudowany i zbilansowany 
asortyment zabawek, dodatkowo urozmaiconych tymi, które zostały 
przeznaczone konkretnie dla dziewczynek i dla chłopców.

Rozwój 
ruchowy

Rozwój 
poznawczy

Rozwój 
emocjonalny

Rozwój 
społeczny

Świat wyścigów i dużych 
prędkości – wszyscy na start!

Odkrywanie świata natury 
i zwierząt, budzących czułość 

i sympatię.

Wyrażanie siebie i swojej 
kreatywności w oryginalny i wciąż 

nowy sposób. Małe przybory, dzięki 
którym każde dziecko odkryje w 

sobie artystę.

Emocje w ruchu. Zabawki pobudzające 
aktywność i dające radość z ruchu – czy 
to w domu, czy na zewnątrz, 
samemu lub z kolegami.

Niespodzianki dla dziewczynek. 
Świat magiczny, pełen czułości 
i kolorów, w którym główną rolę 
gra wyobraźnia.

Odpowiedzialność społeczna Ferrero
Nasze produkty
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3. Wszechstronne doświadczenie
Zabawki-niespodzianki Kinder® tworzą okazję do pełnowartościowej zabawy, 
która dostarcza rozrywki i wartości edukacyjnych. Zabawę często urozmaica 
ponadto możliwość jej przeniesienia na platformę cyfrową.

4. Uniwersalność
Niespodzianki tworzone są dla dzieci z całego świata, pochodzących z 
różnych kultur, różniących się płcią i wiekiem. Największą satysfakcją 
jest stworzenie takiej zabawki, która będzie niosła przekaz uniwersalnych 
wartości i będzie atrakcyjna dla wszystkich, niezależnie od tego, w której 
części świata mieszkają. 

Dla Grupy Ferrero uwaga kierowana na konsumenta stanowi nie tylko 
deklarowaną wartość, ale codzienną praktykę, której fundamentem jest 
poczucie odpowiedzialności, wykraczające poza stricte handlowe cele. 
Poświęcenie się konsumentowi od samego początku stanowiło warunek 
wstępny i podstawę polityki biznesowej Grupy.

Badania
Wcielając te zasady w życie, rok po roku, zwiększamy liczbę prowadzonych 
badań konsumenckich, których celem jest analiza jakościowa, ilościowa i 
bliższe poznanie zachowań konsumentów. Organizujemy też sesje aktywnej 
zabawy, pragnąc dokładniej poznać naszych konsumentów i odkryć ich 
potrzeby i pragnienia.
Na poszczególnych etapach projektowania zabawek firma przeprowadza 
testy z udziałem rodziców i dzieci, których celem jest sprawdzenie, na ile 
dany pomysł jest trafiony oraz co i jak można w projekcie poprawić.
Co roku cały asortyment jest całkowicie zmieniany i co roku powstaje ponad 
100 nowych niespodzianek – w ten sposób dążymy do utrzymania dużej 
różnorodności i najwyższych standardów jakościowych, a emocje, jakimi 
obdarzamy dzieci, są wciąż nowe i niepowtarzalne.

Pakt zaufania z konsumentem

Zabawka wspomagająca rozwój
emocjonalny i społeczny

Plansza zawierająca
treści edukacyjne

I jeszcze bogatszy świat, który otwiera
się dzięki tagom

Odpowiedzialność społeczna Ferrero
Nasze produkty
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Bezpieczeństwo
Kinder Surprise Company wprowadziło wewnętrzny kodeks projektowania i 
produkcji zabawek Kinder®. Kodeks ten zakłada, że niespodzianki Kinder®, 
poza zgodnością z przepisami prawa obowiązującymi w krajach, na terenie 
których będą sprzedawane, muszą spełniać jeszcze surowsze wymagania.
Krótko mówiąc, “kodeks wewnętrzny w zakresie projektowania i produkcji 
zabawek-niespodzianek” (w poprzednich wersjach raportu określany jako 
“Kodeks MPG”) obejmuje:
• normy dotyczące zabawek;
• politykę i niezwykle restrykcyjne zobowiązania, przyjęte na zasadzie 
dobrowolnej, których celem jest zapewnienie zabawkom Kinder® 

najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Zgodność z normami obligatoryjnymi 
Nasz wewnętrzny kodeks stanowi, że wszystkie zabawki Kinder® muszą 
być zgodne z bezpośrednio obowiązującymi normami obligatoryjnymi 
dotyczącymi zabawek i standardami międzynarodowymi oraz krajowymi 
dotyczącymi zabawek, do których te pierwsze odsyłają:

Normy obligatoryjne, do których stosuje się Grupa

• Dyrektywa 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek;
• Norma europejska określająca wymogi bezpieczeństwa dla zabawek (EN71);
• Międzynarodowe standardy bezpieczeństwa zabawek (ISO 8124);
• Ponadnarodowe standardy bezpieczeństwa zabawek (MERCOSUR);
• Normy krajowe wszystkich państw, w których zabawki są dystrybuowane, w szczególności w Kanadzie 
  i Australii, gdzie obowiązują wymagania surowsze niż określone w normach ISO i EN 71.

Oprócz zgodności z przepisami prawa – surowe wymagania wewnętrzne
Nasz wewnętrzny kodeks obejmuje politykę i dobrowolnie przyjęte, bardzo 
surowe, zobowiązania, które zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa 
zabawek Kinder® i wymagają, by spełniały one jeszcze bardziej restrykcyjne 
kryteria, niż te, które określone są w normach obowiązujących w krajach, do 
których trafiają:

• wśród naszych zabawek nie ma na przykład magnesów, tatuaży, piłeczek 
antystresowych, zabawkowej broni i zabawek przedstawiających broń, 
baniek mydlanych, gumek do ścierania;

• szczególną uwagę przywiązuje się do niektórych elementów zabawek, 
jak na przykład przyssawki, które w żadnym wypadku nie mogą odrywać 
się od zabawki;

• część istniejących norm dotyczących zabawek dodatkowo zaostrzono.

Odpowiedzialność społeczna Ferrero
Nasze produkty
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Zobowiązania dobrowolne – wytyczne

Projektowanie zabawek Kinder®

Przy projektowaniu zabawek Kinder Surprise Company kieruje się specjalnymi “Wytycznymi”, których
zadaniem jest zapobieżenie temu, by dziecko, niewłaściwie bawiąc się daną zabawką, mogło zrobić
sobie krzywdę.
“Wytyczne” określają szczegółowe wymagania dotyczące budowy zabawek. W konkretnych
niespodziankach mogą być stosowane wszystkie lub tylko niektóre z nich, w zależności od potrzeb.
Są to na przykład:
• brak kształtów kulistych i elipsoidalnych;
• występowanie otworów;
• brak bardzo małych części;
• trójwymiarowość i odrębność elementów, składających się na zabawkę;
• wstępny montaż najmniejszych elementów;
• niestosowanie koloru przypominającego czekoladę.
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Proces akceptacji prototypu zabawki Kinder®

Akceptacja prototypów zabawek Kinder® odbywa się według ściśle określonej procedury, opracowanej 
przez specjalistów:
• Projekt własny (In-house development): opracowanie zabawki Kinder® przez pracowników Kinder 

Surprise Company.
• Badanie psychologiczne: psycholodzy sprawdzają, w jaki sposób dzieci bawią się zabawką Kinder® 

i zgłaszają swoje uwagi po to, by każda zabawka spełniała warunek atrakcyjności, a jednocześnie 
wspierała rozwój ruchowy i poznawczy dziecka.

• Klasyfikacja wiekowa: Kinder Surprise Company zgłasza zabawkę Kinder® do analizy przez 
psychologów i organizacje międzynarodowe, by zapewnić, że będzie ona odpowiadała “wytycznym” 
w zakresie klasyfikacji wiekowej zabawek, sporządzonym przez CEN (Europejski Komitet 
Normalizacyjny).

• Kontrola medyczna: Kinder Surprise Company zleca przeprowadzenie wstępnej akceptacji 
prototypu zabawki Kinder® laryngologowi dziecięcemu, który czasem proponuje wprowadzenie 
określonych zmian, które Kinder Surprise Company zawsze akceptuje. Żadna zabawka nie zostanie 
wyprodukowana bez pełnej akceptacji lekarza specjalisty.

• Ocena pod względem bezpieczeństwa: Kinder Surprise Company przeprowadza wstępne badanie 
“poszerzonego bezpieczeństwa” wszystkich zabawek Kinder® już na etapie projektu. Badanie to 
polega na sprawdzeniu, czy zabawka, nawet uwzględniając, że dziecko będzie się nią bawiło w 
sposób nie do końca zgodny z zaleceniami, nie niesie za sobą ryzyk „doddatkowych”, czyli takich, 
których nie przewidują normy techniczne, a zatem zgodność wyłącznie z tymi normami nie gwarantuje 
pełnego bezpieczeństwa zabawki.

Jeżeli surowa procedura akceptacji prototypu wykaże istnienie choćby minimalnego ryzyka, zabawka 
podlega odpowiedniej modyfikacji.

Kinder Surprise Company wypełnia tym samym obowiązek, nałożony 
przez nową dyrektywę w sprawie bezpieczeństwa zabawek, nr 2009/48/
WE, w której “Safety Assessment” jest elementem obowiązkowym. Takie 
podejście świadczy o poczuciu naszej głębokiej odpowiedzialności.

Dążąc do zapewnienia maksimum bezpieczeństwa, Kinder Surprise 
Company wymaga, by zabawki spełniały kryteria surowsze niż te, które 
przewiduje norma EN 71 dotycząca “bezpieczeństwa zabawek”. Dotyczy 
to przede wszystkim bezpieczeństwa chemicznego, ze szczególnym 
uwzględnieniem limitów migracji metali ciężkich (wartość dopuszczona 
przez nasz wewnętrzny kodeks jest niższa niż limit założony w normie EN 
71, i tak już dość ostrożny).

Również jeśli chodzi o właściwości mechaniczne, Kinder Surprise Company 
zaostrzyło dopuszczalne kryteria w stosunku do tych, o których mowa 
w normach międzynarodowych (ISO 8124) dotyczących “bezpieczeństwa 
zabawek”. Nasz standard zakłada, że test w warunkach skrajnych (tzw. abuse 
test), polegający na upuszczeniu, skręcaniu i ciągnięciu, a więc symulujący 
rzeczywiste zachowanie dziecka podczas zabawy, jest zaliczony tylko 
wówczas, jeśli po takiej próbie zabawka i jej elementy składowe są nadal 
w całości. Norma międzynarodowa natomiast dopuszcza w takim wypadku 
pęknięcie zabawki, pod warunkiem, że w wyniku nie powstają ostre, tnące 
krawędzie.
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Tak więc przestrzeganie naszego wewnętrznego kodeksu gwarantuje 
trwałość zabawki i jej elementów.

Trwałość tę osiągamy dzięki zastosowaniu starannie wybranych i 
wytrzymałych materiałów, będących w stanie przejść pozytywnie testy w 
warunkach skrajnych.

Inne, bardzo restrykcyjne próby, przeprowadzane przez “Kinder Surprise 
Company” na zasadzie dobrowolnej, to:
• “cross cut test” służący ocenie stopnia złuszczania się farby (lakieru) z 

zabawki;
• test odporności na ślinę i pot, służący sprawdzeniu, czy jakiekolwiek 

barwniki nie przedostają się z zabawek do buzi dziecka, na jego śluzówki 
lub skórę.

Gwarancja przestrzegania standardów na całym świecie
“Kinder Surprise Company” gwarantuje pełną zgodność z wymaganiami 
“Kodeksu wewnętrznego w sprawie projektowania i produkcji zabawek” 
w ciągu całego cyklu produkcji zabawek-niespodzianek Kinder®. Dlatego 
też wszystkie zabawki Kinder® wprowadzone na rynek są zgodne 
z przepisami kodeksu wewnętrznego.
Dzieje się tak, niezależnie od miejsca produkcji zabawki i jej 
przeznaczenia na poszczególne rynki. Jest to zatem „globalne” podejście 
do kwestii bezpieczeństwa, wzorujące się na najbardziej restrykcyjnych 
międzynarodowych normach, a często idące nawet dalej.

Czynniki, dzięki którym jest to możliwe, można zreasumować następująco:
• określona liczba wybranych dostawców, zatwierdzonych i monitorowanych przez 

“Kinder Surprise Company”;
• akceptacja specyfikacji produkcji “Kinder Surprise Company” przez 

dostawców;
• stworzenie wewnętrznej Zielonej listy, aktualizowanej mniej więcej raz do 

roku, obejmującej materiały dopuszczone do stosowania w zabawkach-
niespodziankach, wybrane w sposób możliwie najostrożniejszy;

• udział i monitorowanie przez “Kinder Surprise Company” zakupu 
surowców.

„Zabawka wyprodukowana 
z bardzo wytrzymałego 

materiału (PA6), ponieważ 
ani polipropylen ani ABS 

nie przeszłyby testów 
mechanicznych”

Odpowiedzialność społeczna Ferrero
Nasze produkty
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Kontrole jakości
Dział jakości “Kinder Surprise Company” prowadzi stale kontrole jakości 
w trakcie całego procesu produkcji zabawek, według specjalnych, 
bardzo dokładnych procedur, wzorowanych na najlepszych praktykach 
wypracowanych w tej branży. 
“Kinder Surprise Company” na zasadzie dobrowolnej przystąpiło do 
programów audytów prowadzonych przez jednostki notyfikowane, 
których celem jest sprawdzenie, czy przestrzegane są regulacje dotyczące 
znaków jakości (znak “Giocattoli Sicuri” we Włoszech, “Marque NF” we 
Francji, znak “Calidad Comprobada” w Hiszpanii, “SP Mark” w Szwecji).

W zależności od danego przypadku programy te zakładają:
• prowadzenie okresowych audytów “systemu jakości Ferrero” 

opracowanego dla zabawek;
• pobieranie z rynku i magazynów Ferrero próbek do oceny przez 

niezależne jednostki, a także pion Zapewnienia Jakości Ferrero, wyglądu 
zewnętrznego i przeprowadzenia koniecznych testów, pod kątem 
sprawdzenia, czy jakość zabawek Kinder® jest stała i czy obejmuje cały 
proces produkcji.

Certyfikaty
Kinder Surprise Company zgłasza zabawki do certyfikacji do 6 europejskich 
jednostek “notyfikowanych” Komisji Europejskiej oraz posiadających 
stosowne uprawnienia na poziomie krajowym, a w razie potrzeby także do 
jednostek pozaeuropejskich wydających certyfikaty lokalne.

Jednostki europejskie

Produkcja: rozwój wraz z rozwojem lokalnych społeczności 

Zabawki Kinder® produkowane są głównie w Europie, w Chinach 
i w Indiach.
Taki rozkład produkcji, także w lokalizacjach odległych od naszych 
zakładów, umożliwił stworzenie bardzo wielu miejsc pracy w krajach 
rozwijających się. 

Odpowiedzialność społeczna Ferrero
Nasze produkty
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Zasada, która kierują współpracą pomiędzy Ferrero a nimi, brzmi “kształcić 
i budować”, czyli podzielić się 40-letnim doświadczeniem zgromadzonym 
przez firmę po to, by stworzyć z nimi bezpośrednią relację opartą na 
wiedzy, wymianie doświadczeń i rozwoju.
Wprowadzanie najnowszych technologii w postaci procesów produkcyjnych 
przyczynia się bowiem do podwyższenia poziomu umiejętności i wiedzy, 
przede wszystkim właśnie w krajach rozwijających się.

Stale doskonalony know-how

Kiedyś
• Większość przedmiotów wykonanych z 

tworzyw sztucznych produkowanych było 
tradycyjną metodą formowania wtryskowego.

• Przy produkcji zabawek najpierw przy 
pomocy formowania wtryskowego powstawały 
poszczególne elementy, a następnie były one 
malowane ręcznie.

Teraz
• Stałe dążenie do coraz wyższego poziomu 

technologicznego doprowadziło do ewolucji 
projektowania zabawek. Malowanie 
ręczne zastąpiono nowatorskim systemem 
wtryskiwania.

• Dzięki tej innowacji można było obniżyć ilość 
farb i rozpuszczalników używanych w produkcji, 
a następnie trafiających do środowiska.

Etyczne, społeczne i środowiskowe wymagania wobec dostawców
Grupa Ferrero przygotowała i wdrożyła “kodeks postępowania”, 
obowiązujący dostawców z całego świata, regulujący kwestie etyczne 
i środowiskowe produkcji zabawek.

Odpowiedzialność społeczna Ferrero
Nasze produkty
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Etyczne, społeczne i środowiskowe wymagania wobec dostawców zabawek Kinder® w skrócie

• Wszyscy producenci zabawek muszą wstępnie przejść dokładny audyt, którego celem jest 
sprawdzenie, czy dany producent spełnia zasadnicze wymagania “Kodeksu etycznego”.

• Nie akceptujemy żadnej formy pracy dzieci.
• Linie produkcyjne, środowisko pracy i zaplecze socjalne (stołówka, kwatery dla pracowników, 

zaplecze sanitarne) muszą być zgodne ze wszystkimi lokalnie obowiązującymi przepisami 
w zakresie BHP.

• Pracownicy mają prawo do zakładania związków zawodowych lub przystępowania do istniejących 
organizacji związkowych i do swobodnego wyboru swoich przedstawicieli.

• Zabrania się wszelkiej dyskryminacji pracowników ze względu na rasę, narodowość, 
niepełnosprawność, płeć, wiek, orientację seksualną, przynależność związkową lub polityczną, 
a wszelkie postępowanie dyscyplinarne musi być prowadzone ściśle według przepisów prawa.

• Pracownicy muszą mieć zapewnioną płacę równą lub wyższą płacy minimalnej (na poziomie 
lokalnym/krajowym), zarówno za normalny wymiar czasu pracy, jak i za godziny nadliczbowe. 
Zasady pracy w godzinach nadliczbowych muszą być uregulowane w zgodzie z przepisami 
lokalnymi i powszechnie przyjętą praktyką.

• Producenci zabawek muszą przestrzegać krajowych i lokalnych przepisów w zakresie ochrony 
środowiska, zapobiegania jego zanieczyszczaniu, postępowania z substancjami chemicznymi 
i odpadami.

Ferrero opracowało program oceny stopnia wdrożenia “Kodeksu 
postępowania”, zlecając dwóm zewnętrznym jednostkom (SGS i UL) 
prowadzenie corocznych inspekcji u wszystkich producentów zabawek 
Kinder®. Ma to zapewnić stosowanie i przestrzeganie wymagań etycznych, 
które dla Grupy Ferrero są warunkiem, od którego nie ma odstępstw.

Inspekcje prowadzone przez te jednostki potwierdzają, że zachowanie 
producentów zabawek jest zgodne z duchem i fundamentalnymi zasadami 
“kodeksu postępowania”, że nie występują “niezgodności” jeśli chodzi 
o przestrzeganie praw człowieka i inne niezwykle ważne zapisy tego 
kodeksu oraz że w żadnym wypadku i w żadnych okolicznościach nie jest 
wykorzystywana praca dzieci.

Wszystko to upewnia nas o tym, że producenci zabawek przestrzegają 
warunków pracy i że – również dzięki temu – Ferrero spełnia wymagania 
części licencjodawców, którzy są szczególnie wyczuleni na kwestie 
etyczne.

Pozwała to z jednej strony na utrzymanie wysokich wymaganych przez 
firmę Ferrero standardów jakości, a z drugiej na dzielenie się z naszymi 
dostawcami wiedzą i umiejętnościami technicznymi.
Kodeks, którego tytuł brzmi „Etyczne, społeczne i środowiskowe 
wymagania wobec dostawców zabawek Kinder®”, wzorowany jest na 
najbardziej zaawansowanych międzynarodowych kodeksach etycznych 
i jest równie szczegółowy i wymagający.

Odpowiedzialność społeczna Ferrero
Nasze produkty
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Odpowiedzialna komunikacja

Dla przedsiębiorstwa odpowiedzialność społeczna oznacza dobrowolne 
zobowiązanie się do stosowania praktyk i zachowań idących dalej niż to, do 
czego obligują przepisy prawa. Dla Ferrero oznacza to przyjęcie szeregu 
samoregulacji, przede wszystkim w zakresie znakowania produktów 
i reklamy, udziału w programach promujących aktywność fizyczną 
i właściwe nawyki żywieniowe, w przekonaniu, że działania te przyniosą 
konkretne korzyści w środowisku społecznym, w którym działa firma.

Na poziomie globalnym Ferrero jest członkiem International Food & 
Beverage Alliance (IFBA) (https://ifballiance.org). IFBA to organizacja, 
skupiająca największe firmy przemysłu spożywczego, działające w skali 
ogólnoświatowej i zaangażowane w realizację ambitnych programów 
samoregulacji, dotyczących receptury i porcjowania produktów 
spożywczych, informacji żywieniowych dostarczanych konsumentom, 
reklam kierowanych do dzieci i promocji aktywności fizycznej.

Na poziomie europejskim Ferrero należy do licznych stowarzyszeń: 
FooddrinkEurope (Europejska Federacja Producentów Żywności 
i Napojów), Caobisco (stowarzyszenie branży słodyczy), European 
Brands Association (AIM), World Federation of Advertisers (WFA).
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Poza tym, wraz z innymi przedsiębiorstwami ze swej branży, Ferrero 
uczestniczy w inicjatywach samoregulacji dotyczących między innymi:
• odpowiedzialnej reklamy kierowanej do dzieci (“EU Pledge”. www.eu-

pledge.eu);
• promocji lojalnej praktyki we współpracy handlowej w ramach łańcucha 

rolno spożywczego „Supply chain initiative” (www.supplychaininitiative.
eu).

Od 2006 r. w ramach Europejskiej Platformy ds. diety, aktywności fizycznej 
i zdrowia, Ferrero zobowiązało się wobec Komisji Europejskiej do szeregu 
indywidualnych warunków, dotyczących:
• etykietowania;
• reklamy;
• promocji aktywności fizycznej w ramach programu “Kinder+Sport”;
• upowszechniania w skali ogólnoświatowej prawidłowego trybu życia, 

poprzez wsparcie programu “EPODE” (Ensemble prevenons l’obesite 
des enfants www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3492853).

W dążeniu do wzmocnienia swojej wiarygodności, wewnątrz firmy i na 
zewnątrz, co roku Ferrero zleca niezależnym certyfikowanym podmiotom 
prowadzenie monitoringu przestrzegania tych dobrowolnych zobowiązań.
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Monitoring reklamy

Na poziomie globalnym
W skali ogólnoświatowej Ferrero stosuje “IFBA Policy” , zasady dotyczące 
reklamy kierowanej do dzieci, w oparciu o które Grupa nie kieruje reklam 
swoich produktów w telewizji, prasie i Internecie do grup odbiorców, 
których przeważającą część stanowią dzieci w wieku poniżej 12 lat. 
Tak, jak to przebiega na poziomie europejskim, od 1 stycznia 2013r., 
również na poziomie globalnym Ferrero podjęło zobowiązanie, że obniży
próg emisji reklam swoich produktów w ten sposób, by procentowy 
udział w widowni dzieci w wieku poniżej 12 lat wynosił już nie 50%, 
a maksymalnie 35%. Poza tym, ze względu na rosnące znaczenie sfery 
cyfrowej, Ferrero postanowiło włączyć w zakres stosowania swoich 
zobowiązań także firmowe witryny internetowe.

Wyniki prowadzonego przez firmę Accenture monitoringu potwierdzają 
pozytywną tendencję w ciągu ostatnich pięciu lat (https:// ifballiance.org/
sites/default/files/AccentureMonitoringReportIFBA201March2014-1.pdf). 
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Jeśli chodzi konkretnie o monitoring reklam przeprowadzony przez 
Accenture w 2013r., zostało nim objętych ponad milion spotów, wybranych 
niezależnie, spośród wyemitowanych przez okres trzech miesięcy na ponad 
200 kanałach w 7 krajach: Chinach (miasto Szanghaj), Kolumbii, Malezji, 
Rosji, Arabii Saudyjskiej, RPA i Tajlandii. Po raz pierwszy monitoring został 
przeprowadzony w odniesieniu do widowni składającej się w 35% z dzieci 
w wieku poniżej 12 lat.
Patrząc na wyniki ogólne, nie różnią sie one zasadniczo od ubiegłych lat. 
Ogólny odsetek zgodności reklam telewizyjnych wyniósł 96,9% (w zeszłym 
roku 98,9%).
Jeśli chodzi o prasę, monitoring przeprowadzono w pięciu krajach: 
Brazylii. Chinach, Rosji, RPA i Singapurze. W tym przypadku, w oparciu 
o próbę 49 publikacji, stwierdzono zgodność na poziomie 100%. 
W tych samych krajach przeprowadzono także monitoring 86 firmowych 
witryn internetowych, gdzie również stwierdzono zgodność w zakresie 
przestrzegania przyjętych zobowiązań na poziomie 100%.

Jeśli chodzi o reklamy Ferrero, monitoring zobowiązań dotyczących 
reklamy telewizyjnej przeprowadzono na próbie 5 krajów, gdzie stwierdzono 
następujący odsetek zgodności1: Chiny: 100%, Malezja: 90,9%, Rosja: 
99,6%, RPA: 89,8% i Arabia Saudyjska: 99,9%. Zgodność reklam w prasie 
była oceniana przez Accenture w okresie od kwietnia do czerwca 2013r. 
w Brazylii, Chinach, Rosji, RPA i Singapurze. W krajach tych nie stwierdzono 
ani jednego przypadku niezgodności. Analizie poddano również w tym 
samym okresie reklamę online, która od tego roku obejmuje również firmowe 
witryny internetowe. Także w tym przypadku monitoring przeprowadzony 
przez Accenture nie wykazał żadnych naruszeń zobowiązań przyjętych 
przez Ferrero.

Na poziomie europejskim
Jeśli chodzi o sferę reklamową, na poziomie europejskim Ferrero jest 
członkiem inicjatywy “EU Pledge”, obejmującej szereg zobowiązań 
dotyczących odpowiedzialnego podejścia do reklamy produktów 
spożywczych w telewizji, prasie i Internecie, kierowanej do dzieci w wieku 
poniżej 12 lat.
Jak pisaliśmy w ubiegłorocznej edycji raportu CSR, w roku 2013 weszły 
w życie wzmocnione zobowiązania do samoregulacji w zakresie reklamy. 
Dla Ferrero oznacza to włączenie w zakres samoregulacji własnych 
witryn internetowych i obniżenie z 50 do 35% progu udziału w widowni 
telewizyjnej dzieci w wieku poniżej 12 lat.

1  Odsetek zgodności odnosi się do monitoringu spotów emitowanych w czasie antenowym “All 
spots (Ali GRPS, Ali Time)”.
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Również te nowe zobowiązania były poddane monitoringowi prowadzonemu 
przez dwa zewnętrzne podmioty2:

• Accenture Media Management, jeśli chodzi o reklamę telewizyjną 
emitowaną we Francji, Niemczech, na Węgrzech, w Polsce, Portugalii 
i Hiszpanii;

• European Advertising Standards Alliance (EASA), jeśli chodzi o witryny 
internetowe szeregu firm należących do “EU PLEDGE”, oceniane 
przez krajowe organizacje samoregulacji branży reklamowej z 10 
krajów europejskich (Belgia, Francja, Niemcy, Węgry, Holandia, Polska, 
Rumunia, Hiszpania, Portugalia i Wielka Brytania).

W 2013r., ze względu na rosnące znaczenie sfery cyfrowej, firmy należące 
do “EU PLEDGE” postanowiły zrezygnować z monitoringu zobowiązania 
dotyczącego komunikacji w szkołach (tu bowiem odsetek zgodności w 
ostatnich pięciu latach wynosił stale niemal 100%), a wzmocnić monitoring 
dotyczący reklam emitowanych w sieci.

Łączny odsetek zgodności dla wszystkich firm należących do “EU 
PLEDGE”, jeśli chodzi o reklamę telewizyjną, wyniósł 98,1 %, co nie 
odbiega od wyniku ubiegłorocznego (98,3%). 

Jeśli chodzi o monitoring witryn internetowych, odsetek zgodności wyniósł 
94%. Wartość ta zbliżona jest do poziomu ubiegłorocznego (95%), pomimo 
zwiększenia liczby monitorowanych stron (z 210 do 347). 

Aby na trwałe zapewnić wysoki poziom zgodności, Grupa podjęła 
intensywne kroki w kierunku skoordynowania działań wszystkich pionów 
zaangażowanych w sprawy związane z odpowiedzialną reklamą (marketing, 
dział prawny i planowanie mediów). Poza tym Ferrero opracowało wytyczne 
wewnętrzne na temat dobrych wzorców dotyczących firmowych witryn 
internetowych, zaktualizowane w oparciu o wyniki ostatniego monitoringu 
przeprowadzonego przez EASA.

Jeśli chodzi o reklamę telewizyjną, odsetek zgodności dla reklam Ferrero 
w 2013 roku wyniósł: w Hiszpanii 99,4%, we Francji 100%, w Portugalii 
100%, w Polsce 98%, na Węgrzech 99%, w Niemczech 99,8%. Grupa 

2  Dane przedstawione w raporcie Accenture Media Management i EASA dotyczą 
pierwszego półrocza 2013.
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została poinformowana o kilku mniej istotnych przypadkach niezgodności. 
Zostały wskazane konkretne spoty i szybko podjęto odpowiednie działania 
zaradcze.
Jeśli chodzi o firmowe witryny internetowe, 31 z przeanalizowanych 
347należało do Ferrero. W przypadku 6 stron wskazano naruszenia 
kryteriów EU Pledge a w przypadku jednej - krajowego kodeksu 
samoregulacji. Również w tym przypadku, bezzwłocznie po wykryciu 
anomalii, Ferrero podjęło stosowne kroki celem ich usunięcia.

Wreszcie, jeżeli chodzi o udział Ferrero w pracach Europejskiej 
Platformy, Grupa zobowiązała się do przedstawiania co roku własnego 
raportu z monitoringu poszczególnych kwestii, w zakresie których 
podjęła konkretne zobowiązania: receptury i porcjowania produktów, 
prawidłowej informacji żywieniowej i edukacji żywieniowej, promocji 
aktywności fizycznej, odpowiedzialnej komunikacji reklamowej. 
Raport taki jest następnie poddawany przez Komisję Europejską 
ocenie, którą na jej zlecenie prowadzi niezależna jednostka.

Zrzut ekranu ze strony Kinder: Drogi Rodzicu, Stworzyliśmy tę stronę, aby Kinder mógł być bliżej Ciebie i Twojej rodziny. 
Jednak w trosce o Twój spokój sugerujemy, aby dzieci korzystały z tej strony wyłącznie po uzyskaniu Twojej zgody. 

Dlatego też prosimy, abyś wprowadził swoją datę urodzenia.
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Niech przemówią etykiety

Zgodnie z tym, co stanowią przepisy prawa obowiązujące w poszczególnych 
krajach, Ferrero dostarcza swoim konsumentom poprawnych i przejrzystych 
informacji o wartości odżywczej. Oprócz tego, co jest wymagane na mocy 
prawa, Ferrero zobowiązuje się umieszczać na przedniej stronie opakowań 
swoich produktów dodatkowe informacje, ułatwiające czytanie etykiety.

Dla produktów z linii Kinder® i Nutella® oraz dla przekąsek Grupa Ferrero 
w pełni wprowadziła już w Europie w życie rekomendację dotyczącą 
znakowania żywności, wydaną przez Europejską Federację Producentów 
Żywności i Napojów (FoodDrinkEurope).

Od grudnia 2014 r. w Unii Europejskiej wchodzi w życie nowe rozporządzenie 
(UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na 
temat żywności. Grupa Ferrero postanowiła, w zgodzie z tymi nowymi 
przepisami, ponowić, również po tej dacie, swoje zobowiązanie do 
umieszczania dodatkowych informacji o wartości odżywczej na przedniej 
części opakowań (http://pr.euractiv.com/pr/major-food-producers-keep-
calories-front-pack-92848).

Zobowiązanie to, podjęte razem z innymi firmami należącymi 
do FoodDrinkEurope, obejmuje 100% produktów z linii Kinder® i Nutella® 
(co doktórych zobowiązanie to było podjęte pierwotnie) oraz 100% przekąsek 
Ferrero.

Nowa szata graficzna, powstała w wyniku tego zobowiązania, zawiera 
dobrowolnie podawane informacje o wartości odżywczej na przedniej 
stronie opakowania produktu, spełniając tym samym nowe wymagania 
rozporządzenia (UE) 1169/2011, a mówiąc konkretnie:

Informacje o wartości odżywczej zamieszczane na produktach Kinder® Czekolada

INFORMACJE O WARTOŚCI ODŻYWCZEJ

* Średnie dzienne spożycie kalorii przez osobę dorosłą (8400 kJ/ 2000 kcal)

Wartości średnie

Energia

Tłuszcze
w tym: kwasy tłuszczowe nasycone

Węglowodany
w tym: cukry

Białka

Sól

w w porcji produktu

Odpowiedzialność społeczna Ferrero
Nasze produkty
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Tabela nie obejmuje krajów, w których zasady IFBA są już wprowadzone. W przypadku krajów 
nieujętych lokalne przepisy prawne albo już istnieją albo też zasady IBFA będą tam stosowane 
najpóźniej do końca 2015r.

• podawanie ilości kalorii i substancji odżywczych zawartych „w 100g” 
i “w porcji”;

• wartości podane w kilokaloriach, nie tylko w kilodżulach;
• wskazanie w bezpośredniej bliskości podanych wartości kalorycznych 

dodatkowej informacji, że odnoszą się one “średniego dziennego 
spożycia kalorii przez osobę dorosłą (8400 kJ/2000 kcal)”, w przypadku 
powtórzenia informacji.

Jak już pisaliśmy w ubiegłorocznym raporcie CSR, w dążeniu do 
zapewnienia stosowania na poziomie całej Grupy zobowiązań przyjętych 
w Europie, Ferrero zdecydowało umieszczać informacje o wartości 
odżywczej na przedniej stronie opakowania także poza Europą. 

Po wprowadzeniu w zeszłym roku w Stanach Zjednoczonych informacji 
o wartości odżywczej dla Nutelli® w ramach akcji “Facts up front” oraz 
w Meksyku, dla produktów z linii Kinder® i Nutella®, które objął projekt 
“Checa y elige”, Ferrero postanowiło do końca 2015 roku wdrożyć zasady 
znakowania żywności opracowane przez IFBA dla wszystkich produktów 
z linii Kinder® i Nutella® na całym świecie. Aby osiągnąć ten cel, zostało 
przeprowadzonych szereg studiów wykonalności, których zadaniem było 
wskazanie tego, jak przełożyć rekomendacje IFBA na konkretną praktykę, 
w poszanowaniu przepisów poszczególnych krajów. Grupa ustaliła 
następujący harmonogram działań, prowadzący do osiągnięcia założonego 
terminu:

*Średnie dzienne spożycie 
kalorii przez osobę dorosłą 

(8400 kJ/2000 kcal)

Australia
Białoruś

Kazachstan
Rosja

Ameryka Łacińska

Ameryka Łacińska

Chiny
Filipiny
Japonia

Hong Kong
Singapur
Tajlandia
Malezja

Bliski Wschód i Kraje Zatoki
Indie 

Kraje/Obszar Informacja o wartości odżywczej 
na przedzie opakowania Nutelli® i Kinder®

Wrzesień 2014
Wrzesień 2014
Wrzesień 2014
Wrzesień 2014

Wrzesień 2014

Wrzesień 2015

Wrzesień 2015
Wrzesień 2015
Wrzesień 2015 (Nutella®)
Wrzesień 2015
Wrzesień 2015
Wrzesień 2015
Wrzesień 2015
Wrzesień 2015
Wrzesień 2015

Chile, Ekwador, Peru, Brazylia i Argentyna

Pozostałe kraje

Odpowiedzialność społeczna Ferrero
Nasze produkty

w

w porcji
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Program EPODE

Od 2007 roku Ferrero jest partnerem projektu EPODE (Razem 
przeciwdziałajmy otyłości wśród dzieci) oraz European Epode Network 
(EEN). W ramach sieci EEN Ferrero nadal brało udział w różnych 
projektach EPODE realizowanych na szczeblu krajowym we Francji, 
Belgii, Grecji i Hiszpanii. W 2013 roku do listy tej dołączyła Holandia, gdzie 
Ferrero uczestniczy w projekcie “JOGG” w mieście Breda (w tabeli poniżej 
zamieszczono bliższe szczegóły).

Jak pisaliśmy w poprzednim raporcie CSR, od 2012 roku głównym projektem 
platformy EEN jest EPHE (Epode for the promotion of Health Equity), 
współfinansowany przez Komisję Europejską (DG SANCO). Projekt, 
którego realizacja przewidziana jest na lata 2012-2015, jest skierowany 
do grup ludności, żyjących w trudnych warunkach ekonomicznych 
i społecznych. Koncentruje się on przede wszystkim na nierównościach 
społeczno-ekonomicznych, dążąc do ograniczenia ryzyka powstawania 
chorób związanych z dietą i brakiem aktywności fizycznej, w rodzinach 
mających dzieci w wielu od 6 do 12 lat, mieszkających na terenie 7 krajów 
europejskich: Belgii, Bułgarii, Francji, Grecji, Holandii, Portugalii i Rumunii.

Program zbada wartość dodaną metodologii EPODE w zakresie 
uaktywnienia rodzin, szkół i społeczności i zachęcenia ich do uczestnictwa 
w lokalnych inicjatywach. Projekt EPHE prowadzony jest we współpracy 
z Komisją Europejską i europejskimi uczelniami (więcej szczegółów 
na temat partnerów projektu zawarliśmy w raporcie CSR za rok 2012), 
a uczestniczy w nim siedem społeczności wybranych do etapu pilotażowego 
w siedmiu wspomnianych krajach.
Działania te stanowią podstawę do opracowania konkretnych zaleceń 
mających kształtować dobre wzorce, które następnie mają się znaleźć 
w politykach spójności europejskiej i funduszach strukturalnych, zachęcając 
władze lokalne, regionalne i krajowe do inwestowania w metodologię 
EPODE.

Odpowiedzialność społeczna Ferrero
Nasze produkty
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Na zakończenie projektu, do “dobrych wzorców” dołączona zostanie także 
księga rekomendacji EPHE oraz seria naukowych publikacji.

W kolejnych latach kluczowa będzie ocena tego, czy prowadzone projekty 
będą mogły być kontynuowane i czy ich skutki utrzymują się w czasie. Z 
tego powodu, jeszcze w 2013 roku, Ferrero wspólnie z innymi partnerami 
projektu, postanowiło przedłużyć czas jego realizacji o rok, właśnie po to, 
by ocenić stopień jego powodzenia i trwałość w czasie.

Komisja Europejska uznała, także formalnie, duże znaczenie społeczne 
partnerstwa publiczno-prywatnego. Zdaniem Komisji EPODE jest 
modelem dobrej praktyki, którą należy upowszechniać w innych krajach 
Unii Europejskiej, ponieważ inicjatywa ta skupia wszystkie podmioty, 
które powinny uczestniczyć w walce z otyłością – społeczność naukową, 
przemysł, władze, społeczności lokalne – co umożliwia wybór konkretnych 
potrzebnych działań i uzyskanie wymiernych ich efektów na danym terenie.

Więcej informacji na ten temat:

www.youtube.com/watch?v=NyMpsoDpZMA, “Institutional support in 
prevention”, Directorate for Consumer Affairs, DG SANCO.)

Unii Europejskiej

Francji

Hiszpanii

Belgii

Holandii 

Grecji

Udział Ferrero 
w

European Epode Network
(Primarly EPHE)

Vivons en forme

Fundacion THAO

VIASANO

JOGG

PAIDEIATROFI

4 krajów członkowskich 
(w EPHE 7 krajów członkowskich)

3,8 mln osób 
w 250 miastach

75 miast i 155.000 dzieci

18 miast i około 700.000 
osób

35 miast, udział Ferrero tylko 
w mieście Breda

3 miasta

2013

2013

2013

2013

2013

2013

150,000

250,000

90,000

100,000

20,000

50,000

Program Miasta i ludzie Strona 
internetowa Rok EURO

Dalsze informacje na temat zaangażowania Ferrero w promocję aktywnego 
stylu życia wśród dzieci i młodzieży – w rozdziale “Kinder+Sport”.

www.epode-european-
network.com

www.vivons-en-forme.org

http://thaoweb.com

www.viasano.be/?lang=fr

www.jogg.nl/
nieuws/2013/09/

eerste_watertappunt_
bij_basisschool_in_jogg-

breda

www.paideiatrofi.org/en

Odpowiedzialność społeczna Ferrero
Nasze produkty
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2.  Fundacja Ferrero
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Odpowiedzialność społeczna Ferrero
Fundacja Ferrero

Pracuj, twórz, dawaj – oto wartości, które od samego początku przyświecają 
działalności “Fundacji Piery, Pietra i Giovanniego Ferrero” w Albie.
Fundacja, założona w 1983 roku jako „Opera Sociale” (Dzieło Społeczne) 
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 „seniorów” Ferrero, 
czyli swoich emerytowanych pracowników, oraz dzieci. Fundacja ma do 
dyspozycji kompleks budynków, który udostępnia 3.300 byłych pracowników 
i ich małżonków, przychodzących tu w poszukiwaniu rozrywki, zajęć 
praktycznych, do biblioteki i na wystawy. Dla dzieci pracowników Fundacja 
prowadzi nowoczesny żłobek.

Fundacja Ferrero nie jest fundacją rozdającą granty – a więc nie udziela 
wsparcia w formie pożyczek czy dofinansowania na rzecz innych 
instytucji społecznych, kulturalnych czy charytatywnych – lecz fundacją 
działającą. Jako taka zatem prowadzi samodzielnie różnego rodzaju 
projekty i działania społeczno-kulturalne (ukierunkowane konkretnie na 
ludzi i zdarzenia z rejonu Alby i Piemontu). Działalność ta wymaga sporych 
nakładów finansowych, które są specjalnie na ten cel asygnowane przez 
Grupę Ferrero.
Działająca w oparciu o zasady etyczne rodziny Ferrero Fundacja stanowi 
główny punktu odniesienia dla wszystkich zakładów i przedsiębiorstw 
Grupy.

“Zaczynałem w Ferrero jako sprzedawca. 
Jeździłem furgonetką po sklepach, a moim 
ulubionym produktem była “Supercrema”. 
Rodzina Ferrero zawsze traktowała mnie 
bardzo dobrze. W 1982 roku, w pewną 
środę, mieliśmy zebranie marketingowe i 
pan Michele poprosił mnie na rozmowę. 
Chciał, bym pozbierał kontakty do wszystkich 
emerytowanych pracowników firmy, nie tylko 
z Alby, ale z całych Włoch, bo Ferrero nie 

chciało tracić kontaktu z ludźmi, którzy spędzili w firmie ponad dwadzieścia 
pięć lat życia.
Przychodzę do Fundacji co rano, piję kawę, czytam gazetę.
Rozmawiamy z kolegami, wspominamy dawne lata, tęsknimy za tymi, których 
już nie ma. Ale też lżej się robi na sercu, kiedy myśli się o przyszłości i kiedy 
człowiek widzi, czym stała się dziś Fundacja.

Gianfranco Giorgi,
84 anni, przepracował 

w Ferrero 38 lat w 
dziale sprzedaży, był 

pierwszym szefem 
Opera Sociale

Fundacja Ferrero
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Była też wzorcem dla powstałej w Niemczech przy zakładzie 
w Stadtallendorf w 2008 roku Opera Sociale, a także dla wszystkich 
inicjatyw podejmowanych od 2005 roku na rzecz pracowników, seniorów 
i dzieci przez Ferrero Francja. Warto tu przypomnieć przede wszystkim 
Jednostkę ds. socjalnych, żłobek, Mini Club, kolonie letnie dla dzieci, 
pomoc w nauce, stypendia.
Swoją działalnością i trzydziestoletnim doświadczeniem Fundacja Ferrero 
służy także jako wzór dla Przedsiębiorstw Społecznych, powołanych do 
życia w RPA, Indiach i Kamerunie.
Filozofia i struktura Fundacji Ferrero zostały obszernie opisane 
w pierwszych czterech edycjach raportu CSR Grupy Ferrero (dostępnych 
pod adresem: www.ferrerocsr.com). W 2013 roku Fundacja Ferrero 
świętowała swoje trzydziestolecie.

1. Z okazji tej rocznicy Fundacja Ferrero zorganizowała, we współpracy 
z Akademią Medycyny z Turynu, międzynarodowy kongres pod tytułem 
“Udane starzenie – podejście wielodyscyplinarne”, którego pracami 
kierował Komitet Naukowy, złożony w profesorów Uniwersytetu 
Turyńskiego. Podczas obrad zastanawiano się nad tematem starzenia 
się populacji, rozpatrywano wyzwania społeczne, ekonomiczne i kulturalne, 
dzięki którym może powstać społeczeństwo, w którego życiu będą 
mieli szansę uczestniczyć i młodsi, i starsi, czerpiąc z tego wspólne 
korzyści.

2. Również z okazji rocznicy trzydziestolecia działalności Fundacji Ferrero 
odbyła się bardzo ważna konferencja zatytułowana „Siła oczekiwania. 
Beppe Fenoglio 1963-2013”, zorganizowana w pięćdziesiątą rocznicę 
śmierci tego znanego pisarza pochodzącego z Alby. Twórczość 
Fenoglia, po jego śmierci, objawiła swą niekwestionowaną pozycję. 
Dziś o tym cenionym przez czytelników i krytyków autorze mówi się 
“klasyk dwudziestego wieku”. Pracami konferencji kierował Komitet 
Naukowy, w którym zasiadło wielu uczonych i znawców twórczości 
Fenoglia, którzy wspólnie z grupą młodych badaczy, dokonali 
pogłębionej analizy poszczególnych dzieł. Przydatna okazała się 
także pomoc ze strony Centrum dokumentacji im. Beppe Fenoglio 
przy Fundacji Ferrero.

3. Ukazał się też album fotograficzny pod redakcją Cateriny Ginzburg, 
zatytułowany “Trzydziestolecie Fundacji Ferrero”, poświęcony 
ludziom, miejscom i działalności Fundacji na przestrzeni trzydziestu lat. 
Publikacja ta to intensywna i pełna emocji podróż śladami wspomnień 
ludzi zaangażowanych w działalność Fundacji Ferrero. Z ich słów 
i twarzy wyłania się obraz przedsiębiorstwa, które w centrum swego 
zainteresowania stawia ludzi, traktowanych i widzianych nie tylko 
przez pryzmat ich pracy. Kilka zdjęć i wypowiedzi zamieszczonych 
w albumie publikujemy także na kolejnych stronach raportu.
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Projekty społeczne

W centrum swoich dążeń Fundacja Ferrero stawia poprawę jakości życia 
osób starszych, poprzez tworzenie okazji do pielęgnowania kontaktów, 
życia towarzyskiego, wspólnych zajęć i znajomości. Poprzez wieloraką 
proponowaną działalność Fundacja Ferrero promuje ideę wszechstronnie 
i pozytywnie przeżywanej starości, jako bogatego czasu, w którym 
docenia się wartość społeczną każdego człowieka, jego bagaż wartości, 
doświadczeń, mądrości i człowieczeństwa – a więc tego, co charakteryzuje 
ludzi starszych.

Fundacja Ferrero to dla seniorów liczne możliwości – zajęcia się własnym 
zdrowiem, odwiedzenia lekarza, pielęgnowania życia towarzyskiego. 
Wśród proponowanych zajęć są ruchowe, kulturalne, towarzyskie, 
a wszystko to pozytywnie odbija się na lokalnych społecznościach i jakości 
życia.

“My tworzymy grupę opiekunów witających… 
Kiedy widzimy, że ktoś czuje się niepewnie, 
nie wie, gdzie pójść i co zrobić, proponujemy 
mu pomoc. Ta nasza grupa została stworzona 
jako jedna z pierwszych, już 1988 roku, 
kiedy seniorów działających w Fundacji było 
jeszcze niewielu”.

Anna Canonica: “Działalność w Fundacji 
to jakby druga szansa – można zrobić coś 

dla innych, kiedy wreszcie człowiek ma na wszystko czas, można zająć się 
własnymi zainteresowaniami i pasjami”.

Marisa Rossi,
75 lat, 

przepracowała 
w Ferrero 36 lat na 

stanowisku biurowym

“Kiedy ktoś przychodzi do Fundacji, 
widzi nas – to my witamy wchodzących 
do nas gości i zwiedzających”.

Edo Croce: “Kiedy pracowaliśmy 
ze sobą, byliśmy ze sobą na pan/
pani. Teraz, gdy tylko wchodzi się do 
Fundacji, wszystko się zmienia, wszyscy 
tu jesteśmy na tych samym prawach”.

Franco Stradella,
79 lat, przepracował 

w Ferrero 40 lat 
w dziale księgowości



55

Odpowiedzialność społeczna Ferrero
Fundacja Ferrero

Fundacja prowadzi około 40 grup zajęciowych – emerytowani 
pracownicyuczestniczyć w zajęciach pracowni krawieckiej, ceramicznej, 
fotograficznej, hafciarskiej, internetowej, języków obcych, rysunku 
i malarstwa, wypraw ekologicznych, chóru, dziadków i wnuków, kucharskiej, 
cukierniczej i wielu innych. Seniorzy wspierają też i współpracują przy 
organizacji projektów kulturalnych przez Fundację Ferrero, których wraz 
z upływem lat jest coraz więcej, i to coraz bardziej rozbudowanych. 
Uczestniczą aktywnie w przygotowaniu wystaw, witają gości, pilnują 
porządku, prowadzą sprzedaż katalogów w trakcie wystaw.
Często prowadzone są także spotkania, na których można poszerzyć 
swoją wiedzę na temat wolontariatu, by w ten sposób nauczyć się, jak 
konkretnie pomagać osobom chorym i potrzebującym.

“Laura, opiekunka socjalna, daje mi znać, 
kiedy dowiaduje się o kimś, kto mieszka 
sam, jest chory i potrzebuje pomocy. Zaraz 
po przejściu na emeryturę zacząłem robić 
coś dla innych – wolontariat to dla mnie po 
prostu konieczność”.

Isidoro Rossotti,
79 lat, przepracował 

w Ferrero 34 
lata w dziale 

administracyjnym

W roku 2012/2013 około 800 osób przychodziło regularnie do Fundacji, 
biorąc udział w jednej lub kilku grupach zajęciowych. Ogółem zapisów 
do wszystkich grup było ponad 1.800. W niektórych zajęciach 
organizowanych przez Fundację uczestniczy także 70 seniorów wciąż 
pracujących w firmie.

“Wszyscy mówią do mnie Ricu, bo na drugie 
imię mam Enrico. Wszyscy znamy się tu od 
pięćdziesięciu lat, trzymamy się razem także 
na emeryturze”.

Luigi Varaldo
zwany Ricu, 85 lat, 
pracował w Ferrero 

jako robotnik i 
brygadzista
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Opieka zdrowotna

Osoby przychodzące do Fundacji Ferrero, poza możliwością udziału 
w zajęciach ruchowych (w 2013 roku zapisało się na nie 459 osób, 
w ramach 12 grup zajęć ogólno ruchowych i 22 grup zajęć 
specjalistycznych) mogą korzystać z opieki zdrowotnej na wysokim 
poziomie – a to dzięki współpracy z placówkami służby zdrowia i 
wyspecjalizowanymi ośrodkami medycznymi. W trakcie 2013 roku w 
ramach opieki medycznej nad seniorami Fundacja Ferrero zorganizowała 
około 1.500 wizyt. Ponadto 661 pacjentów skorzystało z możliwości 
leczenia chorób stóp, w tym stopy cukrzycowej. Przeprowadzono 11 sesji 
fototerapii.

Pomoc społeczna i medyczna w domu oraz punkt 
pobrań

W czerwcu 2013 roku uruchomiono pomoc domową, socjalną i medyczną, 
dla emerytowanych pracowników Ferrero i ich współmałżonków. Chodzi 
o to, by współpracować z członkami ich rodzin i lekarzami prowadzącymi 
wszędzie tam, gdzie dany człowiek potrzebuje pomocy i opieki w swoim 
domu. Działalność ta nie zastępuje funkcjonującej w ramach państwowej 
służby zdrowia opieki domowej, ale ją uzupełnia. Dzięki wolontariuszom 
z grupy ‘solidarnościowej’ Fundacji Ferrero i specjalnemu samochodowi 
zawodowa pielęgniarka może odwiedzać pacjentów bezpośrednio 
w ich domach, wykonując potrzebne zabiegi czy dowożąc leki. Pacjentów 
można też dowozić na wizyty u lekarzy specjalistów i po odbiór wyników 
badań.
Dzięki zatrudnieniu pielęgniarki można było też zorganizować w budynku 
Fundacji Ferrero punkt pobrań krwi, czynny raz w tygodniu. Od czerwca 
do grudnia 2013 roku pobrano krew 173 pacjentom i zorganizowano 154 
wizyty domowe.

“Jeździłem ciężarówką, woziłem produkty 
i surowce z Alby na całą Europę. Kiedy teraz 
mogę zawieźć kogoś do lekarza, nawet 
w innym mieście, czuję się potrzebny i cieszę 
się, że mam kontakt z ludźmi”.

Marco Rondone,
75 lat, przepracował 
w Ferrero 30 lat jako 
kierowca ciężarówki
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“Komputery mnie nie pociągają. Wolę 
książki albo spacery. Ale zdaję sobie 
sprawę, że nie można odcinać się od świata. 
Czytam artykuły poświęcone komputerom w 
zagranicznych pismach jak Le Monde czy 
The Economist”.
Alessia Marengo, siedemnastoletnia 
uczennica Liceum przyrodniczego w Albie, 
pomaga Giovanniemu używać komputera: 
“To szkoła zaproponowała mi te zajęcia. 
Najpierw pokazałam Giovanniemu, jak 

włącza się komputer, potem jak tworzyć pliki tekstowe i je edytować, potem jak 
surfować po Internecie (korzystamy z Explorera) i wreszcie jak używać poczty 
elektronicznej. Stworzyłam dla niego konto pocztowe”.

Giovanni Muller,
79 lat, przepracował 
w Ferrero 30 lat na 

różnych stanowiskach 
kierowniczych

Projekt badawczy we współpracy z lokalną publiczną 
służbą zdrowia (Asi CN2)

Z uwagi na liczne działania regularnie podejmowane przez Fundację 
Ferrero pojawił się pomysł, by we współpracy z publiczną służbą zdrowia 
przeprowadzić badanie, które rozpoczęło się w roku 2010, a którego 
przedmiotem byłaby ocena tego, czy stan zdrowia osób aktywnie 
uczestniczących w życiu Fundacji Ferrero jest lepszy niż reszty populacji.
W badaniu tym, mającym charakter obserwacyjno-prospektywny, bierze 
udział grupa osób, które dobrowolnie zgłosiły się do korzystania z opieki 
medycznej oferowanej przez Fundację Ferrero oraz grupa kontrolna, 
ludzi niezwiązanych z Fundacją Ferrero, w skład której wchodzą pacjenci 
lokalnej publicznej służby zdrowia w wieku od 50 do 89 lat.
Wyniki tego badania wykazały, że podopieczni Fundacji Ferrero cieszą 
się lepszym zdrowiem, rzadziej muszą być hospitalizowani i rzadziej 
zgłaszają się na pogotowie, a dodatkowo niższy wśród nich jest odsetek 
umieralności. Ponieważ zastosowaną w badaniu metodą jest metoda 
obserwacyjna, a nie eksperymentalna, wyciągnięte z nich wnioski, 
dotyczące oddziaływania opieki medycznej organizowanej przez Fundację, 
można uznać za „wiarygodne”.
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Żłobek Ferrero

Żłobek przyzakładowy, działający od jesieni 2009 roku, opiekuje 
się osiemdziesięciorgiem dzieci pracowników, którzy korzystają 
z preferencyjnych stawek opłat. Dodatkowo od 5 do 10% miejsc 
zarezerwowanych jest dla dzieci mieszkańców Alby, wskazywanych przez 
władze gminy. W części zajęć edukacyjnych biorą też udział seniorzy 
Ferrero, których obecność zachęca dzieci do kontaktów społecznych 
i emocjonalnych – z dziadkami i babciami pieką ciasta i ciasteczka, 
wykonują drobne ozdoby i zabawki z okazji świąt, uprawiają ogródek, 
słuchają bajek i uczą się wierszyków.
Eksperymentalne zajęcia edukacyjne w żłobku mają pozwolić dzieciom 
na kształcenie konkretnych umiejętności, pobudzać do poszukiwań, 
zachęcać do zdobywania wiedzy i nawiązywania kontaktów.

“Uczę dzieci rozpoznawać rośliny, pokazuję, 
jak wygląda cukinia, pomidory, truskawki. 
Ważne, by dzieci, nawet te najmłodsze, 
wiedziały, że to, co jedzą, pochodzi z ogrodu. 
Przychodzę do żłobkowego ogródka trzy, 
cztery razy w tygodniu, dzieci mówią na mnie 
ogródkowy dziadek”.

Carlo Verda,
80 lat, przepracował w 
Ferrero 36 lat w dziale 

kadr, był sekretarzem w 
Opera Sociale
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Program kursów master im. Michele Ferrero 
w dziedzinie Nauk i Technologii Żywności i Żywienia 
Człowieka
Podobnie jak w latach poprzednich, i w tym roku Fundacja Ferrero 
z Alby kontynuowała współpracę z Uniwersytetem Turyńskim w ramach 
podyplomowych kursów master im. Michele Ferrero w dziedzinie nauk

Caterina Sappa,
70 lat, przepracowała 

w Ferrero 33 lata w 
dziale płac

“Do ogródka przychodzę codziennie. Przy 
okazji bawię się z dziećmi, także uprawiając 
ogródek. Mamy takie małe narzędzia, motykę, 
konewkę. Maluchy pomagają mi i przyglądają 
się, jak pracuję. Z Carlem byliśmy kolegami 
w Ferrero, a teraz też razem zajmujemy się 
właśnie tym!”.

Szczególną uwagę poświęca się kontaktom z rodzinami, poprzez rozmowy 
indywidualne, spotkania, zebrania, zajęcia szkoleniowe. Chodzi o to, by 
żłobek stał się również miejscem spotkań, gdzie można zaczerpnąć informacji, 
czegoś się nauczyć, gdzie wychowawcy i rodzice mogą spokojnie wymienić 
się opiniami.
Żłobek korzysta z konsultacji doświadczonych pedagogów, ale oprócz tego 
również z opieki medycznej organizowanej przez Fundację Ferrero. W jej 
ramach prowadzone są konsultacje i szkolenia dla personelu, akcje z udziałem 
pediatrów pierwszego kontaktu oraz opracowywane są sezonowe jadłospisy, 
następnie poddawane kontroli kompetentnych placówek publicznej opieki 
zdrowotnej.

“Dla wszystkich dzieci w żłobku jestem 
‘babcią od bajek’. Przychodzę tu, by pobyć 
z maluchami raz w tygodniu. Wciąż na nowo 
zadziwia mnie ich ciekawość, te szeroko 
otwarte oczy. Kiedy biorę książkę do ręki, 
paluszkami pokazują, której bajki chcą 
posłuchać – szczęściara ze mnie!”.

Nina Grosso,
73 lata, przepracowała 

w ferrero 37 
lat w dziale 

administracyjnym
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Fundacja Ferrero organizuje regularne spotkania w ramach “Cyklu odczytów”.
W okresie omawianym w niniejszym raporcie odczyty wygłosili:
• Profesor Franco Ferrarotti z rzymskiego uniwersytetu “La Sapienza”, który wziął udział w spotkaniu 

zatytułowanym „Powrót do lasu. Człowiek a drzewo w społeczeństwie uprzemysłowionym”. Tematem 
wykładu były możliwości nawiązania kontaktu z naturą, jakie mają ludzie żyjący w społeczeństwach 
wysoko uprzemysłowionych;

• Bruno Gambarotta i Peppino Ortoleva, którzy opowiedzieli o tym, jak zmienił się sposób, w jaki telewizja 
przedstawia sztukę, literaturę i naukę;

• Luca Bonfanti, profesor Uniwersytetu Turyńskiego, omówił temat komórek macierzystych w ujęciu 
nauki i fantastyki naukowej;

• Francesco Tiradritti opowiedział o włoskiej misji archeologicznej w Luksorze;
• Mario Calabresi, redaktor naczelny dziennika La Stampa, podzielił się swoimi uwagami na temat drugiej 

kadencji Baracka Obamy;
• Piero Bianucci zaprezentował swoją książkę “Storia sentimentale dell’Astronomia” (Sentymentalna 

historia astronomii);
• Stefano Gresta, prezes Narodowego Instytutu Geofizyki i Wulkanologii, opowiedział o mechanizmach 

aktywności sejsmicznej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa, przewidywania 
i zapobiegania. Prelegent odniósł się przede wszystkim do terytorium Piemontu;

• Stephen Fox i Massimo Pomponi przedstawili, w Ara Pacis Augustae w Rzymie, swoją książkę pt. 
“Pertinace”, poświęconą rzymskiemu cesarzowi Publiuszowi Helwiuszowi Pertynaksowi , urodzonemu 
w Alba Pompeia w 126 n.e.

i technologii żywności i żywienia człowieka. Celem programu jest 
wykształcenie specjalistów w zakresie technologii, nauk medyczno-
biologicznych i chemicznych, którzy będą chcieli pracować w przemyśle 
spożywczym lub laboratoriach badawczo-rozwojowych. Program kursu 
uwzględnia uwarunkowania, jakim podlegają obecnie zakłady przemysłu 
spożywczego, związane z nowymi potrzebami konsumentów, ze 
zmieniającym się stylem życia i ze skutkami globalizacji, jeśli chodzi o skład 
populacji.

Projekty kulturalne

Fundacja Ferrero coraz prężniej działa na polu kultury. W zgodzie 
z wyznawanymi wartościami promuje rozwój kultury aktywnej, twórczej 
i odpowiedzialnej – wspiera i finansuje przedsięwzięcia kulturalne 
realizowane we współpracy z fundacjami, organizacjami i instytucjami 
lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi, które coraz mocniej angażują 
się w trwałe projekty, niosące korzyści dla całej społeczności.
Fundacja Ferrero funduje co roku stypendia krajowe i międzynarodowe, dla 
dzieci pracowników i członków Fundacji, a także wspiera badania naukowe 
i przewody doktorskie. Wreszcie stymuluje i finansuje projekty, których 
celem jest połączenie nauki i badań ze sztuką i kulturą a także z naukami 
ekonomicznymi i społecznymi. W szczególny sposób zainteresowana jest 
promocją wiedzy o ważnych postaciach historii kultury Alby i Piemontu, 



61

Odpowiedzialność społeczna Ferrero
Fundacja Ferrero

Kolejne zamierzenia

Wspólnie z Galerią Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej w Turynie oraz 
we współpracy z Nadinspektoratem Dóbr Historycznych, Artystycznych 
i Etnoantropologicznych Piemontu, Fundacja Ferrero pracuje nad projektem 
wystawy, która ma być otwarta jesienią 2014 roku - “Felice Casorati. 
Europejskie i amerykańskie kolekcje i wystawy.” Będzie to ekspozycja 
dzieł Casoratiego, stworzonych od lat ’1910 do ‘1950. Kuratorem tej 
obszernej retrospektywy malarstwa Felice Casoratiego będzie Giorgina 
Bertolino. Celem jest stworzenie wystawy, która pokaże pełne spektrum 
zainteresowań, inspiracji i doświadczeń artysty.
W trakcie 2015 roku Fundacja Ferrero chce zorganizować międzynarodowy 
kongres naukowy poświęcony tzw. Silver Society, a więc tematom 
związanym ze starzeniem i zapewnieniem dobrych warunków życia osobom 
starszym. Na kongresie zostaną omówione rozwiązania technologiczne, 
dzięki którym środowisko życia może stać się bardziej aktywne, inteligentne 
i współpracujące, a także skuteczniej wspierać niezależność życiową, 
podnosić poziom bezpieczeństwa, komfortu i zadowolenia. Do udziału 
w obradach kongresu zostaną zaproszeni lekarze, pielęgniarze, studenci 
medycyny i szkół specjalizacyjnych, dyrektorzy placówek ochrony zdrowia 
i domów pobytu, psycholodzy, socjolodzy, menadżerowie służby zdrowia.

którymi pragnie zainteresować także odbiorców spoza tego terenu.
Fundacja Ferrero uczestniczy również w pracach związanych z pismem 
zatytułowanym “Filodiretto” Jest to kwartalnik docierający do ponad 
dwudziestu tysięcy ludzi na całym świecie – obecnych i emerytowanych 
pracowników Grupy. Pismo tłumaczone jest na cztery języki (angielski, 
niemiecki, francuski i hiszpański) i przedstawia najważniejsze 
informacje o przedsięwzięciach całej Grupy, poszczególnych spółek 
i Fundacji Ferrero.

“Nie chciałam odchodzić na emeryturę, 
lubiłam swoją pracę, kolegów, no i 
oczywiście Nutellę... Emerytką jestem od 
trzydziestu lat. Raz w miesiącu spotykamy 
się, by przygotować wysyłkę trzech 
tysięcy egzemplarzy “Tra l’altro”, biuletynu 
informacyjnego dla seniorów Ferrero. Przy tej 
okazji rozmawiamy o wszystkim – o zmarłych, 
o żywych, o tym, jak się kiedyś pracowało, 
wspominamy, wymieniamy się przepisami... 

W Fundacji jestem codziennie, to mój drugi dom”.

Rosetta Roggero,
89 lat, przepracowała 

w Ferrero 37 lat 
na stanowisku 

robotniczym
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Opera Sociale Ferrero w Niemczech

Powstała przy zakładzie produkcyjnym w Stadtallendorf, w 2008 roku, 
Opera Sociale Ferrero oferuje swoim emerytowanym pracownikom, 
“seniorom” Ferrero, szeroki wybór zajęć, ułatwiających utrzymanie 
aktywnego i zdrowego trybu życia. Program działalności, dążący 
do całościowego traktowania potrzeb człowieka, dzieli się na trzy 
zasadnicze filary, które łącznie zapewniają utrzymanie dobrego stanu 
zdrowia także w zaawansowanym wieku.

Umysł
Informacja i nauka

Wykłady, kursy z zakresu 
konkretnych umiejętności, 

także artystycznych (np. zajęcia 
malarskie, komputerowe, 
fotograficzne, teatralne). 

Ciało
Gimnastyka i żywienie

Zajęcia sportowe, relaksacyjne 
i wspólne gotowanie (np. 

wycieczki rowerowe, spacery, 
zajęcia gimnastyczne, zajęcia 

kulinarne).

Dusza
Kontakty i życie towarzyskie

Miejsce spotkań i rozmów (np. 
klub kawowy, “Oktoberfest”).
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Dzięki nastawieniu na włączanie szerszych grup społecznych, także 
reprezentujących inne pokolenia oraz dzięki zaangażowaniu swoich 
członków Opera Sociale motywuje emerytowanych pracowników Ferrero 
także do samodzielnej organizacji różnego rodzaju działań i projektów.

W 2011 roku powstał projekt “Generationsbrucke” (“Most między 
pokoleniami”) - młodzi praktykanci z Ferrero nawiązali bliższy kontakt 
z podopiecznymi Opera Sociale, odkrywając ich “historie”, często ilustrowane 
zdjęciami. Celem jest wymiana międzypokoleniowa, pogłębienie wzajemnej 
wiedzy o sobie i przekazywanie wartości Ferrero.

Inny projekt nosi nazwę “Bucherwurmer” (“Mole książkowe”) – emerytowani 
pracownicy czytają książki dzieciom pracowników. Zainteresowani 
wolontariusze mieli wcześniej okazję odbyć kurs ładnego czytania. Jednym 
z zamierzeń na przyszłość jest to, by w oparciu o doświadczenie 
zgromadzone przy organizacji kursów czytania, przygotować tego typu 
zajęcia dla dzieci imigrantów.

Projekt “Der Energie auf der Spur” (“Śladami energii”) to kontynuacja 
prowadzonego przez Opera Sociale programu Active Energy. Chodzi o to, 
by poprzez wykłady, wycieczki, spotkania i inne zajęcia dla seniorów i ich 
wnuków uczyć znaczenia efektywnego wykorzystania energii i świadomego 
jej zużycia, w dążeniu do ochrony zasobów i środowiska.

Opera Sociale Ferrero w liczbach

Opera Sociale Ferrero, 
w omawianym okresie, przyjęło 
473 emerytowanych pracowników, 
z czego:
- 76% ze Stadtallendorf;
- 24% z Frankfurtu;
- 36% kobiet i 64% mężczyzn;
- 80% w wieku od 60 do 74 lat i 
20% od 75 do 90 lat;
- 58,4% skorzystało z co najmniej 
jednych zajęć organizowanych 
przez Opera Sociale, a wśród 
nich:
- emerytowani pracownicy 
zakładu w Stadtallendorf stanowili 
63,3%
- emerytowani pracownicy 
oddziału we Frankfurcie 43,5%.
Opera Sociale zorganizowało 232 
zajęcia i wydarzenia, w których 
wzięło udział 4.611 uczestników.
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3. Przedsiębiorstwa 
           społeczne Ferrero
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Przedsiębiorstwa Społeczne Ferrero są ‘przedsiębiorstwami’ w dosłownym 
tego słowa znaczeniu – opierają się na stricte biznesowej koncepcji 
prowadzenia działalności, a zatem ich zadaniem jest przynoszenie 
zysków. Jednak mają one także duszę „społeczną”, ponieważ 
równie istotnym celem jest tworzenie miejsc pracy w najmniej 
uprzywilejowanych obszarach krajów rozwijających się, by w ten 
sposób walczyć z poważnymi konsekwencjami panującego tam 
bezrobocia.
Duch społeczny tych przedsiębiorstw rozciąga się na realizację 
przedsięwzięć i projektów o charakterze socjalnym i charytatywnym, 
których celem jest ochrona zdrowia, dostępu do edukacji i rozwoju 
społecznego dzieci i młodzieży, prowadzonych na terenach, na 
których działają Przedsiębiorstwa Społeczne Ferrero. Działalność 
prowadzona jest pod szyldem:

Przedsiębiorstwa Społeczne 
Ferrero

.. Ogromnie dziękuję za stworzenie tym dzieciom i ich nauczycielom 
miejsca, gdzie będą mogli uczyć się z godnością.

Dziękuję z głębi serca!!!”

Louis Taylor,
przedstawiciel Ministerstwa Edukacji 
RPA, kierujący współpracą z partnerami 
instytucjonalnymi programu “94+ School 
Projects for Madiba (Mandela day)’’ w 
wystąpieniu z okazji zakończenia remontu 
szkoły w Japie Greyling, przeprowadzonego 
przez Przedsiębiorstwo Społeczne Ferrero 
w RPA.

Przedsiębiorstwa Społeczne działają od 2006 roku w Kamerunie 
(Yaounde), od 2007 w Indiach (Baramati/Pune, Maharashtra) oraz 
w RPA (Walkerville/ Midvaal, Gauteng).
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Kamerun (Yaoundé)

Indie (Baramati/Pune, Maharashtra)

RPA (Walkerville/Midvaal, Gauteng)
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Misja Przedsiębiorstw Społecznych Ferrero

Misja Przedsiębiorstw Społecznych Ferrero kształtuje się wokół dwóch 
głównych celów:
A) Tworzenie miejsc pracy
W dążeniu do realizacji tego celu Przedsiębiorstwa Społeczne Ferrero 
nie tylko zapewniają pracownikom dochód, umożliwiający im utrzymanie 
siebie i swoich rodzin, ale też:
- pozwalają swoim pracownikom na zbudowanie poczucia godności, 
które daje im możliwość przejęcia kontroli nad swoim życiem;
- zapewniają im kształcenie zawodowe i możliwości wykorzystania 
posiadanych umiejętności;
- tworzą kulturę pracy, źródło postępu i ewolucji obywatelskiej. Wraz 
z powstaniem zakładów produkcyjnych możliwość zarobku otrzymują 
także lokalni kooperanci. Poza tym do produkcji stosowane są najchętniej 
surowce lokalne – to kolejne źródło nowych miejsc pracy, co w sumie tworzy 
pozytywny mechanizm, który nakręca rozwój gospodarczy i przyczynia 
się do podniesienia poziomu zasobności lokalnej społeczności.
B) Realizacja projektów i przedsięwzięć o charakterze społecznym 
i charytatywnym
W dążeniu do osiągnięcia tego celu, tworzony jest Fundusz socjalny, 
którego wysokość określana jest na podstawie wielkości rocznej 
produkcji danego zakładu. Następnie środki te lokuje się na specjalnym 
koncie prowadzonym w lokalnym banku. Raz na trzy lata pieniądze 
są pobierane i przeznaczane na realizację konkretnych projektów 
społecznych, uzgodnionych z lokalnymi władzami, oraz w porozumieniu 
z Fundacją Ferrero. Do tej pory przedsięwzięcia społeczne i charytatywne 
sfinansowane w ten sposób przez Przedsiębiorstwa Społeczne dotyczyły 
pomocy dzieciom w sferze edukacji i ochrony zdrowia. Znalazły się wśród 
nich przebudowy i remonty szkół publicznych i żłóbków; wsparcie dla 
ośrodków zdrowia świadczących pomoc lekarską i opiekę nad dziećmi 
bez stałego miejsca zamieszkania; kursy przeznaczone dla młodzieży 
w zakresie edukacji na temat chorób zakaźnych.
Szerszy opis misji i działalności Przedsiębiorstw Społecznych Ferrero 
znajdą państwo na stronie www.ferrerosocialenterprises.com jak również 
w poprzednich edycjach raportu CSR, zamieszczonych na stronie www.
ferrerocsr.com.

Biorąc przykład z Przedsiębiorstw Społecznych Ferrero, począwszy od roku obrotowego 
2012/2013, również dwa nowe zakłady produkcyjne, w Turcji i Meksyku, założyły Fundusze 
socjalne, które będą przeznaczone na realizację podobnych projektów na rzecz dzieci i młodzieży 
z okolicznych terenów.
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Rozwój zatrudnienia i oddziaływanie społeczne

Wg stanu na dzień 31 sierpnia 2013r. w Przedsiębiorstwach 
Społecznych Ferrero zatrudnionych było 2.739 osób1, co stanowi 9% 
ogółu zatrudnionych w Grupie.
W omawianym okresie poszczególne Przedsiębiorstwa Społeczne 
zatrudniały: 177 osób w Kamerunie, 407 w RPA i 2.155 w Indiach. 
Zakład produkcyjny w Indiach, mimo że powstał dopiero w 2011 roku, 
to jeśli chodzi o liczbę zatrudnionych, w 2013 roku znalazł się już 
na czwartym miejscu wśród 20 zakładów produkcyjnych Ferrero na 
całym świecie.
Jeśli weźmie się pod uwagę, że projekt Przedsiębiorstw Społecznych 
Ferrero to stosunkowo młoda idea, tak szybki wzrost zatrudnienia 
jest najlepszym dowodem poważnego podejścia do celu, jakim jest 
tworzenie miejsc pracy w krajach rozwijających się.

Według wewnętrznych szacunków Ferrero, na każdego pracownika 
zatrudnionego w przemyśle spożywczym, przypada 3 innych, zatrudnionych 
u kooperantów (zaopatrzenie w surowce, opakowania, usługi logistyczne 
itd.), co przyczynia się do powstawania korzystnego mechanizmu, 
kształtującego warunki trwałego rozwoju na terenach, na których działają 
Przedsiębiorstwa Społeczne Ferrero.
Procent kobiet zatrudnianych przez Przedsiębiorstwa Społeczne Ferrero 
nadal jest wysoki, szczególnie w RPA i Kamerunie. Niewiele kobiet

1  Dane obejmują także współpracowników zewnętrznych, pracowników tymczasowych 
i agentów sprzedaży.

Zatrudnienie w Przedsiębiorstwach Społecznych Ferrero wg stanu na dzień 31.08.2009 i 31.08.2013

2009

2013

Kamerun: +97% Indie: +232% RPA: +120%

90
177

650

2,155

185

407
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natomiast pracuje w Indiach, co wiąże się przede wszystkim ze względami 
kulturowymi, gospodarczymi i logistycznymi, które dość mocno ograniczają 
możliwości, jakie mają Hinduski, jeśli chodzi np. o dojazdy do pracy.

Oddziaływanie społeczne wzrostu zatrudnienia mierzy się także wielkością 
gospodarstw domowych, które czerpią bezpośrednie korzyści z dochodów 
osoby zatrudnionej w przedsiębiorstwie społecznym Ferrero. Średnio 
w krajach, w których działają Przedsiębiorstwa Społeczne Ferrero, 
gospodarstwo domowe składa się z: 6,5 osób w Kamerunie, 5,3 w Indiach, 
3,6 w RPA.

Profil demograficzny pracowników Przedsiębiorstw Społecznych Ferrero: na przykładzie 
Przedsiębiorstwa Społecznego w RPA2.

Średnia wieku: poniżej 35 lat
Średnia liczba osób na bezpośrednim utrzymaniu pracownika: 2,5
Średnia liczba dzieci pracownika: 1,6
Średnia liczba członków gospodarstwa domowego: 4,4

 2 Dane nie obejmują pracowników tymczasowych.

2012 2013

Indie

40,3%kobiet na 31.08.2013

RPA

71,1%kobiet na 31.08.2013

Kamerun

72,3% kobiet na 31.08.2013

52.8% 47.2%

72.3%

Procent kobiet wśród pracowników bezpośrednich Przedsiębiorstw Społecznych Ferrero na dzień 31 sierpnia

2013

Mężczyźni

Kobiety
44.8% 55.2%

40.3%

71.1%
59.7%

27.7% 28.9%
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Rozwój działalności przemysłowej – oddziaływanie 
lokalne i znaczenie dla Grupy

Technologie, wykorzystywane przez Przedsiębiorstwa Społeczne w ich 
zakładach produkcyjnych, są:

• nowoczesne i zautomatyzowane w tej części, gdzie wytwarzane są 
jadalne części produktu. Zapewnia to tę samą jakość i bezpieczeństwo 
wyrobom, co w pozostałej części świata;

• oparte na pracy ręcznej w zakresie dotyczącym niespożywczej części 
produkcji, przede wszystkim w przypadku Kinder® Joy, oraz przy 
wszystkich czynnościach dodatkowych – dzięki temu tworzonych jest 
maksymalnie dużo miejsc pracy.

We wszystkich trzech zakładach produkcja części jadalnych “Kinder® 

Joy” prowadzona jest na wysoko zautomatyzowanych liniach. Jednak 
wytłoczka, w której umieszcza się zabawkę, jest składana ręcznie 
i także ręcznie umieszczane są w środku elementy niespodzianki.

Podobnie w Indiach i RPA, gdzie produkuje się Tic Tac® - same pastylki 
wytwarzane są na zautomatyzowanej linii produkcyjnej, będącej 
własnością Ferrero, natomiast pakowanie odbywa się pół-ręcznie.
W roku handlowym 2012/2013 90% surowców wykorzystanych przez 
Przedsiębiorstwa Społeczne Ferrero zostało zakupionych od lokalnych 
producentów, co stanowi 15% wzrost w stosunku do poprzedniego roku 
handlowego.
Jeśli chodzi o surowce, zaopatrzenie na miejscu pozwala także 
zwiększyć zatrudnienie w firmach kooperantów. Poza tym w przypadku 
Przedsiębiorstwa Społecznego Ferrero w Kamerunie, podjęto decyzję 
o stworzeniu tam ośrodka badawczo-eksperymentalnego surowców do 
produkcji pół-wyrobów. Taka decyzja pozwoli na umocnienie bilansu 
handlowego całego kraju, dzięki wartości dodanej, jaką będzie stanowił 
eksport tych produktów.

Przedsiębiorstwo Społeczne 
Ferrero w Indiach. Fragment 

linii, na której ręcznie 
składane są zabawki-

niespodzianki w Kinder® Joy
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Przedsięwzięcia socjalne

Pierwsze lata życia to najbardziej intensywny i najważniejszy okres 
w rozwoju człowieka – uczy się wielu rzeczy, kształtuje swoje emocje 
i buduje podstawy przyszłej osobowości, w sposób tak wytężony jak 
w żadnym innym okresie życia1. Już samo to stwierdzenie wystarczy, 
by pokazać, jak wielkie znaczenie ma projekt stworzenia przez Fundację 
Ferrero żłobka i przedszkola w Albie (Włochy). Ten zapewniający opiekę 
na najwyższym poziomie ośrodek otwarty jest dla dzieci pracowników 
zakładu Ferrero w Albie oraz dla dzieci lokalnych mieszkańców.

Idąc za przykładem Alby, także i Przedsiębiorstwa Społeczne Ferrero 
skierowały swoją uwagę w stronę projektów socjalnych i charytatywnych, 
wspierających edukację i zdrowie dzieci w wieku przedszkolnym.

Na przykład przepisy obowiązujące w Indiach2 nakazują, by przy 
każdym zakładzie określonej wielkości, zatrudniającym na stałe 
ponad 30 pracownic, istniała jakaś forma opieki nad ich małymi 
dziećmi. Zwykle kończy się to na przeznaczeniu na ten cel jednego 
większego pomieszczenia, gdzie niewielka liczba opiekunów świadczy 
pewną minimalną opiekę nad pozostawianymi tam dziećmi. W roku 
handlowym 2012/2013, między innymi ze środków funduszu socjalnego 
przedsiębiorstwa indyjskiego, rozpoczęto realizację budynku, w którym 
mają powstać prawdziwy żłobek i prawdziwe przedszkole, w odległości 
około 100 m od zakładu, na niezabudowanej działce gruntu otaczającej 
fabrykę w Baramati. Celem, bardzo ambitnym w swym zamierzeniu, 
jest stworzenie wzorcowej placówki opieki i rozwoju edukacyjnego 
dla dzieci pracowników, z zachowaniem jednak pewnej puli miejsc 
dla dzieci mieszkańców terenów leżących w pobliżu Przedsiębiorstwa 
Społecznego Ferrero.

Projekt architektoniczny zakłada wybudowanie przestronnego 
budynku, w którym na każdą zmianę roboczą będzie mogło 
przebywać 120 dzieci, co powinno zapewnić dostateczną liczbę miejsc 
dla wszystkich zainteresowanych. Budynek ma się składać z 
pomieszczeń modułowych, ułożonych w formie koncentrycznej, z 
dużą ilością terenów zielonych zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. 
Taki układ zapewni też w przyszłości możliwość rozbudowy, poprzez 
dodanie kolejnych modułów architektonicznych.

Prace budowlane rozpoczęły się pod koniec lipca 2013 i będą trwały 
rok – inauguracja zaplanowana jest na jesieni 2014.
1Teoria uczenia się autorstwa J. Piageta
2The Factories Act, 1948, Cap. V, Par. 48.
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Przedsiębiorstwo społeczne Ferrero w Indiach: fragmenty “renderingu” projektu żłobka i przedszkola w Baramati
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W Kamerunie, na prośbę Ministerstwa Edukacji Podstawowej, 
rozpoczęły się prace nad projektem rozbiórki i odbudowy przedszkola 
w jednej z dzielnic Yaounde, zwanej Cite Verte, gdzie mieszkają 
też rodziny części pracowników tamtejszego Przedsiębiorstwa 
Społecznego Ferrero. Obecnie przedszkole to mieści się w drewnianym 
budynku, postawionym przez rodziców dzieci, mogącym przyjąć około 
90 maluchów. Stan konstrukcji jest jednak bardzo zły – blaszany dach 
przecieka, a zaplecze sanitarne jest bardzo prymitywne. Jedna latryna, 
na środku przedszkolnego podwórka, z której korzysta w sumie około 
200 osób (90 przedszkolaków, dzieci z pobliskiej szkoły podstawowej 
oraz wychowawcy i nauczyciele). Projekt przewiduje rozbiórkę obecnego 
budynku i wybudowanie na jego miejscu budynku murowanego. 

Początek prac planowany jest na rok handlowy 2013/2014.

Przedsiębiorstwo Społeczne 
Ferrero w Kamerunie.

Przedszkole w Cite Verte: 
obecny drewniany budynek

Przedsiębiorstwo Społeczne 
Ferrero w Kamerunie. 

“Rendering” przedszkola 
w Cite Verte: przyszły 

murowany budynek
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Kompleksowy remont szkoły w Japie Greyling (Daleside/Midvaal/Gauteng - RPA)

W IV raporcie odpowiedzialności społecznej Grupy Ferrero opisaliśmy ze szczegółoami projekt kompleksowego 
remontu szkoły “Japie Greyling School”. Dzięki realizacji tego projektu szkoła, między innymi:

• zyskała hybrydową (elektryczno-fotowoltaiczną) instalację ogrzewania, dzięki czemu zmniejszą się bardzo 
wysokie koszty zakupu paliw, które były konieczne do działania poprzedniej instalacji;

• została wyposażona w rozwiązania umożliwiające przyjmowanie uczniów niepełnosprawnych, co czyni 
z niej jedyną tak przygotowaną placówkę szkolną w okręgu Walkerville;

• mogła zwiększyć liczbę uczniów z 249 w 2012r. do ponad 400 obecnie.

Poza tym, dzięki remontowi zaplecza sportowego i wybudowaniu stołówki szkoła może dziś rozbudować 
i poszerzyć gamę świadczonych przez siebie usług, już nie tylko dla uczniów i nauczycieli, ale ogółem dla 
dwukrotnie większej liczby potencjalnych beneficjentów niż przed remontem.
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4. Kinder+Sport
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Zmiana kierunku

Kinder+Sport powstał w latach ’90 jako program wspierający markę Kinder. 
Świat sportu i Kinder zawsze bowiem łączył wspólny cel – dążenie do radosnego 
rozwoju dzieci i młodzieży. Dlatego właśnie marka zaczęła wspierać rozmaitą 
aktywność sportową, chcąc w ten sposób podpowiedzieć młodym ludziom, jak 
prowadzić zdrowy tryb życia i skąd czerpać wzorce.

Na przestrzeni lat Ferrero zdało sobie sprawę również ze społecznej wartości 
i korzyści, jakie płyną w sposób pośredni z programu Kinder+Sport. Przekonanie 
to potwierdza sukces, jakim w roku 2011/2012 stała się liczba 12 mln dzieci 
i młodzieży, do których dotarł program na całym świecie.

Kinder+Sport, przyszłość to ruch
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Przekonanie to stało sie również dla Grupy Ferrero bodźcem do kolejnego, 
najważniejszego kroku - Kinder+Sport został uznany formalnie za czwarty filar 
odpowiedzialności społecznej Grupy, co oznaczało odejście od jego strony 
promocyjnej na rzecz misji społecznej. Kinder+Sport to dziś proaktywny, 
globalny projekt promocji aktywnego trybu życia wśród dzieci i młodzieży.

Przekierowanie zasadniczego znaczenia programu w stronę odpowiedzialności 
społecznej widać także po zmienionym logo, w którym słowo Kinder jest 
mniejszej wielkości. Chodzi o to, by pokazać, że prawdziwym celem programu 
jest zachęta do uprawiania aktywności fizycznej. Kinder jest nośnikiem 
tego dążenia i z dumą, w sposób świadomy, pragnie szerzyć te wartości 
w społeczeństwie, a także nieść radość, jaką dla dzieci może być uprawianie 
sportu.

W czasach, gdy zjawiskiem powszechnym jest siedzący tryb życia 
i w zastraszającym tempie rosnąca otyłość wśród dzieci i młodzieży, Grupa 
Ferrero tym bardziej stawia na Kinder+Sport jako na inicjatywę, mającą 
inspirować do aktywnego spędzania czasu na co dzień przez dzieci, młodzież 
i całe rodziny.
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Pięć drogowskazów zmiany

1. Czytelne zasady
Już w poprzednim raporcie przedstawiliśmy surowe wytyczne, na których
opiera się realizacja programu i idea odpowiedzialności. Tworzą one
swoisty dekalog Kinder+Sport, którego najważniejsze elementy to:
− spójny rozwój projektu na skalę międzynarodową;
− skupienie uwagi na programach sportowych dla dzieci i młodzieży;
− wybór dyscyplin i zajęć według kryterium dostępności i wartości
   wychowawczej;
− wizja sportu jako okazji do poruszania się i prowadzenia aktywnego 
   trybu życia, a nie jako rywalizacji;
− dobór doświadczonych partnerów;
− zaangażowanie “ambasadorów” ze świata sportu, kojarzących się 
  z pozytywnymi wartościami, jakie niesie sport i aktywność fizyczna.

2. Mocni partnerzy
Na całym świecie chcemy współpracować z wiarygodnymi 
i  doświadczonymi  partnerami, dzięki czemu możemy realizować
specjalistyczne, przeznaczone dla dzieci i młodzieży oraz bogate w treści
wychowawcze programy. Od samego początku współpracujemy 
zfederacjami, komitetami olimpijskimi, krajowymi i międzynarodowymi 
związkami sportowymi oraz instytucjami związanymi ze światem edukacji. To 
nasi nieodzowni a jednocześnie kompetentni partnerzy, z którymi wspólnie 
wymyślamy i realizujemy różnego rodzaju zajęcia dla dzieci i młodzieży. 
Dzięki nim budujemy także nowoczesną wizję aktywności ruchowej.

DEKALOG

ODPOWIEDZIALNY

W TERENIE

GLOBALNY

Z PRZESŁANIEM

SPÓJNY

NIEKOMERCYJNY

EDUKACYJNY

ROZPOZNAWALNY

WIELODYSCYPLINARNY

BLISKO LUDZI

Kinder+Sport to program
odpowiedzialności

społecznej, oparty na
poszanowaniu dzieci,
rodzin i społeczności.

Działa proaktywnie na całym
świecie i zawsze we

współpracy z krajowymi i
międzynarodowymi

federacjami sportowymi.

Jest nośnikiem prawdziwych
wartości sportu, uosabianych
przez mistrzów, którzy stają 

się wzorem dla innych.

Ma konkretny, spójny cel –
zachęca młode pokolenie do

prowadzenia aktywnego trybu
życia.

Nie wiąże się z żadnym
celem komercyjnym.

Stanowi środek
wychowawczy dla

wszystkich dzieci, ucząc ich
nawiązywania kontaktów,

integrowania się i wiary we
własne siły.

Jest rozpoznawalny na
całym świecie ze względu na 

jasną tożsamość i unikalne 
podejście do sportu.

Obejmuje szeroką gamę
aktywności – popularnych

sportów i aktywnych zabaw,
pozbawionych przemocy,

otwartych dla obu płci 
i angażujących całe rodziny.

Potrafi przyciągnąć 
i zaangażować do udziału

bardzo wiele osób.

Działa lokalnie, w terenie,
w dążeniu do włączania
aktywności fizycznej do

codziennego życia rodzin.
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3. Podejście edukacyjne
Celowo postawiliśmy edukację w centrum naszych wyborów, zarówno
jeśli chodzi o wybór aktywności, jakie włączamy do programu, jak i selekcję
projektów eksperymentalnych. Jesteśmy przekonani, że sport i ruch to
nieodzowne elementy rozwoju człowieka, także z emocjonalnego 
i społecznego punktu widzenia.

4. Rozwój typu “Glocal”
W zamierzeniu program ten ma dotrzeć do całego świata, ma być zatem
“globalny”, zachowując zasadę odpowiedzialności i spójności.
Jednocześnie, konkretne działania prowadzimy na danym terenie,
“lokalnie”, tam właśnie włączając aktywność fizyczną w codzienne życie
rodzin i zwracając dużą uwagę na potrzeby i specyfikę lokalną.

5. Wymierność
Opracowaliśmy zestaw specjalnych wskaźników, tzw. Key Performance
Indicators, za pomocą których mierzymy jakość projektu, by zapewnić jego
ciągłe doskonalenie i coraz lepsze wyniki. Wskaźniki te w sposób stały
monitorują rozwój programu, sprawdzają skuteczność naszych działań 
i ich zgodność z zaplanowanymi celami.

NASI PARTNERZY
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Nowe kluczowe zasady

Kinder+Sport głęboko wierzy, że aktywnym dzieciom w przyszłości łatwiej 
będzie stać się aktywnymi dorosłymi i że sport i ruch są nieodzownymi 
elementami rozwoju każdego człowieka, ponieważ przyczyniają się 
do harmonijnego wzrostu i przygotowują do życia, jednostkowego 
i obywatelskiego.

Dlatego też Kinder+Sport zachęca dzieci i młodzież do włączenia 
uprawiania sportu do codziennych nawyków, wierząc, że będzie to miało 
pozytywne skutki dla ich rozwoju, a także dodatni wpływ na całe rodziny 
i społeczności.
Robi to na swój własny, niepowtarzalny sposób:
-  angażując ogromne ilości dzieci;
-  przekazując i umożliwiając doświadczenie najpiękniejszych wartości 

w sporcie: przyjaźni, solidarności, integracji, wiary w siebie i innych – 
wszystkich tych ważnych zasad, dzięki którym mogą dojrzeć i stać się 
świadomymi dorosłymi;

-  angażując rodziny, aby aktywność fizyczna stawała się wspólnym, 
regularnym zajęciem;

-  sprawiają, że ruch staje się doświadczeniem pozytywnym i dobrą 
zabawą.

Dzięki temu motywuje młode pokolenie do aktywnego trybu życia, a tym 
samym pomaga odkrywać radość płynącą z ruchu.

Wierzymy, że aktywnemu dziecku łatwiej będzie wyrosnąć 
na aktywnego dorosłego.
Inspirujemy młode pokolenie do kultury ruchu jako zasady 
radosnego życia.

Ułatwiamy dostęp do aktywności fizycznej dzieciom na 
całym świecie.

Vision:
Mission:

Belief:
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Nasze programy

Wierzymy głęboko, że bardziej od słów liczą się czyny. Dlatego też nasze 
podejście jest konkretne, a rosnąca ilość aktywności realizowanych na 
całym świecie, jest tego najlepszym dowodem.
Konkretnie mówiąc, Kinder+Sport:
- promuje mistrzostwa wśród najmłodszych;
- wspiera programy edukacji fizycznej;
- dostarcza szkołom zestawy sportowe;
- wspiera międzynarodowe turnieje studenckie;
- organizuje wielodyscyplinarne obozy wprowadzające w świat sportu  
  najmłodsze dzieci;
- współpracuje ze sportowcami i byłymi mistrzami, którzy stają się 
  „ambasadorami” aktywnego trybu życia i konkretnie ucieleśniają 
  najszlachetniejsze wartości sportu;
- sponsoruje wydarzenia sportowe.

Szczególnie ważne jest odnowienie współpracy z ISF (International School 
Sport Federation), federacją specjalizującą się w międzynarodowych 
młodzieżowych mistrzostwach sportowych, którymi interesuje się 40 mln 
młodych ludzi na świecie. Partnerstwo to pozwala na promocję edukacji 
sportowej wśród młodzieży w wieku licealnym.

W 2012 roku we Włoszech, we współpracy z prestiżowymi partnerami 
instytucjonalnymi*, ruszył trzyletni projekt badawczy pod nazwą “Village”. 
Jest to projekt eksperymentalny, opracowany przez komitet naukowy, 
w skład którego wchodzą specjaliści z zakresu nauk motorycznych związani 
z cenionymi placówkami i najlepszymi uczelniami włoskimi (Uniwersytet 
Rzymski Foro - Italico, Uniwersytet w Tor Vergata) i międzynarodowymi 
(Uniwersytety w Chichester, Jyvaskyla, Thessaly, College of New Jersey, 
Uniwersytety w Georgia i Virginia Commonwealth). Projekt bazuje na 
modelach aktywności zabawowo-sportowej, specjalnie opracowanych 
dla dzieci, a nie zaczerpniętych z zawodowego treningu sportowego. 
Ocenia się efekty oryginalnych i nowatorskich zabaw dydaktycznych, 
przygotowujących do wejścia w świat sportu, a jednocześnie kreatywnych, 
które poprzez ruch promują jednocześnie rozwój fizyczny, poznawczy 
i społeczny dzieci. Badanie zakłada ocenę ilościową efektów zastosowanej 
metody w kontekście różnych aspektów rozwoju dziecka, a także ocenę 
jakościową wdrożenia i realizacji projektu, oraz synergie płynące dla różnych 
podmiotów. Projekt “Village” został zatwierdzony przez Komitet Etyczny 
“Sapienza” Polikliniki Umberto I w Rzymie (nr zatwierdzenia 969/13).

*Urząd Gminy Alba, Wydział ds. 
Szkolnictwa, Sportu i Zdrowia Urzędu 

Regionu Piemont, MIUR Regionu Piemont, 
USP Cuneo, CONI Regionu Piemont, 

Uniwersytet Rzymski - Foro Italico.
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Wyniki globalne w roku 2012/2013

Rok 2012/2013 poświęcony był strategicznemu wzmocnieniu projektu 
na całym świecie. Wyniki wskazują jednak także na znaczący postęp 
osiągnięty w tym okresie – dzieci, które w ten lub inny sposób miały 
styczność z programem było w sumie około 15 mln.

Kraje czynnie
uczestniczące

Austria
Belgia
Chiny

Chorwacja
Czechy
Francja

Hiszpania
Hong Kong

Meksyk
Niemcy
Polska

Portugalia
Rosja

Rumunia
Słowenia

Szwajcaria
Tajwan
Węgry

Wielka Brytania 
Włochy

Lekkoatletyka
Badminton

Koszykówka
Siatkówka plażowa

Nurkowanie
Dwa ognie

Szermierka
Gimnastyka artystyczna

Piłka ręczna
Ping-pong

Bieganie
Żeglarstwo

Piłka nożna
Pływanie

Pływanie synchroniczne
Tenis

Siatkówka
Piłka wodna

Komitety olimpijskie
CONI, Włochy

DOSB, Niemcy
COC, Chorwacja

WYNIKI
2012/2013

Dyscypliny

(projekt pilotażowy)

KRAJÓW
CZYNNIE

UCZESTNICZĄCYCH

KOMITETY
OLIMPIJSKIE

ROZDANYCH
STROJÓW

SPORTOWYCH

AMBASADORÓW
PROGRAMU

FEDERACJI
I

ZWIĄZKÓW

NAWIĄZANYCH
KONTAKTÓW Z

DZIEĆMI1

DYSCYPLIN
SPORTU

ROZDANYCH
ZESTAWÓW

SPORTOWYCH

DZIECI
UCZESTNICZĄCYCH2

IMPREZ

PONIESIONYCH
NAKŁADÓW

20 

3 40 

+80 

ok. 15 Mln 

18

+350.000

+2.250.000 

+700

7,8 Mln €+100.000

Kontakty nawiązane z dziećmi: liczba dzieci, do których dotarła komunikacja edukacyjna
programu Kinder+Sport
Dzieci uczestniczące: liczba dzieci, które wzięły czynny udział w projektach i imprezach
wspieranych przez Kinder+Sport

1

2
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Projekty

Kinder+Sport to program, który się stale zmienia i ewoluuje, w poszukiwaniu 
wciąż nowych pomysłów, dzięki którym można popularyzować kulturę 
aktywności fizycznej i zwiększać możliwości dostępu do niej.
Kierując się tym dążeniem, pracujemy nad następującymi aspektami:
Edukacyjna i angażująca komunikacja
Skuteczność projektu opiera się również na odpowiedzialnej komunikacji. 
Kinder+Sport chce zachęcać dzieci i całe rodziny do kultury ruchy, chce 
pomagać im uczyć się aktywnego stylu życia. Forma komunikacji nabiera 
w tym świetle wyraźnie edukacyjnego znaczenia, bowiem jej celem staje 
się propagowanie wiedzy i świadomości, a także zachęta do działania.
Aby zachęcić ludzi do czerpania radości z poruszania się, został stworzony 
szczegółowy program cyfrowy. Pierwszym etapem jest witryna internetowa 
o zasięgu globalnym, www.kinderplussport.com, z wyodrębnioną sekcją 
zatytułowaną Active Lifestyle, która w najbliższych miesiącach zapełni się 
inspirującą treścią pełną pomysłowych sugestii.
Treści na tę witrynę będą tworzyć: międzynarodowy komitet naukowy, 
który czuwa nad rozwojem programu, “sportowcy-ambasadorzy”, a także 
instytucje, z którymi współpracuje Kinder+Sport.
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Bliższa współpraca z instytucjami
Wśród swoich celów na najbliższy okres Kinder+Sport myśli o coraz 
bliższej współpracy z większą liczbą instytucji. Będzie to tworzyło cenne 
synergie i partnerstwa, dzięki którym powstaną kolejne znakomite projekty 
związane z edukacją fizyczną. Dla nas odpowiedzialność to służenie 
społeczeństwu, pomoc i współpraca z instytucjami, które nim rządzą 
i je reprezentują, a wszystko po to, by przysparzać konkretnych korzyści 
całym społecznościom.

Projekty badawcze 
Kinder+Sport wspiera projekty badawcze – obok projektu Village, 
kontynuowany jest program “1,2, 3... Minivolley FIPAV-KINDER+SPORT”, 
w ramach którego od 2009 roku turyński Instytut Medycyny Sportowej 
prowadzi naukowy projekt monitoringu. Realizowany we współpracy 
z włoskim Ministerstwem Oświaty (MIUR), Włoskim Związkiem Piłki Siatkowej 
i Włoskim Komitetem Olimpijskim projekt ma na celu ocenę w okresie 
pięcioletnim (2009-2014) skutków programu w postaci obniżenia indeksu 
masy ciała (BMI) u dzieci chodzących do szkół w nim uczestniczących. 
Dane zgromadzone do tej pory dowodzą pozytywnych efektów stałej 
i planowej aktywności fizycznej. Wyniki końcowe będą gotowe w 2016 roku.

Akcje globalne
Kinder+Sport pragnie rozszerzyć spektrum swoich działań tak, aby 
w sposób jednolity obejmowały one cały świat. Pomocne są w tym 
pewne wzorce (formaty) aktywności, których cechą jest to, że angażują 
do udziału i rodziców, i dzieci.
Przykładem tego typu akcji jest “Bieg Rodzinny Kinder+Sport”, 
zorganizowany z sukcesem w październiku 2013r. w Chinach (Guangzhou 
i Pekin). Pomysł ten, jako sztandarowa inicjatywa programu, będzie 
rozpowszechniany na całym świecie, ponieważ znakomicie ucieleśnia 
i przekazuje wartości, jakimi kieruje się Kinder+Sport: radość z ruchu, 
bycie razem, wspólne rodzinne przeżywanie emocji.
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Radość z ruchu – także w Firmie
Ferrero chce być Grupą proaktywną, pozytywną i inspirującą, także dla 
swoich własnych pracowników. Dlatego opracowuje programy sportowe dla 
pracowników i ich rodzin, chcąc równieżtakże ich nakłonić do aktywnego 
trybu życia.
Program i związane z nim ustalenia na szczeblu międzynarodowym są 
obecnie doprecyzowywane, a start przewidziano na wrzesień 2014r.

Kolejne zamierzenia
 
Spójność i skuteczność to dla nas dwa kluczowe słowa. Dlatego 
też chcemy patrzeć w przyszłość i wyznaczać sobie nowe, ambitne 
cele. Do końca roku obrotowego 2017/2018 zamierzamy:
- rozszerzyć zasięg programu z obecnych 20 do 30 krajów aktywnie 

uczestniczących na całym świecie,
- nakłonić do czynnego udziału w programie 5 mln dzieci rocznie,
- uruchomić co najmniej po jednym projekcie współpracy 

z instytucjami szkolno-wychowawczymi we wszystkich 30 
krajach, w których program będzie działał.
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Cukiernia otwarta przez rodzinę Ferrero w Albie we Włoszech – rok 1942.
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Grupa Ferrero

Zakład otwarty przez Grupę Ferrero w Meksyku - rok 2013.
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Grupa Ferrero

Łączna produkcja

11.182.000

2011/2012 Wzrost 
produkcji2012/2013

11.198.000 0,14%w kwintalach

Skonsolidowane 
obroty netto

7.670.189

2011/2012* Wzrost 
sprzedaży2012/2013

8.100.261 5,61%€/000

Rozkład geograficzny 
skonsolidowanych obrotów 

netto

18%

Włochy Kraje pozaeu-
ropejskie

Pozostałe kraje 
europejskie

59% 23%2012/2013

Średnie zatrudnienie 
w Grupie

22.298

Wzrost 
zatrudnienia

22.831 2,39%liczba osób

2011/2012 2012/2013

 *  Dane za rok obrotowy 2011 /2012 zostały przeliczone ze względu na zmianę w ujęciu 
niektórych pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i strat (Consolidated Income 
Statement), wprowadzonych przez Grupę od roku obrotowego 2012/2013. Dotyczy 
to m.in. przeklasyfikowania niektórych kosztów promocyjnych, co przełożyło się 
bezpośrednio na poziom obrotów netto.
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Odpowiedzialność społeczną Ferrero rozumie także jako zobowiązanie 
do oferowania konsumentom na całym świecie produktów innowacyjnych, 
najwyższej jakości i świeżości, przygotowanych ze starannie dobranych 
składników.
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Grupa Ferrero jest obecna w 51 krajach.
Argentyna
Australia
Austria
Belgia
Brazylia
Bułgaria
Chile
Chiny
Chorwacja

Czechy
Dania
Dubaj ZEA
Ekwador
Finlandia
Francja
Grecja
Gruzja
Hiszpania

Holandia
Hond Kong
Indie
Irlandia
Japonia
Kamerun
Kanada
Kazachstan
Kolumbia

Korea Płd.
Luksemburg
Meksyk
Monako
Niemcy
Norwegia
Polska
Portoryko
Portugalia

Rosja
RPA
Rumunia
Singapur
Słowacja
Sri Lanka
Szwajcaria
Szwecja
Tajwan

Turcja
Ukraina
USA
Węgry
Wlk. Brytania
Włochy

Produkty Ferrero są obecne i sprzedawane, bezpośrednio lub przez autoryzowane sklepy, 
w ponad 160 krajach całego świata.

Ferrero na świecie
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Włochy
Niemcy
Francja
Włochy
Australia
Irlandia
Ekwador
Włochy
Włochy
Belgia
Polska 
Argentyna
Brazylia
Kanada
Kamerun
Indie
RPA
Rosja
Meksyk
Turcja

Alba 
Stadtallendorf 
Villers-Ecalles 
Pozzuolo Martesana
Lithgow 
Cork 
Quito 
Balvano 
S. Angelo dei Lombardi 
Arlon 
Belsk 
La Pastora 
Poços de Caldas 
Brantford 
Yaoundé* 
Baramati* 
Walkerville* 
Vladimir 
S. José Iturbide 
Manisa 

1946
1956
1960
1965
1974
1975
1975
1985
1985
1989
1992
1992
1994
2006
2006
2007
2007
2009
2013
2013

20 Naszych zakładów 
produkcyjnych

Surowce
W roku handlowym 2012/2013 Grupa zużyła 
ogółem 1.402.328 ton surowców rolnych 
i opakowaniowych.

* Przedsiębiorstwo Społeczne Ferrero

Chile
Argentyna 
Gruzja
RPA 
Australia

1991
1994
2007
2009
2011

8 Naszych gospodarstw rolnych
(bezpośrednia uprawa)

(przetwarzanie)
Bułgaria
Włochy
Turcja

1996
2013
2013
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10 celów do roku 2020

Zgodnie 
z planem

Niezgodnie 
z planem

Rozwijanie działalności Fundacji Ferrero 
oraz Przedsiębiorstw Społecznych Ferrero

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

Promocja wewnętrznych inicjatyw wspierających „kulturę 
różnorodności”

Samodzielna produkcja energii elektrycznej na poziomie 75% 
zapotrzebowania wszystkich zakładów produkcyjnych 
w Europie; z czego 25% ze źródeł odnawialnych

Wdrożenie planu energetycznego na poziomie globalnym, 
dostosowanego do lokalnych potrzeb zakładów istniejących i 
przyszłych, ukierunkowanego na redukcję emisji

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

30% redukcja emisji gazów cieplarnianych (w tonach – 
w przeliczeniu na CO2), w transporcie i składowaniu 
(w porównaniu do roku 2009)

Wykorzystanie w opakowaniach materiałów pochodzących 
z surowców odnawialnych (+10% w porównaniu do 2009r.)

100% dostaw papieru i tektury wytworzonych z surowców 
pierwotnych pochodzących z certyfikowanej zrównoważonej 
produkcji

1

2

3

4

5

6

Prawa człowieka Perspektywa 
czasowa

osiągnięty i dalej 
rozwijany

osiągnięty

do roku 2015

do sierpnia 2014

do roku 2020

do roku 2020

do roku 2020

do roku 2020

do roku 2014

Środowisko naturalne Perspektywa 
czasowa
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Zgodnie 
z planem

Niezgodnie 
z planem

100% dostaw kakao posiadających certyfikat 
produkcji zrównoważonej

100% dostaw kawy posiadających certyfikat 
produkcji zrównoważonej

100% dostaw oleju palmowego posiadających 
certyfikat produkcji zrównoważonej i segregowanej

100% dostaw rafinowanego cukru trzcinowego ze 
zrównoważonych źródeł pochodzenia

Wdrożenie planu identyfikowalności dla 100% dostaw 
orzechów laskowych

100% jaj od kur z chowu ściółkowego, w trosce o 
dobrostan zwierząt

Stałe wsparcie i dalsza ekspansja naszego programu na 
rzecz sportu “Kinder+Sport”, poprzez rozszerzenie jego 
zasięgu na 30 krajów świata i objęcie nim 5 mln dzieci 
jako aktywnych jego uczestników

Perspektywa 
czasowa

7

88

9

10

Surowce

For a healthy lifestyle References

do roku 2020

osiągnięty

do roku 2014

do roku 2020

do roku 2020

do roku 2014

do sierpnia 2018
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Ład korporacyjny i struktura organizacyjna Grupy

Struktura organizacyjna Grupy ulegała rozmaitym zmianom na przestrzeni 
czasu, towarzyszącym międzynarodowej ekspansji koncernu. Zasadnicze 
elementy cechujące historię i rozwój 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 2013r w skład Grupy wchodzą 73 
jednostki zależne od spółki dominującej, czyli Ferrero International S.A., 
z siedzibą w Luksemburgu, mającej formę prawną spółki na prawie 
luksemburskim. Jest to centrum działań strategicznych i operacyjnych 
Grupy, w którym pracuje ponad 500 osób.

Spośród nowych decyzji, które zapadły w trakcie roku będącego 
przedmiotem raportu, należy wymienić przejęcie przez Grupę Ferrero, 
celem rozbudowy własnych możliwości zaopatrzenia w surowce, Grupy 
Stelliferi, której 100% działalności polega na zakupie, przetwarzaniu 
i sprzedaży naturalnych orzechów lasowych wysokiej jakości. Z tą samą 
Grupą została też stworzona spółka joint venture, której przedmiotem 
działalności będzie przygotowanie i sprzedaż prażonych orzechów 
lasowych o różnym stopniu przetworzenia.

Zapadła także decyzja o budowie nowego zakładu przemysłowego 
w Chinach, który będzie wspierał rozwój produktów Ferrero w tym rejonie 
świata. 
W Ferrero International od 1998 r. stosowany jest tradycyjny model 
ładu korporacyjnego, w którym centralną rolę pełnią Zgromadzenie 
Akcjonariuszy oraz Zarząd Spółki (Board of Directors –BoD).
Zadaniem Prezesa Zarządu jest raczej wytyczanie kierunków rozwoju 
przedsiębiorstwa niż rola stricte wykonawcza. 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 w jego działalności wspiera Komisja ds. Audytu, która działa 
na poziomie holdingu. Składa się ona w większości z wysokiej klasy 
ekspertów, niebędących pracownikami Grupy. Pełni funkcję doradczą 
i  pomysłodawczą na rzecz Zarządu we wszelk ich kwest iach 
dotyczących systemu kontroli wewnętrznej. Z jej pomocą ustala kierunki 
działania, zmierzające do podniesienia skuteczności systemu kontroli 
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wewnętrznej, także poprzez stałą konfrontację z najlepszymi wzorcami 
międzynarodowymi.

Wśród zadań Komisji ds. Audytu znajduje się m.in. monitorowanie procesu 
sporządzania i badania rocznych skonsolidowanych sprawozdań jednostki 
dominującej oraz sprawozdań skonsolidowanych na poziomie Grupy, 
a także nadzór nad skutecznością i sprawnością działania audytorów 
zewnętrznych oraz pionu audytu wewnętrznego.

W zakresie dotyczącym organizacji na szczeblu operacyjnym, Grupa 
Ferrero ze swej siedziby głównej w Luksemburgu 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;
• działalność produkcyjną i przetwórczą;
• działania z zakresu marketingu strategicznego, instytucjonalne 
  i rozwojowe oraz operacyjne.  

Ponadto kontynuowane są, podjęte w latach poprzednich, konkretne 
przedsięwzięcia ukierunkowane na pionowe zintegrowanie 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 
• działalność handlowa / dystrybucyjna w niektórych krajach lub w 
  odniesieniu do niektórych produktów, stanowiąca około 10-15% całości 
• część usług administracyjno-księgowych 
• część usług IT
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Szerszy kontekst

Kształtowaniem i zarządzaniem polityką Grupy w zakresie 
odpowiedzialności społecznej (CSR) zajmuje się w Ferrero Biuro ds. CSR 
(e-mail: csr@ferrero.com), podlegające Wiceprezesowi Zarządu Grupy.
 
Wśród zadań wykonanych w roku 2012/2013 należy wymienić aktywny 
udział Ferrero w pracach organizacji “Global Reporting lnitiative”, jak 
również w zespołach roboczych do spraw opracowania nowych wytycznych 
“Sustainability Reporting Guidelines - G4”.

W Grupie nadal toczył się proces refleksji wokół najistotniejszych tematów 
związanych z odpowiedzialnością społeczna, wybranych 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.

W przygotowaniu raportu uczestniczyli przedstawiciele różnych krajów, 
dzięki czemu było możliwe uaktualnienie mapy naszych wewnętrznych 
i zewnętrznych interesariuszy (poniżej zamieszczamy „mapę 
interesariuszy”), a także analiza najistotniejszych merytorycznie kwestii.

Podobnie jak i w analizach zamieszczonych w poprzednich raportach 
CSR, tak i w tej edycji jeszcze raz na pierwszy plan, jeśli chodzi 
o rozmaite podmioty, z którymi Grupa utrzymuje relacje, wysuwają się nasi 
konsumenci.

Konsumenci
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Jak pokazuje „matryca istotności”, pewne zagadnienia mają bardzo duże
znaczenie zarówno dla Ferrero, jak i naszych interesariuszy. Są wśród tych
tematów: strategia Ferrero w zakresie żywienia, obrona praw człowieka, 
w tym walka z pracą dzieci, a także etyczne aspekty związane z zaopatrzeniem 
w surowce; bezpieczeństwo produktów, ekologia; strategia marketingowa 
i reklamowa. Każde z tych zagadnień omówiono w osobnym rozdziale raportu.

Jeśli chodzi o strategię żywieniową, od dwóch lat istnieje w Ferrero specjalna 
komisja ekspercka ds. żywienia, na czele której stoi Wiceprezes Grupy. 
Uczestniczą w niej szefowie tych działów w firmie, które zajmują się kwestiami 
żywieniowymi z punktu widzenia technicznego, handlowego, prawnego i 
komunikacyjnego. Komisja, działająca w oparciu o wytyczne sporządzone 
przez Grupę, spotyka się raz w miesiącu i opracowuje rekomendacje dla 
Prezesa i CEO Grupy. Jej zadaniem jest również koordynacja na szczeblu 
operacyjnym podjętych decyzji.

Co do sposobów prowadzenia dialogu z interesariuszami, Grupa 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. Wśród często poruszanych tematów pojawiają 
się: żywienie, bezpieczeństwo produktów, aspekty etyczne związane 
z zaopatrzeniem w surowce rolne, poszanowanie środowiska przez Ferrero 
w działalności produkcyjnej, strategia marketingowa i reklamowa oraz 
strategia Grupy w zakresie odpowiedzialności społecznej.
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Wartość dodana Ferrero

“Wartość dodana” to wartość ekonomiczna, generowana przez Grupę. 
„Wartość dodana netto2” jest to wartość ekonomiczna wygenerowana 
w omawianym okresie, po odjęciu odpisów umorzeniowych i kosztów 
operacyjnych, wliczając do tych ostatnich koszty zakupów od dostawców 
(głównie surowców i usług).

Jak wskazano na poniższym wykresie “wartość dodana netto” Ferrero, 
w okresie będącym przedmiotem niniejszego raportu, została rozdzielona 
w różnych formach pomiędzy poszczególnych interesariuszy, 
wewnętrznych i zewnętrznych w stosunku do Grupy.

Pozycja “Zasoby ludzkie” obejmuje wszelkie płace i wynagrodzenia 
wypłacone pracownikom, w tym składki na ubezpieczenie społeczne, 
poniesione przez Grupę.

W pozycji “Koszty kapitału” ujęto zysk podzielony w trakcie omawianego 
okresu oraz zapłacone odsetki.

Pozycja “Należności publiczne” obejmuje należności Grupy do administracji 
publicznej, z tytułu podatków dochodowych i innych należności 
bezpośrednio związanych z majątkiem przedsiębiorstwa, z wyłączeniem 
podatków i innych opłat dodatkowych związanych z działalnością 
operacyjną (cła i opłaty celne).

Pozycja “Społeczeństwo” obejmuje darowizny, nakłady przeznaczone 
na realizację projektów o charakterze społecznym oraz współpracę 
z uczelniami wyższymi i ośrodkami badawczymi.

Pozycja “System firmy” uwzględnia wartość ekonomiczną zatrzymaną 
w Grupie, liczoną jako różnica pomiędzy wartością ekonomiczną 
wygenerowaną a rozdzieloną.

2 W roku obrotowym 2012/2013 “wartość dodana netto” wygenerowana przez Grupę Ferrero wyniosła 
2 mld 371 mln euro.

Wartość dodana wygenerowana i rozdzielona - 2012/2013
Odpisy umorzeniowe 3,6%

Koszty operacyjne 
przeklasyfikowane 

69,2%

Wartość dodana 
netto 27,2%

Zasoby ludzkie 56,3%

Koszty kapitału 26%

Należności publiczne 10,5% 
Społeczeństwo 1,1% 
System firmy 6,1 %
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Najważniejsze organizacje i stowarzyszenia, do 
których należy Ferrero na szczeblu międzynarodowym 
i europejskim

Organizacje zajmujące się odpowiedzialnością społeczną biznesu

United Nations Global Compact (z siedzibą w Nowym Jorku) inicjatywa 
polityczno-strategiczna dla przedsiębiorstw, pragnących prowadzić swoją 
działalność zgodnie z dziesięcioma powszechnie przyjętymi zasadami, 
dotyczącymi praw człowieka, pracy, środowiska i walki z korupcją (www.
unglobalcompact.org).

Global Reporting lnitiative - GRI (z siedzibą w Amsterdamie) 
Organizacja non-profit, której celem jest promocja zrównoważonego 
rozwoju ekonomicznego, środowiskowego i społecznego, poprzez 
stworzenie kompleksowego zestawu parametrów sprawozdawczości 
(www.globalreporting.org).

CSR Europe (z siedzibą w Brukseli)
Organizacja działająca na polu odpowiedzialności społecznej biznesu, 
założona w 1995 roku, do której należy 70 przedsiębiorstw i 37 stowarzyszeń 
krajowych (www.csreurope.org).

Stowarzyszenia handlowe i branżowe

AEF Advertising Educational Forum
Organizacja non-profit, która dostarcza informacji na temat 
międzynarodowych regulacji dotyczących reklamy, w szczególności 
kierowanej do dzieci (www.aeforum.org).

AIM European Brands Association
Zrzeszenie skupiające największych europejskich producentów wyrobów 
markowych (www.aim.be).

Bonsucro
Organizacja promująca zrównoważony rozwój branży produkcji cukru 
trzcinowego, poprzez opracowanie systemu pomiaru i certyfikacji (www. 
bonsucro.org).

CAOBISCO European Association of Chocolate, 
Biscuit&Confectionery Industries
Stowarzyszenie reprezentujące około 2 tys. przedsiębiorstw z branży 
słodyczy z Unii Europejskiej (www.caobisco.eu).



102

Odpowiedzialność społeczna Ferrero
Grupa Ferrero

EUFIC European Food Information Council
Organizacja non-profit, wspierana przez przedsiębiorstwa z branży 
spożywczej oraz przez Komisję Europejską. Zbiera informacje i prowadzi 
badania w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności (www.eufic.org).

FOODDRINKEUROPE
Europejska federacja, która zajmuje się promocją i reprezentacją interesów 
sektora produkcji żywności i napojów (www.fooddrinkeurope.eu).

IFBA International Food & Beverage Alliance
Organizacja, w której skład wchodzą najważniejsi światowi producenci 
żywności i napojów, których łączy pragnienie promowania wśród 
konsumentów właściwego sposobu odżywiania się i zdrowego trybu życia 
(www.ifballiance.org).

TIE Toy Industries Europe
Organizacja, reprezentująca interesy producentów zabawek działających 
na terenie Unii Europejskiej (www.tietoy.org).

WFA World Federation of Advertisers
Światowa organizacja zrzeszająca krajowe związki oraz przedsiębiorstwa 
sektora reklamowego (www.wfanet.org).

Wszystkie organizacje mają siedzibę w Brukseli, poza Bonsucro, którego 
siedziba znajduje się w Londynie i IFBA, która ma siedzibę w Genewie.

Włochy
Francja
Belgia
Polska 
Kanada
Rosja
Turcja 

Meksyk 

93,51%

88,60%

45,48%

76,13%

83,05%

95,84%

98,03%

52,10%

Kraj Zakupy od lokalnych dostawców

2  Wartości te odnoszą się do zakupów dokonanych przez zakłady u dostawców krajowych 
 i przedstawione są jako procent wszystkich zakupów dokonanych w okresie 2012/2013.  
  Nie uwzględniono dostaw wewnątrzgrupowych i zakupów scentralizowanych (np. surowców 
 i opakowań).

Poniżej prezentujemy udział zakupów dokonywanych u dostawców 
lokalnych, liczony jako wartość procentowa całości zakupów głównych 
zakładów2:

Zakupy Ferrero od dostawców lokalnych
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Ocena ewentualnego znaczącego oddziaływania zakładów Ferrero 
na społeczności lokalne stanowi kluczowy element naszych strategii. 
Uważnie monitorujemy nasze oddziaływanie na płaszczyźnie 
ekonomicznej, społecznej i środowiskowej i uważamy, że postawienie na 
zaopatrzenie lokalne w sposób istotny świadczy o naszym zakorzenieniu 
w społecznościach, na terenie których działamy.
Pełną analizę oddziaływania Grupy na lokalne społeczności zamieściliśmy 
we wcześniejszych rozdziałach raportu, między innymi w częściach: 
“Fundacja Ferrero”, „Przedsiębiorstwa Społeczne Ferrero”, „Zrównoważone 
praktyki rolnicze” oraz e „Minimalizacja oddziaływania na środowisko”.

Zgodność z przepisami prawa i regulacjami 

W analizowanym roku na przedsiębiorstwo nie nałożono żadnych 
znaczących kar za nieprzestrzeganie przepisów prawa i regulacji. Firma nie 
otrzymała żadnych znaczących 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 ich bezpieczeństwa na przestrzeni całego cyklu życia. Firma nie była też 
karana za nieprzestrzeganie przepisów bądź innych regulacji dotyczących 
dostaw i użytkowania produktów. Nie odnotowano żadnych zdarzeń 
związanych ze stosowaniem praktyk dyskryminacyjnych, z udziałem 
parterów wewnętrznych bądź zewnętrznych. Nie występowały też przypadki 
korupcji.

W części spółek Grupy prowadzony jest wewnętrzny monitoring, którego 
celem jest ocena ryzyka oszustw i korupcji. Organizowane są również 
szkolenia z tego zakresu. Obecnie systemy komputerowe stosowane przez 
Grupę nie umożliwiają pozyskania szczegółowych danych na temat szkoleń 
poświęconych polityce antykorupcyjnej, a także działających w tym zakresie 
procedur. Dane te będą dostępne, poczynając od okresu 2014/2015.

Jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju dofinansowanie ze źródeł publicznych, 
czy to w formie dopłat kapitałowych czy dofinansowania działalności, w 
roku handlowym 2012/2013 ich wartość na poziomie skonsolidowanym nie 
osiągnęła istotnego poziomu.

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 
(dostępny w internecie pod adresem www.ferrero.com).
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Plan ABCDE
(A Business Code Dialogue Engagement)

Od 2011 roku Grupa Ferrero realizuje Plan 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 ten opiera się na zasadach, jakimi kieruje się Ferrero i jest w pełni 
zgodny z Kodeksem etycznym Grupy (oba dokumenty dostępne na stronie 
internetowej www.ferrero.com). Wyznacza on standardy w następujących 
dziedzinach:

1. najwyższa jakość i bezpieczeństwo produktów;
2. zaangażowanie w obronę praw człowieka;
3. ochrona środowiska i zrównoważony rozwój;
4. warunki środowiska pracy;
5. uczciwość w biznesie.

W trakcie roku 2012/2013 kontynuowane były działania związane 
z rozpowszechnianiem Kodeksu postępowania w biznesie, poprzez 
specjalnie w tym celu organizowane spotkania z głównymi partnerami 
Grupy. Spotkania te były okazją do przedstawienia podstawowych zasad 
i rozpoczęcia dialogu na konkretne tematy. Zorganizowano je m.in. 
z głównymi dostawcami kakao, orzechów laskowych, oleju palmowego 
i jajek. Ponadto w nowo podpisywanych umowach zamieszczony został 
zapis o zapoznaniu się i przyjęciu do wiadomości Kodeksu. Dotyczyło to 
przede wszystkim dostawców opakowań, części związanej z logistyką 
oraz zakupów maszyn, urządzeń i surowców.

Możemy zatem potwierdzić, że cel w postaci rozpowszechnienia Kodeksu 
postępowania w biznesie Ferrero w całym łańcuchu produkcji i dostaw do 
końca 2013 roku został zrealizowany.

Niezależnym sprawdzeniem realizacji działań założonych w Planie ABCDE 
zajmuje się firma Deloitte.

Grupa Ferrero nie poprzestaje jednak na zrealizowaniu tego celu – 
w oparciu o Kodeks postępowania w biznesie opracowała specjalne 
protokoły do weryfikacji zrównoważonego pochodzenia surowców 
rolnych. Powstał już protokół pod nazwą Ferrero Farming Values opisujący 
produkcję orzechów laskowych, opracowany we współpracy z SCS Global 
Services, której to organizacji powierzono przeprowadzenie audytu pod 
kątem jego wdrożenia w łańcuchu dostaw Ferrero.
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Ponadto Grupa Ferrero podjęła decyzję o wdrożeniu i zobowiązaniu do 
przestrzegania “Zasad dobrych praktyk w relacjach pionowych w łańcuchu 
dostaw żywności” (www.supplychaininitiative.eu), opracowanych przez 
“Forum Wysokiego Szczebla do spraw Poprawy Funkcjonowania 
Łańcucha Dostaw Żywności”.
Oficjalne zgłoszenie do “Zasad dobrych praktyk” to kolejny krok w kierunku 
wzmocnienia zobowiązań Grupy Ferrero oraz promowania zaufania 
i ciągłości na wszystkich ogniwach łańcucha dostaw żywności.

Na wypadek ewentualnych naruszeń Zasad dobrych praktyk Grupa Ferrero 
przyjęła procedurę rozwiązywania sporów z innymi przedsiębiorstwami 
z obszaru UE zgłoszonymi do inicjatywy, godząc się na stosowanie 
wszystkich opcji rozwiązania sporu, które przewidują „Ramy dla wdrożenia 
i egzekwowania Zasad dobrej praktyki” i promując wykorzystanie środków 
najskuteczniej rozwiązujących potencjalne spory.

Jak zostało to już ogłoszone na oficjalnej stronie internetowej “Supply 
Chain lnitiative”, Grupa Ferrero wyznaczyła jeden wspólny, funkcjonujący 
na szczeblu Grupy punkt kontaktowy (fairpractices@ferrero.com) do 
rozwiązywania sporów dla wszystkich przedsiębiorstw Ferrero działających 
na terenie UE.

Dokonano także weryfikacji i aktualizacji Kodeksu postępowania 
w biznesie, zgodnie z Zasadami dobrych praktyk. Zadanie przygotowania 
odpowiednich szkoleń w tym zakresie w formie e-learningu zostało 
powierzone działom prawnemu, ds. zamówień i handlowemu.

Polityka Ferrero w zakresie zaopatrzenia w surowce, oparta na Kodeksie postępowania w biznesie, 
jest zgodna z wartościami przyjętymi przez Ferrero, z Kodeksem Etycznym, z Kodeksem wewnętrznym 
w sprawie projektowania i produkcji zabawek, z Etycznymi, społecznymi i środowiskowymi wymaganiami 
wobec dostawców zabawek Kinder, z międzynarodowymi normami w zakresie zarządzania jakością 
i bezpieczeństwem żywności (ISO, IFS), z konkretnymi standardami weryfikacji 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 wyżej wymienionych kodeksów regulujących zasady 
produkcji zabawek (tematy omówiono szczegółowo w kolejnych rozdziałach raportu).

Podobnie trwają prace nad przygotowaniem protokołu Ferrero Farming Values 
w odniesieniu do dostaw mleka. Protokół ten powstaje jako część projektu “Milk 
Supply Chain Partnership”.
Bliższe szczegóły na ten temat zostały zamieszczone w rozdziale 
„Zrównoważone i trwałe praktyki rolnicze”.
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Nagrody i wyróżnienia

lipiec 2014
Brands Award 2014: Nagroda Retailer i Nagroda Specjalna Social
W ramach edycji nagród Brands Award 2014, Nutella® otrzymała Nagrodę 
Retailer oraz Nagrodę specjalną w kategorii Social: „Właśnie w tym roku 
Nutella® świętowała swoje pięćdziesięciolecie – to marka, która na stałe 
weszła do włoskiej historii i kultury. Nagroda jest potwierdzeniem dobrze 
znanej i wciąż niezmiennie wysokiej jakości tego produktu, który stał się 
symbolem włoskiego stylu w przemyśle produkcji żywności”.

czerwiec 2014
Nagroda Conchiglia nadawana przez Moige
Moige (Włoski Ruch Rodziców) przyznał Ferrero nagrodę “Conchiglia” 
w ramach VII edycji “Roku zappingu 2013-2014”.
Nagrodę przyznano marce Kinder za “pokazywanie roli rodziny w codziennym 
życiu i uczenie wartości troski o innych”.

czerwiec 2014
Confindustria z Cuneo wręcza wyróżnienie rodzinie Ferrero
Podczas zgromadzenia ogólnego szefów przedsiębiorstw przemysłowych 
okręgu Cuneo, które odbyło się w Zamku Racconigi w poniedziałek 16 
czerwca, oddział Confindustrii z Cuneo wręczył rodzinie Ferrero wyróżnienie 
specjalne.
Rodzina otrzymała tablicę pamiątkową z następującym napisem: “Za 
wartości, doskonałość biznesową i odpowiedzialność społeczną, które 
zrodziły się w Albie i upowszechniły na całym świecie”.

maj 2014
Reputation Awards 2014
“Reputation Institute”, światowy lider w dziedzinie oceny reputacji 
przedsiębiorstw, opracował swój doroczny ranking i przyznał Ferrero drugie 
miejsce we Włoszech w kategorii “najlepsza reputacja”, w której oceną objęto 
siedem kwestii: produkty, środowisko pracy, governance, innowacyjność, 
przywództwo, społeczeństwo obywatelskie i uzyskiwane wyniki.

styczeń 2014
Nagroda Primo Nebiolo – Sportowiec Piemontu Roku 2013
Oddział Regionu Piemont Komitetu CONI wyróżnił rodzinę Ferrero nagrodą 
“Primo Nebiolo – Sportowiec Piemontu Roku 2013”. W uzasadnieniu 
napisano: “Rodzina przedsiębiorców, która rozpowszechniła piemoncką 

WŁOCHY
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doskonałość na świecie, utrzymując jednocześnie bliskie związki z miejscem 
pochodzenia. Miłość do lokalnego terytorium, która od samego początku 
łączy się z pasją sportową, czego dowodem jest wspieranie talentów, 
wielkich międzynarodowych imprez i pracy rozmaitych instytucji, po to, by 
promować powszechną aktywność fizyczną i realizować projekty, które, tak 
jak Kinder+Sport, przyczyniają się do pobudzenia zainteresowania młodych 
ludzi kulturą sportu”.

lipiec 2013
wyróżnienie “Integrated Communication and Marketing” na Disney 
License Meeting
Ferrero zdobyło nagrodę w kategorii “Komunikacja połączona 
z marketingiem” przyznawaną z okazji Disney License Meeting, imprezy, 
w której uczestniczą licencjobiorcy współpracujący z marką Disney. Projekty, 
za które Ferrero wyróżniono w uznaniu “innowacyjności, wartości i jakości” 
w kategorii komunikacji połączonej z marketingiem, to linie produktów 
Kinder®GranSorpresa i Kinder®Merendero. “Kampanie internetowe 
Ferrero to niespotykany dotąd przykład komunikacji z grupą docelową, 
poprzez zbudowanie głębokiej więzi miedzy producentem a konsumentem 
i uczynienie produktu ciekawym i niepowtarzalnym”

FRANCJA

listopad 2013
Peace and Sport Awards 2013
Ferrero zostało wyróżnione nagrodą “Peace and Sport Awards 2013”. 
“Poprzez swój program ‘Kinder s’engage pour l’enfance’ i współpracę 
z francuską organizacją non-profit Secours Populaire Francais, Ferrero 
stwarza dzieciom wychowującym się w trudnych warunkach szanse 
uczestnictwa w niezapomnianych przeżyciach sportowych”.
Program zapewnia jednocześnie wsparcie szkolne, pomoc w odrabianiu 
lekcji i całoroczne zajęcia w klubie partnerskim.

luty 2013
Gran Prix ESSEC de la consommation responsable
Ferrero otrzymało nagrodę “Grand Prix ESSEC” za projekt “Kinder s’engage 
pour l’enfance”.
Rozdanie pierwszej edycji nagrody “Grandprix ESSEC des industries de 
consommation responsable” miało miejsce w Ministerstwie Ożywienia 
Gospodarczego. Z tej okazji zgromadziło się 200 przedstawicieli przemysłu 
i sieci dużej dystrybucji, by nagrodzić najlepsze przedsięwzięcia realizowane 
we Francji przez producentów towarów konsumpcyjnych na polu społecznej 
odpowiedzialności biznesu (CSR).
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NIEMCY

kwiecień 2014
GBE Factory Award 2014
Nagrodę GBE Award przyznano Ferrero za inwestycje w odnawialne 
źródła energii i szeroki zakres działań zmierzających do obniżenia emisji 
CO2. W ramach European GBE FACTORY (Green Blue Energy Factory), 
firmy handlowe i przemysłowe, które – jak Ferrero - mogą służyć za wzór 
w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, otrzymują GBE 
FACTORY Certificate.

wrzesień 2013
Produkt roku 2013
Tic Tac® Strawberry Mixflavour został wybrany Produktem roku 2013. 
7 tys. konsumentów wskazało, że jest to ich ulubiony smak wśród różnych 
kategorii i oddało swój głos na tę kolorową, owocową wersję Tic-taka® 
w kategorii confectionary. Przy wyborze liczą się przede wszystkim jakość, 
smak i składniki.

listopad 2012
Opakowanie Roku
Raz do roku nagroda Packaging Award skupia uwagę niemieckiej opinii 
publicznej na najlepszych i najbardziej nowatorskich rozwiązaniach, jeśli 
chodzi o branżę opakowań. Deutsche Verpackungs-Museum (Niemieckie 
Muzeum Opakowań) wyróżniło przezroczyste pudełko Tic Tac® tytułem 
“Opakowanie Roku 2012”. Nagroda jest uznaniem nie tylko dla wzornictwa, 
ale też dla zrównoważonego zarządzania marką. Tic Tac® pojawił się na 
niemieckim rynku 40 lat temu. W praktycznym kieszonkowym pudełku od 
dawna jest klasykiem wśród cukierków twardych.

wrzesień 2012
ECR - Award 2012
Ferrero otrzymało nagrodę ECR (Efficient Consumer Response), 
przyznawaną przez Global Standards One w kategorii “company cooperation”. 
Nagradzane są w niej projekty wyróżniające się wzorową współpracą 
między firmami, służącą dobrym relacjom w przedsiębiorstwach, 
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handlu, logistyce i z konsumentami. Nagrodzony projekt Ferrero był 
realizowany w latach 2009-2012, a jego założeniem było jak najlepsze 
spełnianie rosnących potrzeb konsumentów i wsparcie detalicznych 
partnerów handlowych i wzmocnienie swojej pozycji na kluczowym rynku. 
Złożoność projektu, najwyższy poziom kompetencji podmiotów w nim 
uczestniczących, partnerstwo i zrównoważona realizacja projektu w latach 
2009-2012 przesądziły o przyznaniu tej nagrody za rok 2012 właśnie Ferrero.

WIELKA BRYTANIA

styczeń 2014
Best New Licensee, 2013 Licensee Awards - The Walt Disney Company 
UK & Ireland
Walt Disney Company U.K. & Ireland nagrodziła Ferrero UK w kategorii 
“Najlepszy nowy licencjobiorca” w ramach Licensee Awards 2013.
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach zostali wyłonieni przez jury, 
w skład którego wchodzili doświadczeni menadżerowie Disneya. Kryteriami 
były zaangażowanie konsumentów, innowacyjność produktu, przekrojowe 
podejście do kategorii i komunikacja przy wykorzystaniu wielu kanałów.

kwiecień 2013
Great Taste Award 2013
Ferrero Rocher® Novelty Bunny otrzymało prestiżową Great Taste 
Award 2013, za “smakowity wygląd” a także “gładką, kremową i idealnie 
rozpływającą się w ustach mleczną czekoladę”.

AUSTRALIA

październik 2013
W ramach prowadzonego przez siebie programu wspierającego 
zrównoważony rozwój rząd Nowej Południowej Walii przyznał Ferrero 
“Gold Partner Status”, który obecnie posiada jedynie sześć organizacji, 
wyróżniających się znakomitym poziomem troski o środowisko naturalne 
i zaangażowaniem na rzecz zrównoważonego rozwoju.
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CHINY

lipiec 2014
Nagroda Złota Panda - Edycja 2014
Nagroda „Złota Panda”, w tym roku przyznana po raz piąty, objęta jest 
patronatem Ambasady Włoch w Chinach, Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
i Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego. Pomysł zrodził się ze współpracy 
Włoskiej Izby Gospodarczej w Chinach i Fundacji „Włochy Chiny”. Jest to 
wyróżnienie przyznawane firmom i przedsiębiorcom, którzy przyczyniają się 
do rozwijania dwustronnych stosunków gospodarczych między Włochami 
a Chinami.

czerwiec 2014
Nagroda w kategorii “Najbardziej wpływowej marki” i “Społecznej 
odpowiedzialności biznesu” – III Szczyt Finansowy Chiny 2014
Ferrero zostało nagrodzone w kategorii “Najbardziej wpływowa marka” oraz 
“Społeczna odpowiedzialność biznesu” za rok 2014. Nagrody przyznawane 
były przy okazji III Szczytu Finansowego Chiny 2014. W kategorii “Najbardziej 
wpływowa marka” nagradzane są przedsiębiorstwa i marki, które wywierają 
duży wpływ na sektor przemysłowy dzięki zaangażowaniu na rynku lokalnym. 
W skład jury wchodzą przedstawiciele mediów, eksperci itp. Nagroda w 
kategorii “Społeczna odpowiedzialność biznesu” jest przyznawana firmom 
osiągającym najlepsze wyniki w tej dziedzinie, jeśli chodzi o jakość produktu, 
ochronę środowiska, wkład w rozwój społeczeństwa przy jednoczesnym 
osiąganiu zrównoważonego wzrostu. Ocena opiera się o raport CSR.

kwiecień 2014
BSI2013 Nagroda za Doskonałą Troskę o Konsumenta
Ferrero otrzymało nagrodę za “Doskonałą Troskę o Konsumenta”, 
przyznawaną przez British Standards Institution (BSI) na Konferencji 
Klientów Chińskich. Wyróżnienie to przyznawane jest firmom, które 
świadczą obsługę posprzedażną na doskonałym poziomie i szybko reagują 
na oczekiwania konsumentów.
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styczeń 2014
Nagroda za Najlepszą Praktykę Public Welfare 2013 – Chiński Komitet 
Public Welfare przy Chińskim Festiwalu Dobroczynności
Ferrero Chiny otrzymało nagrodę za “Najlepszą Praktykę Public Welfare 
2013” przyznawaną przez Chiński Komitet Public Welfare przy Chińskim 
Festiwalu Dobroczynności. Nagrodę przyznaje się firmom, które w znaczący 
sposób przyczyniają się do podnoszenia dobrobytu społecznego. Ocenę 
wydają zewnętrzni specjaliści – przedstawiciele mediów, organizacji 
dobroczynnych, stowarzyszeń przemysłu.

listo pad 2013
Nagroda dla projektu Kinder+Sport na China Awards 2013
Na uroczystości rozdania “China Awards 2013”, w Muzeum Nauki i 
Technologii w Mediolanie, Ferrero jako jedyna Grupa otrzymało wyróżnienie 
ze względu na swoją działalność w dziedzinie odpowiedzialności społecznej. 
Nagrodzono inicjatywę pod nazwą Shanghai Master Tennis – projekt 
Kinder+Sport, którego celem jest zachęcanie dzieci do uprawiania sportu 
i prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia. Impreza, organizowana 
przez Fundację Włochy-Chiny oraz Milano Finanza, co roku wyłania firmy 
włoskie, które umiejętnie potrafią wykorzystywać szanse, jakie otwiera przed 
nimi rynek chiński i na odwrót.

ROSJA

2012
Najlepszy produkt roku 2012
Nutella® ponownie potwierdziła swą mocną pozycję na rynku rosyjskim 
i w swej kategorii otrzymała tytuł “Najlepszego produktu roku 2012”. 
Nagrody wręcza Rosyjskie Stowarzyszenie Handlu oraz Moskiewskie 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Biznesu, ze wsparciem krajowej Izby 
Gospodarczej.
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Ludzie Ferrero

Stały wzrost na świecie

Mimo iż obecność Ferrero w Europie stale utrzymuje się na wysokim 
poziomie, zarówno jeśli chodzi o zatrudnienie, jak i rozmiary działalności1, 
Grupa nadal wzmacnia swoją obecność poza Europą, gdzie procentowy 
udział pracowników wzrósł z 27,8% w roku obrotowym 2011/2012 do 
30,3% w 2012/2013, a więc o 2,5 punktów procentowych.

1 Do krajów Europy wlicza się 28 krajów członkowskich UE.
2  Bliższe informacje na temat gospodarstw rolnych Ferrero, zajmujących się uprawą 

orzechów laskowych, zostały zawarte w rozdziale “Zrównoważone i trwałe praktyki 
rolnicze”.

3  3Dane obejmują również osoby na stażach szkoleniowych i innych bezpośrednich 
współpracowników, z wyłączeniem umów usługowych. 

Do stanu zatrudnienia na dzień 31 sierpnia 2013r., wynoszącego 24.797 
pracowników, należy dodać 5.308 współpracowników nieetatowych, 
którzy wspierają spółki Grupy (głównie pracownicy tymczasowi 
i przedstawiciele handlowi 3), co w sumie stanowi liczbę 30.105 ludzi.

2012 2013*

30,3%

69,7%

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

Europa

Kraje 
pozaeuropejskie

27,8%

72,2%

* Dane łączne za rok 2013 obejmują także pracowników gospodarstw rolnych Ferrero2
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Pracownicy i współpracownicy zewnętrzni Grupy Ferrero, w podziale na kraje, wg
stanu na dzień 31.08.2013

Włochy
Niemcy
Indie
Polska
Rosja
Francja
Kanada
Belgia
Brazylia
Gruzja
Meksyk
RPA
Luksemburg
Chiny
Ekwador
Argentyna
Bułgaria
Chile
Australia
USA
Turcja
Irlandia
Kamerun
Pozostałe

Razem

7.406 
5.046 
2.522 
2.190 
1.429 
1.419 
1.320 

943 
860 
687 
635 
603 
562 
512 
473 
401 
348 
320 
296 
279 
270 
235 
177 

1.172 

30.105

%

24,6%
16,8%

8,4%
7,3%
4,7%
4,7%
4,4%
3,1%
2,9%
2,3%
2,1%
2,0%
1,9%
1,7%
1,6%
1,3%
1,2%
1,1%
1,0%
0,9%
0,9%
0,8%
0,6%
3,9%

100,0%

Niemcy
16,8%

Włochy
24,6%

Indie
8,4%

Polska
7,3%

Rosja
4,7%

Pozostałe
3,9%

Francja
4,7%

Kanada
4,4%

Belgia
3,1%

Brazylia
2,9%

Na dzień 31 sierpnia 2013r.Grupa Ferrero zatrudniała 
pracowników ze 102 różnych krajów

Kamerun 0,6%
Irlandia 0,8%

Turcja 0,9%
USA 0,9%

Australia 1,0%
Chile 1,1%

Bułgaria 1,2%

Argentyna 1,3%

Gruzja 2,3%

Meksyk 2,1%

Ekwador 1,6%

Chiny 1,7%

Luksemburg 1,9%

RPA 2,0%

ZatrudnienieKraj
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Zatrudnienie łączne na dzień 31.08.2013r. wykazuje wzrost w stosunku do 
roku poprzedniego ze względu na uwzględnienie w ostatnim roku także 
pracowników gospodarstw rolnych Ferrero w liczbie 1.430 osób, a także 
większą liczbę zatrudnionych na umowy na czas nieokreślony. Liczba 
pracowników zatrudnionych na czas określony nie uległa zmianie.
Niewielki spadek procentowy udziału kobiet w ogóle zatrudnionych wiąże się 
z tym, że po raz pierwszy dane obejmują także pracowników gospodarstw 
rolnych Ferrero, w przeważającej części mężczyzn.
Szczególny charakter produktów Ferrero, których większość to wyroby 
czekoladowe, 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.

Ludzie Ferrero – dane liczbowe

Razem
W tym kobiety

22.850
43,3%

24.797 
42,7%

liczba pracowników

Zatrudnienie łącznie* na dzień 31.08.2012 r. na dzień 31.08.2013 r.

*Pozycja ‘Zatrudnienie łącznie’ obejmuje wyłącznie pracowników zatrudnionych bezpośrednio 
przez Ferrero. W porównaniu z danymi na dzień 31 sierpnia 2012 r. dane za rok 2013 
obejmują również gospodarstwa rolne Ferrero. Dane opublikowane w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym Ferrero International, sporządzonym na dzień 31 sierpnia 2013r. odnoszą 
się do zatrudnienia średniego w Grupie w roku handlowym 2012/2013, które wyniosło 22.831 osób.
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% %

Niepełny wymiar
Pełny wymiar

10,6%
89,4%

8,4%
91,6%

Niepełny/pełny wymiar 
czasu pracy

na dzień 31.08.2012 na dzień 31.08.2013

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.

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

Czasowa*
Stała
Ogółem

Forma zatrudnienia

4.998
17.852
22.850

21,9%
78,1%
100%

5.671
19.126
24.797

22,9%
77,1%
100%

* wg stanu na dzień 31.08.2012: 10,4 % umowy na czas określony, 11% pracownicy 
  sezonowi
  wg stanu na dzień 31.08.2013: 8,1 % umowy na czas określony, 14,8% pracownicy 
  sezonowi

Należy zauważyć, że spadek procentowego udziału umów na 
czas nieokreślony jest związany z uwzględnieniem pracowników 
gospodarstw rolnych Ferrero, którzy, ze względu na charakter pracy, 
są zatrudniani sezonowo. W innych przedsiębiorstwach Grupy 
odnotowuje się wzrost umów na czas nieokreślony.

Zatrudnienie ogółem w Grupie w podziale na formy zatrudnienia

Pracownicy fizyczni
Pracownicy umysłowi
Kadra średniego szczebla
Kierownictwo najwyższego szczebla
Ogółem

Kategoria 
zaszeregowania

na dzień 31.08.2012 na dzień 31.08.2013

liczba pracowników % liczba pracowników %

13.360
6.792
1.878

820
22.850

58,5%
29,7%

8,2%
3,6%

100%

14.338
7.698
1.911

850
24.797

57,8%
31%

7,7%
3,4%

100%

Zatrudnienie ogółem w Grupie w podziale na kategorie zaszeregowania

liczba pracowników % liczba pracowników %

na dzień 31.08.2012 na dzień 31.08.2013
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Zatrudnienie w Grupie w podziale na wiek i płeć, wg stanu na dzień 31.08.2013

Mężczyźni

Kobiety

< 30 30 - 50 > 50

55,3%

44,7% 57,6%

42,4%

58,7%

41,3%

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

-

Wiek

Na poniższym wykresie przedstawiono rozkład wiekowy pracowników 
Grupy.

W związku ze wzrostem średniej długości wysługi lat pracowników, 
wzrosła liczba osób zatrudnionych w wieku powyżej 50 lat.
Członkowie komitetów, opisanych w rozdziale „Ład korporacyjny 
i struktura organizacyjna Grupy”, to 19 osób na stanowiskach senior 
manager, z czego 58% należy do grupy wiekowej „powyżej 60”, 21% do 
przedziału „od 51 do 60 lat”, a 21% mieści się w grupie „od 40 do 50 lat”,
do której należy także CEO Grupy Ferrero.
Jeśli chodzi o kobiety, to wśród członków komitetów jest jedna – Prezes 
Zarządu.

<30
30 – 50
> 50
Razem

Przedział wieku
na dzień 31.08.2012 na dzień 31.08.2013

21,9%
60,8%
17,3%
22.850

20,5%
57,8%
21,7%
24.797

Zatrudnienie w Grupie w podziale na wiek

%
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Kobiety i mężczyźni

W stosunku do roku poprzedniego liczba zatrudnionych w Grupie kobiet 
zwiększyła się, jeśli chodzi o obszar europejski, natomiast zmniejszyła 
w krajach pozaeuropejskich, co jest związane z uwzględnieniem 
pracowników gospodarstw rolnych Ferrero. Wzrasta także udział kobiet, 
jeśli chodzi o stanowiska średniego i wyższego szczebla kierowniczego 
(middle i senior manager).
Znacząco podniósł się także odsetek kobiet zatrudnionych w niepełnym 
wymiarze czasu pracy.
Wzrost ten odnotowano w krajach europejskich.

Europa
Kraje pozaeuropejskie

Fizyczni
Umysłowi
Średnia kadra zarządzająca
Kierownictwo najwyższego szczebla

Stała
Czasowa

Niepełny
Pełny
Ogółem zatrudnienie

Obszar geograficzny

Zatrudnienie na dzień 
31 sierpnia

16.505
6.345

13.360
6.792
1.878

820

17.852
4.998

2.421
20.429
22.850

58,9%
51,1%

53,3%
55,8%
70,4%
87,9%

6,3%
43,8%

32,4%
59,6%
56,7%

41,1%
48,9%

46,7%
44,2%
29,6%
12,1%

39,7%
56,2%

67,6%
40,4%
43,3%

2011/2012

liczba pracowników % %

2012/2013

liczba pracowników % %

Razem Mężczyźni RazemKobiety Mężczyźni Kobiety

Kategoria zaszeregowania

Forma zatrudnienia

Wymiar czasu pracy

17.280
7.517

14.338
7.698
1.911

850

19.126
5.671

2.074
22.723
24.797

58%
55,9%

53,8%
57,6%
69,9%
87,4%

61,1%
44,6%

22,6%
60,5%
57,3%

42%
44,1%

46,2%
42,4%
30,1%
12,6%

38,9%
55,4%

77,4%
39,5%
42,7%
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Rotacja pracowników
Poniższa tabela zawiera dane na temat rotacji mężczyzn i kobiet 
zatrudnionych w Grupie, w podziale na obszary geograficzne oraz 
wiek. Dane dotyczące pracowników odchodzących odpowiadają liczbie 
pracowników, którzy przeszli na emeryturę lub odeszli z pracy z własnej woli 
bądź na skutek wygaśnięcia umów czasowych. Pracownicy przychodzący 
oznaczają nowe osoby przyjęte do pracy w Grupie.
Należy podkreślić, że w ciągu roku obrotowego 2012/2013 w Ferrero 
zatrudnionych zostało 3.000 nowych pracowników1, z czego 1.496 kobiet 
(49,9%) i 1.504 mężczyzn (50,1%).

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

1 Dane za okres 2012/2013, w porównaniu do danych za 2011/2012, obejmują również przyjęcia i odejścia z pracy 
   w gospodarstwach rolnych Ferrero.

<30
30 – 50
>50
Ogółem
%

<30
30 – 50
>50
Ogółem
%

Europa

57
138

92
287

4,23%

52
109

62
223

3,07%

76
166
101
343

3,53%

49
130
113
292

2,91%

133
304
193
630

3,82%

101
239
175
515

2,98%

2011/2012

177
150

6
333

4,90%

164
141

6
311

4,28%

239
171

14
424

4,36%

163
177

22
362

3,61%

416
321

20
757

4,59%

327
318

28
673

3,89%

Europa

2012/2013

Ogółem

Rotacja – pracownicy odchodzący Rotacja – pracownicy przychodzący

OgółemKobiety Mężczyźni OgółemKobiety Mężczyźni

Rotacja – pracownicy odchodzący Rotacja – pracownicy przychodzący

Kobiety Mężczyźni OgółemKobiety Mężczyźni

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

<30
30 – 50
>50
Total
%

<30
30 – 50
>50
Ogółem
%

kraje pozaeuropejskie

207
256

92
512

16,50%

349
385

72
806

24,31%

172
310

32
514

15,86%

238
308

47
593

14,11%

379
566

81
1.026

16,18%

587
693
119

1.399
18,61%

2011/2012

OgółemKobiety Mężczyźni
371
328

32
731

23,56%

680
481

24
1.185

35,75%

404
386

32
822

25,36%

527
580

35
1.142

27,18%

775
714

64
1.553

24,50%

1.207
1.061

59
2.327

30,96%

OgółemKobiety Mężczyźni

kraje pozaeuropejskie

2012/2013

OgółemKobiety Mężczyźni OgółemKobiety Mężczyźni

Rotacja – pracownicy odchodzący Rotacja – pracownicy przychodzący

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

<30
30 – 50
>50
Ogółem
%

<30
30 – 50
>50
Ogółem
%

Grupa

264
394
141
799

8,08%

401
494
134

1.029
9,73%

248
476
133
857

6,61%

287
438
160
885

6,22%

512
870
274

1.656
7,25%

688
932
294

1.914
7,72%

2011/2012

548
478

38
1.064

10,76%

844
622

30
1.496

14,14%

643
557

46
1.246

9,62%

690
757

57
1.504

10,58%

1.191
1.035

84
2.310

10,11%

1.534
1.379

87
3.000

12,10%

Grupa

2012/2013

Dane dotyczące pracowników – kobiet i mężczyzn – powracających do 
pracy po okresie urlopu przeznaczonego na opiekę nad dzieckiem, będą 
dostępne za okres 2014/2015.

Wynagrodzenia
Wszędzie tam, gdzie obecne są nasze zakłady i jednostki, Ferrero 
przestrzega przepisów i norm regulujących kwestię wynagrodzeń dla 
pracowników, a także postanowień zbiorowych układów pracy, jeśli 
na danym terenie takie obowiązują. W najważniejszych zakładach 
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 zakładach Ferrero z płacą minimalną zagwarantowaną na mocy 
przepisów prawa obowiązujących w poszczególnych krajach.

1,21

Płaca podstawowa nowo przyjętego pracownika fizycznego w zestawieniu 
z płacą minimalną w roku obrotowym 2012/20133,50
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* Płaca podstawowa 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.

OgółemKobiety Mężczyźni OgółemKobiety Mężczyźni

Rotacja – pracownicy odchodzący Rotacja – pracownicy przychodzący

OgółemKobiety Mężczyźni OgółemKobiety Mężczyźni

Rotacja – pracownicy odchodzący Rotacja – pracownicy przychodzący
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Kolejna tabela przedstawia porównanie5 przeciętnego wynagrodzenia 
kobiet i mężczyzn, zatrudnionych w kilku spośród najważniejszych krajów, 
w których działa Grupa.

* Dane dotyczą pracowników zatrudnionych w amerykańskim centrum opakowań.
5  Porównanie wyliczone jest za pomocą następującego wzoru: średnie wynagrodzenie 

mężczyzn: 100 = średnie wynagrodzenie kobiet: x. Jeśli wynik jest mniejszy od 100, 
oznacza to, że wynagrodzenie mężczyzn jest wyższe od wynagrodzenia kobiet.

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

Zaszeregowanie
Stosunek wynagrodzenia 
kobiet do wynagrodzenia 
mężczyzn, na 31.08.2012

Stosunek wynagrodzenia 
kobiet do wynagrodzenia 
mężczyzn, na 31.08.2013

Pracownicy fizyczni
Pracownicy umysłowi
Kadra średniego szczebla
Kierownictwo najwyższego szczebla

Pracownicy fizyczni
Pracownicy umysłowi
Kadra średniego szczebla
Kierownictwo najwyższego szczebla

Pracownicy fizyczni
Pracownicy umysłowi
Kadra średniego szczebla
Kierownictwo najwyższego szczebla

Pracownicy fizyczni
Pracownicy umysłowi
Kadra średniego szczebla
Kierownictwo najwyższego szczebla

Pracownicy fizyczni
Pracownicy umysłowi
Kadra średniego szczebla
Kierownictwo najwyższego szczebla

Pracownicy fizyczni
Pracownicy umysłowi
Kadra średniego szczebla
Kierownictwo najwyższego szczebla

Pracownicy fizyczni*
Pracownicy umysłowi
Kadra średniego szczebla
Kierownictwo najwyższego szczebla

Pracownicy fizyczni
Pracownicy umysłowi
Kadra średniego szczebla
Kierownictwo najwyższego szczebla

91,8
94,4
95,1
64,0

77,6
83,1
89,7
89,4

94,4
101,5

87,0
76,3

69,0
91,4

114,5
67,4

91,2
83,3
73,8
n.d.

87,8
90,3
99,8
89,8

89,6
76,5
97,5
56,7

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

92,2
95,8
95,6
66,6

78,0
83,7
88,2
90,8

91,6
101,4

88,8
96,8

66,1
93,5

117,2
64,3

91,5
77,9
74,2
n.d.

87,2
88,2

100,6
72,3

90,8
76,3

106,3
70,1

90,9
114,5
97,5
91,1

Italy

Germany

France

Poland

Ireland

Canada

USA

Russia
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System informatyczny, który będzie gromadził dane dotyczące 
wynagrodzeń w całej Grupie, będzie w pełni wdrożony w roku 
obrotowym 2014/2015. Obecnie przedstawiamy zatem jedynie dane 
dotyczące Włoch, Niemiec, Francji, Polski, Irlandii, Kanady, USA i Rosji, 
w których to krajach zatrudnionych jest około 70% pracowników całej 
Grupy. 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.

Pracownicy rekrutowani lokalnie

Jeśli chodzi o rekrutację nowych pracowników, w Ferrero nie obowiązuje 
przyjęta na poziomie Grupy polityka, która ustanawiałaby preferencje 
dla pracowników rekrutowanych lokalnie, chociaż w miarę możliwości 
Grupa stara się w pierwszej kolejności przyjmować pracowników 
mieszkających na terenie, na którym działa dany zakład.
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 850 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 wykresie nie ma 
pracowników zatrudnionych na stanowiskach najwyższego szczebla.

*Azja obejmuje Hong Kong, Singapur, Koreę Płd. i Tajwan.
**Skandynawia obejmuje Danię, Finlandię, Szwecję i Norwegię.

Procentowy udział dyrektorów zatrudnionych 
lokalnie, na dzień 31.08.2013r.100%
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Stosunki pracy

Minimalne wyprzedzenie, z którym Grupa zobowiązana jest poinformować 
pracowników o poważniejszych planowanych zmianach w jej działaniu, jest 
zgodne z przepisami prawa krajowego bądź zapisami układów zbiorowych, 
i jest to okres wynoszący od 15 dni do 6 miesięcy.
W roku 2012/2013 w żadnym z zakładów pracy Ferrero nie miały 
miejsca strajki.
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Zobowiązania podjęte przez firmę w zakresie planów 
emerytalnych

Grupa opracowuje dodatkowe 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 rezerwy.
Wysokość świadczeń należnych pracownikom ustalana jest na koniec 
roku i stanowi aktualną wartość zobowiązań Grupy wobec pracowników, 
po odliczeniu świadczeń wypłaconych zaliczkowo.
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Inicjatywy Ferrero Niemcy promujące zdrowie i dobre samopoczucie w miejscu pracy
Ferrero Niemcy zaproponowało swoim pracownikom, zatrudnionym zarówno w zakładzie produkcyjnym, 
jak i w obszarze handlowym, szereg inicjatyw, zmierzających do poprawy ich samopoczucia w miejscu 
pracy i umożliwienia im lepszego godzenia obowiązków służbowych z życiem prywatnym.
Udział i pozytywny odzew na wewnętrzne i zewnętrzne inicjatywy oraz badania skłoniły Ferrero do 
stworzenia własnego zespołu, którego zadaniem byłoby opracowanie całościowego planu poprawy 
samopoczucia pracowników w miejscu pracy, a którego zamierzenia, strategie i cele obejmowałyby 
wszystkich zatrudnionych. Program ten uwzględnia potrzeby i specyfikę zarówno pracowników produkcji, 
jak i obszaru handlowego.
Ten zainaugurowany w 2013 roku program obejmuje swoim zakresie trzy główne obszary działania: 
sprawność umysłowa, sprawność fizyczna i zdrowe przyjemności.
W ramach każdego z modułów przewidziany jest szereg działań, takich jak konferencje,
warsztaty i szkolenia, z aktywnym udziałem pracowników.
Kilka przykładów:
• moduł ‘sprawność umysłowa’:
- EAP (employee assistance program – program assistance dla pracowników) oferujący pomoc 
  w trudnościach dnia codziennego;
- warsztaty dla wszystkich pracowników; 
• moduł ‘sprawność fizyczna’:
- bezpłatne kontrole stanu zdrowia dla pracowników powyżej 35 lat, którzy poddali się odpowiednim
  szczepieniom;
- współpraca z klubami fitness; 
• moduł ‘zdrowe przyjemności’:
- indywidualne sesje z doradcą;
- kursy gotowania zachęcające do stosowania zbilansowanej diety.

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy

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, poprawę warunków pracy i 
podnoszenie stałego poziomu bezpieczeństwa, między innymi poprzez 
odpowiednie modele zarządzania.
Ponieważ każdy pracownik powinien być świadomy swojej roli i 
spoczywającej na nim odpowiedzialności w zakresie BHP, niezależnie 
od szkoleń, prowadzonych zarówno z udziałem osób na stanowiskach 
kierowniczych, jak i szeregowych pracowników, podejmowanych jest 
szereg działań dobrowolnych zmierzających do realizacji tego celu.
Tytułem przykładu prezentujemy poniżej działania podjęte w tym 
zakresie przez niemieckie jednostki Grupy.
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TWOJE bezpieczeństwo to także MOJA sprawa (YOUR safety is MY concern too)

W trakcie 2013 roku swoją działalność 
kontynuowała Komisja ds. Bezpieczeństwa 
Pracy, mająca swoją siedzibę w Albie (jej skład 
w połowie tworzą przedstawiciele pracowników, 
a w połowie pracodawcy). Zajmuje się ona 
promowaniem działań sprzyjających budowaniu 
kultury bezpieczeństwa pracy, przede wszystkim 
nastawionej na przeciwdziałanie zagrożeniom. 
Dużym powodzeniem cieszył się konkurs, w 
którym mogli brać udział wszyscy pracownicy i współpracownicy Grupy Ferrero w Albie, a w 
którym chodziło o wymyślenie najlepszego hasła promującego bezpieczeństwo pracy. W ciągu 
kilku dni swoje propozycje zgłosiło ponad 3 tys. osób, dowodząc tym samym wielkiej wyobraźni i 
zainteresowania tematem. Jury, w skład którego weszli pracownicy i przedstawiciele pracodawcy, 
wybrało następnie dziesięć zwycięskich haseł, których autorów nagrodzono. Jury generalne jako 
ostatecznego zwycięzcę wyłoniło hasło “TWOJE bezpieczeństwo to także MOJA sprawa”, którego 
autorem jest Giovanni Rossi, pracownik działu utrzymania ruchu. Hasło niesie w sobie wyraźne 
przesłanie, że bezpieczeństwo to nie tylko kwestia indywidualna, ale także zbiorowa i jako taka 
wymaga zainteresowania i udziału wszystkich. W trakcie roku, w zakładach w Balvano, Pozzuolo 
Martesana i Sant’Angelo dei Lombardi zostały również zorganizowane warsztaty z udziałem 
pracowników, szefów i przedstawicieli związków zawodowych, których celem było przemyślenie 
nowych form zaangażowania i komunikacji w zakresie BHP.
Rosnącą rolę szkoleń w zakresie bezpieczeństwa pracy potwierdza 279 sesji szkoleniowych, 
przeprowadzonych we włoskich jednostkach Ferrero S.p.A. w trakcie roku 2012/2013. Wzięło w 
nich udział 2.643 pracowników, którzy w sumie uczestniczyli w 16.253 godzin wykładów.
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Wypadki przy pracy

Na poniższych wykresach przedstawiliśmy sytuację dotyczącą 
wypadków przy pracy, których skutki trwały dłużej niż 3 dni, a które 
nastąpiły zarówno podczas pracy, jak i w drodze z i do pracy. Informacja 
ta obejmuje zakłady produkcyjne Grupy, z wyłączeniem Przedsiębiorstw 
Społecznych Ferrero. Jeśli chodzi o nowe zakłady, dane zbierane są od 
stycznia 2013r. (Manisa, Turcja) i od czerwca 2013r. (San Jose Iturbide, 
Meksyk).
W omawianym okresie nie wystąpiły wypadki ze skutkiem śmiertelnym 
ani szczególnie poważne.
W trakcie roku 2012/2013 odnotowano znaczący spadek zarówno 
wskaźnika częstości (-11 %) jak i wskaźnika ciężkości wypadków 
(-20%), co jest efektem skoordynowanych działań zarówno na polu 
technicznym, jak i organizacyjnym i szkoleniowym, podjętych przez 
poszczególne zakłady Grupy.
Wskaźniki częstości i ciężkości wypadków obliczone zostały na 
podstawie liczby wypadków oraz godzin przepracowanych przez 
pracowników fizycznych i umysłowych zatrudnionych jedynie we 
wskazanych zakładach produkcyjnych.

Wskaźnik częstości wypadków przy pracy w Grupie*2,5
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* Wskaźnik częstości wypadków przedstawia całkowitą liczbę wypadków przy 
pracy przypadającą w omawianym okresie na 100.000 przepracowanych godzin.

Wskaźnik ciężkości wypadków przy pracy w Grupie*
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* Wskaźnik ciężkości wypadków przedstawia całkowitą liczbę nieobecności 
powypadkowych przypadającą w omawianym okresie na 1.000 przepracowanych godzin.



129

Odpowiedzialność społeczna Ferrero
Ludzie Ferrero

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

Szkolenia i rozwój

Szkolenia
Learning Lab Ferrero również w tym roku opracował szereg istotnych 
dla Grupy kursów szkoleniowych.
Corporate University prowadzi stałe szkolenia z zakresu tematów 
korporacyjnych, które są niezbędne dla rozwoju zawodowego 
pracowników w ramach firmy. Zajmuje się także szkoleniami 
menedżerskimi, których zadaniem jest wzmocnienie kompetencji, 
umiejętności i zachowań poszczególnych pracowników. Zespoły 
stworzone specjalnie dla obszarów Commercial Operations, 
Management Services i Industrial Operations pracują też intensywnie 
nad konkretnymi projektami szkoleniowymi, których celem jest opisanie 
i przekazanie w uporządkowany sposób, posługując się nowoczesnymi 
i awangardowymi metodami dydaktycznymi, wiedzy i know-how, które 
stanowią wyróżnik naszej firmy.
Wszystkie programy szkoleniowe przeznaczone dla pionów Commercial 
Operations i Management Services są już z powodzeniem realizowane 
w całej Grupie Ferrero.

ROK

Wskaźnik częstości 
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Wskaźnik ciężkości
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Najważniejsze nowości wprowadzone w tym roku to:
1.  Ferrero Marketing Academy: jest to ambitny projekt szkoleniowy, 

opracowywany dla działów Marketingu, nad którym prace w 2012/2013 
objęły następujące etapy:
a.  opisanie podstawowych elementów marketingu charakterystycznych dla 

Grupy Ferrero i określenie związanych z nimi kompetencji i umiejętności;
b.  analiza priorytetów szkoleniowych i określenie trzech zakresów 

tematycznych: Consumer Centricity, Engaging Communication, Growing 
Love Brands;

c. stworzenie zespołów roboczych, które zajęły się opracowaniem treści  
  szkoleniowych.

2.  Ferrero Sales Academy: liczne zrealizowane na całym 
świecie szkolenia w ramach tego programu dostarczyły wielu 
materiałów do przemyśleń i aktualizacji treści szkoleniowych. W 
związku z tym powołane zostały zespoły, które prowadzą stały 
monitoring i aktualizują treści szkoleń w zależności od potrzeb.

3.  Sprawy korporacyjne i Public Relations: opracowano i przeprowadzono dwa 
tygodniowe szkolenia przeznaczone dla pracowników tych działów, 
zatrudnionych w Europie i poza nią. Celem było przedstawienie 
wszystkiego, co wiąże się ze światem Ferrero i tymi działaniami 
i procesami biznesowymi, które wyróżniają Grupę na tle innych 
firm, a także przekazanie pewnej podstawowej wiedzy na temat 
roli pełnionej w organizacji, by skutecznej i lepiej wspierać Grupę w 
relacjach ze światem zewnętrznym.
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Nowy plan szkoleń został podzielony:

 Ze względu na zakres szkoleń, na:
−   Development Activities, czyli wszelkie działania, których celem jest 

rozwój zawodowy menadżerów. Są to zarówno różnego rodzaju kursy 
szkoleniowe, jak i rozmaite staże i innego typu działania pozwalające 
na podniesienie umiejętności i wykształcenie odpowiednich postaw

    i zachowań. Przykładami tego typu działań są mentoring i tutoring; 
−  Institutional Training, czyli działania szkoleniowe o charakterze 

korporacyjnym, skupiające się na kształtowaniu liderów, 
harmonijnie wpisujących się w kulturę i wartości firmy;

−  Managerial & Soft Skills, czyli szkolenia, których celem jest 
podnoszenie konkretnych kompetencji menedżerskich;

−  Professional Know How, czyli kursy, podnoszące poziom 
umiejętności i wiedzy zawodowej i merytorycznej.

W trakcie roku 2012/2013 Learning Lab Ferrero przeprowadził 62.9726

godzin szkoleń, w których uczestniczyło ogółem 2.018 osób.
Dane dotyczące szkoleń, począwszy od tego roku, są gromadzone 
w sposób bardziej precyzyjny, dzięki wprowadzeniu specjalnie 
opracowanego w tym celu systemu informatycznego do monitoringu 
aktywności szkoleniowej Grupy.
Wdrożenie tego systemu nie zostało jeszcze ukończone, a kolejne jego 
etapy umożliwią monitoring działań szkoleniowych opracowywanych 
lokalnie, co da pełny obraz całej aktywności szkoleniowej prowadzonej 
w Grupie Ferrero. Dane będą obejmowały całościową liczbę godzin 
szkoleniowych, dane uśrednione oraz per capita, w podziale na 
kategorie zaszeregowania i płeć.

Przewidujemy, że dane te będą dostępne w formie kompletnej, od roku 
2014/2015, a nie od 2013/2014. Wdrożenie nowego systemu wymaga 
jeszcze dalszych prac, które zapewnią całkowitą wiarygodność danych.

Kursy szkoleniowe Learning Lab Ferrero w roku 2012/2013

6 Dane z systemu SAP TEM, uwzględniają wyłącznie kursy prowadzone przez 
Learning Lab i Corporate University.

Kobiety
Mężczyźni
Razem

Płeć L-ba uczestników L-ba godzin szkoleń

800
1.218
2.018

30.604
32.368
62.972

•
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Działania szkoleniowe Learning Lab Ferrero w podziale na zakres 
szkoleniowy w roku 201212013

Development Activities
Institutional 
Managerial & Soft Skills 
Professional Know-how 
Razem

Zakres szkoleniowy L-ba uczestników L-ba godzin szkoleń

49
204
923
842

2.018

504
31.938
17.172
13.358
62.972

Działania szkoleniowe Learning Lab Ferrero w podziale na kategorie 
treści szkoleniowych, w roku 2012/2013

Managerial & Soft Skills
Sales Training
Institutional
Production
Marketing
Finance
Quality
Development Activity
Institutional Affairs&Pr
Information Technology
Purchasing
Razem

935
288
204
168
142
120

50
49
29
19
14

2.018

17.268
5.296

31.938
1.596
2.272
1.920

400
504
986
456
336

62.972

Kategoria treści 
szkoleniowych L-ba uczestników L-ba godzin szkoleń

Ze względu na kategorie treści szkoleniowych:
Nowa oferta szkoleniowa została podzielona na obszary tematyczne 
w oparciu o treści prezentowane podczas szkoleń. Na przykład, kurs 
na temat negocjacji, który zwykle przeznaczony jest dla pracowników 
działu sprzedaży, może być prowadzony również dla innych działów (np. 
działu zakupów), jeśli zostanie uznane, że jest potrzeba wzmocnienia 
danej kompetencji.
Dzięki temu podejściu możliwe stało się przygotowanie oferty 
przekrojowej, skierowanej do wszystkich dyrekcji w ramach Grupy 
i zdecydowanie bardziej obszernej w porównaniu z sytuacją 
poprzednią. Sprzyja to rozpowszechnianiu kompetencji i umiejętności 
w ramach Grupy.

•
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Zarządzanie talentami

Menadżerowie średniego szczebla oraz dyrektorzy w Grupie7 co 
roku objęci są procesem Performance Management, czyli oceny 
indywidualnych wyników i osiągnięć, której celem jest monitorowanie 
uzyskiwanych rezultatów w zestawieniu z przyjętymi celami, oraz 
zachowań w ramach organizacji.
Proces ten prowadzi między innymi do wskazania tych kompetencji 
i umiejętności, które wymagają wzmocnienia, aby zapewnić dalszy 
rozwój zawodowy danego pracownika.

W roku 2012/2013:
• rozpoczęto stopniowe rozszerzanie procesu Performance Management na 

kategorię pracowników umysłowych, poprzez wprowadzenie wspólnej, na 
szczeblu całej Grupy, terminologii dotyczącej takich pojęć, jak cele, wyniki, 
kompetencje, mobilność i aspiracje zawodowe. Ogółem procesem tym 
objęto ponad 5.000 osób i prawie dla wszystkich z nich został przygotowany 
indywidualny plan rozwoju. Na rok 2013/2014 planuje się dalsze 
zwiększanie zasięgu procesu, który ma objąć już około 9.800 pracowników;

• uruchomiono proces Management Review, którym objęto 
pracowników zatrudnionych na wszystkich poziomach w Grupie. 
Proces ten, za który wspólną odpowiedzialność ponoszą z jednej 
strony zainteresowani pracownicy, z drugiej dział HR, wyznacza 
kierunki rozwoju menadżerskiego poszczególnych pracowników.

Jego celem jest w szczególności:
- wyłonienie osób, które na poszczególnych 
szczeblach posiadają predyspozycje do 
  pełnienia stanowisk o większym zakresie odpowiedzialności, zarówno w krótkim, 
  jak i średnim horyzoncie czasowym;
- wskazanie potencjalnych następców osób piastujących w firmie kluczowe 
  stanowiska.

7  Z wyłączeniem pracowników zatrudnionych w Grupie krócej niż rok i pracowników 
gospodarstw rolnych Ferrero.
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Projekt Intercultura
Również w roku szkolnym 2012/2013 Grupa kontynuowała już 
niemal dziesięcioletnią tradycję współpracy z projektem Intercultura, 
umożliwiając dzieciom swoich pracowników naukę za granicą. 
Zostały ufundowane: 1 roczne stypendium we Włoszech, 3 stypendia 
dwumiesięczne we Francji, 1 stypendium roczne w Niemczech i 1 
stypendium roczne w Polsce.

Szkolenia merytoryczne i zawodowe

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 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.



135

Odpowiedzialność społeczna Ferrero
Ludzie Ferrero

W poniższej tabeli przedstawiono liczbę godzin szkoleniowych ogółem oraz 
przypadającą na jednego pracownika, którymi objęto zarówno pracowników 
fizycznych, jak i umysłowych w najważniejszych zakładach Grupy.

Średnia roczna liczba godzin szkoleniowych przeprowadzonych w zakładach

Włochy
Polska
Rosja
Brazylia
Belgia
Kanada*
Argentyna
Irlandia
Ekwador
Niemcy
Francja
Australia**

22.791
18.100

3.300
901

3.987
4.965
1.788
2.283
1.724

32.345
2.604

960

5,8
16,3
18,6

2,3
6,4
6,2
4,6
9,5

4
13,2

7,2
12,5

25.625
11.709
5.072

10.581
4.674
5.989
2.151
1.997
1.777

60.359
2.889

496

5,89
12,27
26,84
22,51

7,44
10,68

6,13
9,04
3,84

19,11
6,96
5,23

godz./rok godz.średnio /pracownika godz./rok godz.średnio /pracownika
Kraj

2011/2012 2012/2013

*Dane z Kanady obejmują tylko pracowników fizycznych.
**Dane z Australii nie obejmują przeszkolenia na stanowisku pracy.

W chwili obecnej system informatyczny działający w Grupie nie 
umożliwia jeszcze gromadzenia danych szczegółowych dotyczących 
wszystkich jednostek. Takie dane będą dostępne od roku 2014/2015, 
tak jak wskazaliśmy w rozdziale “Szkolenia i rozwój”.

Wysługa lat

Grupę Ferrero wyróżnia szczególnie pozytywna atmosfera pracy i silna 
więź, która wraz z upływem lat tworzy się pomiędzy pracownikami 
a rodziną Ferrero.

W roku 2012/2013 wręczono formalne odznaczenia 170 
pracownikom, którzy przepracowali w Ferrero 25 lat, 173 po 30 
latach pracy, 81 po 35 latach, a 39 po 40 latach zatrudnienia w 
Grupie.
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Poniższa tabela przedstawia średnią wysługę lat2 pracowników 
zakładów Grupy, wg stanu na dzień 31 sierpnia 2013 r.

8  Średnia w oparciu o wysługę lat liczoną dla każdego pracownika zatrudnionego na 
dzień 31 sierpnia 2013r. od daty zatrudnienia w Grupie Ferrero do dnia 31 sierpnia 
2013r.

Zaszeregowanie
Średnia wysługa lat w Grupie Ferrero (lata, miesiące)

Mężczyźni Razem
Włochy: Alba od 1946r., Pozzuolo Martesana od 1965r., Balvano od 1985r., S. Angelo dei Lombardi od 1985r.

Pracownicy fizyczni 13 lat, 11 miesięcy 17 lat, 10 miesięcy 16 lat, 1 miesiąc
Pracownicy umysłowi 14 lat, 11 miesięcy 18 lat, 3 miesiące 16 lat, 11 miesięcy
Kadra średniego szczebla 17 lat, 1 miesiąc 19 lat, 7 miesięcy 19 lat

Kier. najwyższego szczebla 15 lat, 2 miesiące 21 lat 20 lat, 5 miesięcy
Niemcy Stadtallendorf od 1956r.

Pracownicy fizyczni 11 lat, 1 miesiąc 12 lat, 7 miesięcy 11 lat, 10 miesięcy
Pracownicy umysłowi 12 lat, 9 miesięcy 16 lat, 9 miesięcy 15 lat, 6 miesięcy
Kadra średniego szczebla 21 lat, 1 miesiąc 17 lat, 6 miesięcy 17 lat, 9 miesięcy
Kier. najwyższego szczebla n.d. 21 lat, 6 miesięcy 21 lat, 6 miesięcy

Francja: Yillers-Ecalles od 1960r.

Pracownicy fizyczni 14 lat, 8 miesięcy 15 lat, 2 miesiące 14 lat, 11 miesięcy
Pracownicy umysłowi 16 lat, 10 miesięcy 18 lat 17 lat, 7 miesięcy
Kadra średniego szczebla 5 lat, 2 miesiące 11 lat, 11 miesięcy 9 lat, 3 miesiące
Kier. najwyższego szczebla n.d. 6 lat 6 lat

Australia: Lithgow od 1974r.

Pracownicy fizyczni 11 lat, 1 miesiąc 8 lat, 11 miesięcy 10 lat
Pracownicy umysłowi 10 lat 12 lat, 8 miesięcy 11 lat, 5 miesięcy
Kadra średniego szczebla n.d. 17 lat 17 lat
Kier. najwyższego szczebla n.d. 30 lat, 8 miesięcy 30 lat, 8 miesięcy

Irlandia: Cork od 1975r.

Pracownicy fizyczni 14 lat, 3 miesiące 10 lat, 3 miesięcy 11 lat, 7 miesięcy
Pracownicy umysłowi 11 lat, 6 miesięcy 15 lat, 9 miesięcy 14 lat
Kadra średniego szczebla 16 lat, 2 miesiące 23 lat, 8 miesięcy 22 lata, 2 miesiące
Kier. najwyższego szczebla n.d. 7 lat, 3 miesiące 7 lat, 3 miesiące

Ekwador: Ouito od 1975r.

Pracownicy fizyczni 7 lat, 10 miesięcy 4 lata, 10 miesięcy 6 lat, 7 miesięcy
Pracownicy umysłowi 7 lat, 2 miesiące 6 lat, 11 miesięcy 7 lat, 1 miesiąc
Kadra średniego szczebla 19 lat, 1 miesiąc 14 lat, 3 miesiące 15 lat, 6 miesięcy
Kier. najwyższego szczebla n.d. 17 lat, 8 miesięcy 17 lat, 8 miesięcy

Belgia: Arion od 1989r.

Pracownicy fizyczni 10 lat, 4 miesiące 13 lat, 4 miesiące 11 lat, 9 miesięcy
Pracownicy umysłowi 18 lat, 9 miesięcy 19 lat, 9 miesięcy 19 lat, 2 miesiące
Kadra średniego szczebla 15 lat, 1 miesiąc 19 lat, 2 miesiące 18 lat, 5 miesięcy
Kier. najwyższego szczebla n.d. 22 lata, 3 miesiące 22 lata, 3 miesiące

Polska: Belsk od 1992r.

Pracownicy fizyczni 4 lata 7 lat, 1 miesiąc 5 lat, 8 miesięcy
Pracownicy umysłowi 8 lat 8 lat, 10 miesięcy 8 lat, 5 miesięcy
Kadra średniego szczebla n.d. 14 lat, 6 miesięcy 14 lat, 6 miesięcy
Kier. najwyższego szczebla n.d. 14 lat, 6 miesięcy 14 lat, 6 miesięcy
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Argentyna: La Pastora od 1992 r.

Pracownicy fizyczni 9 lat, 8 miesięcy 8 lat, 9 miesięcy 9 lat, 3 miesiące
Pracownicy umysłowi 11 lat, 5 miesięcy 11 lat, 2 miesiące 11 lat, 3 miesiące
Kadra średniego szczebla 7 lat, 11 miesięcy 8 lat, 1 miesiąc 8 lat, 1 miesiąc
Kier. najwyższego szczebla n.d. 5 lat, 9 miesięcy 5 lat, 9 miesięcy

Brazylia: Pocos de Caldas od 1994r.

Pracownicy fizyczni 4 lata, 3 miesiące 4 lata, 4 miesiące 4 lata, 3 miesiące
Pracownicy umysłowi 9 lat, 7 miesięcy 8 lat, 6 miesięcy 8 lat, 9 miesięcy
Kadra średniego szczebla n.d. 13 lat, 9 miesięcy 13 lat, 9 miesięcy
Kier. najwyższego szczebla n.d. 2 lata, 5 miesięcy 2 lata, 5 miesięcy

Kanada: Brantford od 2006r.

Pracownicy fizyczni 4 lata, 2 miesiące 3 lata, 11 miesięcy 4 lata, 2 miesiące
Pracownicy umysłowi 5 lat, 1 miesiąc 5 lat, 11 miesięcy 5 lat, 6 miesięcy
Kadra średniego szczebla 7 lat, 10 miesięcy 15 lat, 11 miesięcy 15 lat, 2 miesiące
Kier. najwyższego szczebla 8 lat, 6 miesięcy 18 lat, 2 miesiące 14 lata, 11 miesięcy

Kamerun: Yaounde od 2006r.

Pracownicy fizyczni 4 lata, 2 miesiące 3 lata 3 lata, 11 miesięcy
Pracownicy umysłowi 4 lata, 2 miesiące 2 lata, 7 miesięcy 3 lata, 1 miesiąc
Kadra średniego szczebla 7 lat, 7 miesięcy  5 miesięcy 4 lata
Kier. najwyższego szczebla n.d. n.d. n.d.

Indie: Baramati od 2007r.

Pracownicy fizyczni 5 lat, 3 miesiące 3 lata, 9 miesięcy 4 lata, 5 miesięcy
Pracownicy umysłowi 3 lata, 3 miesiące 1 lat, 12 miesiące 2 lata, 1 miesiąc
Kadra średniego szczebla n.d. 3 lata, 4 miesiące 3 lata, 4 miesiące
Kier. najwyższego szczebla n.d. 11 lat, 7 miesięcy 11 lat, 7 miesięcy

RPA: Walkerville od 2007r.

Pracownicy fizyczni 3 lata, 5 miesięcy 2 lata, 5 miesięcy 3 lata, 3 miesiące
Pracownicy umysłowi 4 lata, 6 miesięcy 2 lata, 1 miesiąc 3 lata, 5 miesięcy
Kadra średniego szczebla 3 lata, 5 miesięcy 1 rok, 5 miesięcy 1 rok, 10 miesięcy
Kier. najwyższego szczebla n.d. 4 lata 4 lata

Rosja: Vladimir od 2009r.

Pracownicy fizyczni 2 lata, 1 miesiąc 2 lata, 1 miesiąc 2 lata, 1 miesiąc
Pracownicy umysłowi 2 lata, 11 miesięcy 3 lata, 4 miesiące 3 lata, 2 miesiące
Kadra średniego szczebla 5 lat, 7 miesięcy 2 lata, 7 miesięcy 4 lata, 1 miesiąc
Kier. najwyższego szczebla n.d. 6 lat, 12 miesięcy 6 lat, 12 miesięcy

Meksyk: San Jose Iturbide od 2013r.

Pracownicy fizyczni 3 miesiące 4 miesiące 3 miesiące
Pracownicy umysłowi 4 lata, 2 miesiące 2 lata, 7 miesięcy 3 lata
Kadra średniego szczebla n.d. 5 lat, 7 miesięcy 5 lat, 7 miesięcy
Kier. najwyższego szczebla n.d. 25 lat, 5 miesięcy 25 lat, 5 miesięcy

Turcja: Manisa od 2013r.

Pracownicy fizyczni 7 miesięcy 7 miesięcy 7 miesięcy
Pracownicy umysłowi 1 rok, 11 miesięcy 2 lata, 2 miesiące 2 lata
Kadra średniego szczebla 1 rok, 3 miesiące 21 lat, 4 miesiące 14 lat, 8 miesięcy
Kier. najwyższego szczebla 1 rok, 3 miesiące 36 lat, 6 miesięcy 36 lat, 6 miesięcy

Zaszeregowanie Średnia wysługa lat w Grupie Ferrero (lata, miesiące)

Mężczyźni Razem
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Kolejne zamierzenia do końca 2015 roku

Kontynuując już rozpoczęte projekty i realizując cele wskazane 
w poprzedniej edycjach raportu CSR, będziemy nadal zajmować się 
następującymi obszarami:
• przedsięwzięcia promujące „Kulturę różnorodności”, w skład których 

wchodzą szkolenia menedżerskie nastawione m.in. na pogłębianie 
tematów związanych z interkulturowością: w trakcie roku 2012/2013 
moduły temu poświęcone, opracowane przez Corporate University 
Ferrero, zostały rozbudowane i wdrożone do cyklu regularnych 
szkoleń zarówno dla menadżerów, jak i nowo przyjętych absolwentów 
studiów wyższych;

• przedsięwzięcia promujące zatrudnianie pracowników sprawnych 
inaczej, w tym m.in. projekty szkoleniowe z udziałem szkół i 
współpraca z podmiotami gospodarczymi, zatrudniającymi osoby 
niepełnosprawne – w trakcie 2013 roku oprócz rozszerzenia 
projektów już realizowanych w części krajów, przedstawionych w 
raporcie ubiegłorocznym, podjęta została współpraca z dostawcami 
zewnętrznymi, w pierwszej kolejności z kooperantami zakładu w Albie, 
którzy zatrudniają głównie osoby niepełnosprawne i poszkodowane 
życiowo;

• rozwijanie już istniejących programów zatrudniania młodzieży, w tym 
partnerstwo w ramach programów Master oraz współpraca z uczelniami 
wyższymi, aby ułatwiać dostęp do kursów najzdolniejszym studentom. 
Realizowanych jest wiele przedsięwzięć w poszczególnych krajach, 
np. projekty łączenia nauki szkolnej ze stażem pracy, doradztwo w 
zakresie wyboru zawodu, stypendia, praktyki – wszystko to będzie 
dalej rozwijane. 

Pragniemy dla przykładu przytoczyć projekty realizowane przez Ferrero 
Niemcy.

Przedsięwzięcia realizowane przez Ferrero Niemcy
Edukacja
Dwuletni staż szkoleniowy dla uczniów, którzy ukończyli naukę na etapie dyplomu zawodowego. W 
ramach form prawnych przewidzianych w Niemczech staż ten zakłada część zajęć prowadzonych w 
formie praktycznej, w zakładzie, pod okiem opiekuna i część w szkole zawodowej. Ferrero organizuje 
pięciodniowy kurs przygotowujący do egzaminu końcowego w ramach stażu, który prowadzony jest 
przez Izbę Przemysłu i Handlu.
Dual study
Możliwość odbycia trzyletniej praktyki w firmie, przy jednoczesnym uczęszczaniu na studia wyższe – 
pozwala połączyć naukę teoretyczną i praktyczną w sposób regularny. Podczas całego okresu nauki 
studenci otrzymują od Ferrero stałą pensję.
Stypendia
Co roku byli stażyści oraz dzieci pracowników Ferrero mogą ubiegać się o trzy stypendia, fundowane 
przez Fundację Ferrero i udzielane na okres maksymalnie 9 semestrów.
Poza tym co roku fundowane są dwa stypendia dla dzieci pracowników w wieku od 14 do 17 lat, na 
pokrycie rocznej nauki za granicą.



139

Odpowiedzialność społeczna Ferrero
Ludzie Ferrero

Praktyki dla studentów
Wielu młodych ludzi ma możliwość odbycia praktyk szkoleniowych, przede wszystkim w dziale 
marketingu, przez okres maksymalnie sześciu miesięcy. Praktykanci otrzymują odpowiednie wsparcie 
i wynagrodzenie, jak również swoją partię obowiązków, za których wykonanie są odpowiedzialni. 
Poza tym mogą oni zwiedzić i obejrzeć zakład produkcyjny.
Współpraca z organizacjami studentów
Rozpoczęta została długofalowa współpraca z Enactus-em, międzynarodową organizacją studencką, 
która zajmuje się projektami lokalnymi, społecznymi i środowiskowymi. Ferrero wspiera podejmowane 
przez nią projekty, poprzez wsparcie na zasadzie coachingu i doradztwa oraz finansowe.
Prezentacje na uczelniach
Organizowanych jest też wiele spotkań, m.in. na najważniejszych uczelniach, których celem jest pomoc 
młodym ludziom, podejmującym ważne życiowe decyzje, w tym, jak trafnie wybrać kierunek kształcenia 
czy zawód, w sposób zgodny z ich zainteresowaniami i predyspozycjami. Dzięki temu Ferrero może 
przedstawić prowadzoną przez siebie działalność, filozofię, która nią kieruje i historię, na której się opiera.

W roku 2014/2015 będzie opracowany projekt praktyk na 
szczeblu Grupy, którego zadaniem będzie umożliwienie młodym 
ludziom, jeszcze przed ukończeniem przez nich studiów, 
bliższego poznania realiów działalności przedsiębiorstwa.
• działania umożliwiające łączenie obowiązków osobom 

jednocześnie uczącym się i pracującym – w ramach 
różnych jednostek Grupy opracowywane są specjalne 
zmiany oraz systemy urlopów, zgodne z lokalną praktyką.

• rozwijanie polityki socjalnej Grupy, obejmujące wspólne cele, 
a jednocześnie chroniącej specyfikę lokalną – w trakcie roku 
2013/2014 zostaną opracowane jej wytyczne na szczeblu Grupy.

Najważniejsze obszary, na których skupiają się podejmowane działania, to:
• rodzina/społeczeństwo – przedsięwzięcia wspierające rodziców, pomoc 

pracownikom w ważnych wydarzeniach związanych z życiem rodzinnym 
i ubezpieczenie, zapewniające wsparcie rodzinie na wypadek śmierci/
kalectwa pracownika. W zależności od praktyki lokalnej może być to 
uzupełnione także dodatkowymi formami ubezpieczeń emerytalnych;

• łączenie życia zawodowego i prywatnego – przedsięwzięcia, 
które, w zgodzie z obowiązującymi lokalnie przepisami 
prawa, gwarantują z jednej strony większą elastyczność 
i lepszą kontrolę czasu, a z drugiej oferują szereg usług 
usprawniających radzenie sobie z codziennymi obowiązkami.

Polityka obejmuje globalnie obowiązujące wytyczne, które jednak, by 
mogły w sposób rzeczywisty spełniać potrzeby rozmaitych środowisk, 
w których Grupa funkcjonuje, muszą być przełożone na poziom lokalny.
• 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 – działania w tym zakresie szerzej opisaliśmy 
 w części poświęconej działalności prowadzonej w tym zakresie  
 zarówno na poziomie lokalnym, jak i Europejskiej Rady Zakładowej.



140

Odpowiedzialność społeczna Ferrero
Zrównoważone i trwałe praktyki rolnicze



141

Odpowiedzialność społeczna Ferrero
Zrównoważone i trwałe praktyki rolnicze

Zrównoważone i trwałe praktyki 
rolnicze
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Grupa Ferrero od lat stawia na budowanie bezpośrednich 
i długoterminowych relacji, które opierają się na przejrzystości i dialogu 
prowadzonym z producentami oraz dostawcami surowców.
Zgodnie z informacjami podanymi w poprzednich raportach CSR, 
Kodeks postępowania w biznesie Ferrero zawiera miedzy 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.ferrerocsr.
com).
Podstawowe kryteria, którymi kierujemy się podczas wyboru naszych 
surowców to: najwyższa jakość oraz przestrzeganie praw człowieka i 
poszanowanie środowiska naturalnego. Nasze zaangażowanie 
w pozyskiwanie surowców pochodzących ze zrównoważonych źródeł 
zostało zdefiniowane w następujący sposób:

Zrównoważone i trwałe praktyki rolnicze

Ferrero - Agricultural Commitment to Sustainability
Skrót F-ACTS podsumowuje wszystkie działania przewidziane 
w każdym strategicznym łańcuchu zaopatrzenia, które są realizowane 
za pośrednictwem specjalnego programu o nazwie Ferrero Farming 
Values (FFV). Program ten ma niezwykle ambitne założenia, które zostały 
przedstawione w syntetyczny sposób w poniższej tabeli.

100% surowca z certyfikatem zrównoważonej produkcji do 
2020 roku

Kakao

100% surowca segregowanego i z certyfikatem 
zrównoważonej produkcji do 2014 roku

Olej z owoców palmy

100% surowca identyfikowalnego do 2020 roku
Orzech laskowy

100% jaj pochodzących od kur z chowu ściółkowego 
(nieklatkowego) do 2014 roku

Jaja

Stałe zaangażowanie w spełnianie restrykcyjnych standardów jakości oraz kontrola 
wskaźników zrównoważonej produkcji w ramach projektu Milk Quality Project

Mleko

100% surowca z certyfikatem zrównoważonej produkcji 
do 2020 roku

Cukier trzcinowy
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Wyznaczone wcześniej cele, dotyczące zaopatrzenia w lecytynę sojową i 
kawę zostały już zrealizowane i będą teraz utrzymywane na osiągniętym, 
wysokim poziomie:
• lecytyna sojowa, w którą zaopatruje się Ferrero jest w 100% wolna 
od organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO free). Grupa 
Ferrero uznaje to za utrwaloną już praktykę i pozostaje wierna swojemu 
zaangażowaniu;

• w roku, którego dotyczy niniejszy raport, 100% kawy nabywanej przez 
Ferrero posiadało certyfikat zrównoważonej produkcji uzyskany za 
pośrednictwem UTZ Certified.

Kawa zazwyczaj jest kupowana w Ameryce Środkowej na wybranych 
plantacjach. Istniejący program UTZ Coffee “umożliwia rolnikom 
poznawanie najlepszych technik rolniczych, podnoszenie warunków pracy 
i oferowanie tym samym więcej swoim dzieciom, a także poszanowanie 
środowiska naturalnego”1. Jako że UTZ Certified to uznany podmiot w 
branży kawowej, Ferrero - dzięki korzystaniu z usług dostawców będących 
już w posiadaniu certyfikatu - zdołała zagwarantować sobie zrównoważony 
łańcuch dostaw w niezwykle krótkim czasie. W przyszłości Grupa planuje 
utrzymać podjęte zobowiązanie.

Większość światowych łańcuchów dostaw, włączając w to globalny łańcuch 
dostaw Ferrero, musi stawić czoło jednemu wspólnemu czynnikowi, 
jakim jest: ZŁOŻONOŚĆ. W związku z powyższym Grupa Ferrero zdaje 
sobie sprawę, że jeden podmiot, działając samodzielnie, nie da rady 
przekształcić istniejącego łańcucha dostaw w łańcuch o zrównoważonym 
charakterze. Każdy podmiot uczestniczący w łańcuchu wartości ma 
konkretną odpowiedzialność i wszyscy muszą pracować ramię w ramię, 
aby osiągnąć wspólny cel, jakim jest zrównoważony łańcuch dostaw. W 
celu osiągnięcia postawionych przed sobą celów, Ferrero opracowało 
specjalne programy, wykorzystując w nich podejście oparte na 3 filarach:

1 Deklaracja z Misji Programowej UTZ Coffee.

Te trzy filary powinny docelowo współpracować i uzupełniać się nawzajem,
zamiast działać w “odizolowany” sposób, ponieważ umożliwia to
dostosowanie się do złożoności łańcuchów dostaw.

Zrównoważony łańcuch dostaw

Certyfikaty/ 
Standardy

Zaangażowanie 
wspólne 

i instytucjonalne

Projekty/ 
Partnerzy

Współpraca z organizacjami o uznanym charakterze
Skoncentrowanie się na wpływie i wynikach, przyspieszając tam 

gdzie to możliwe.
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Kakao

Jednocześnie z dążeniem do osiągnięcia wspomnianego wyżej celu do 
2020 roku, rozwijamy projekty i współpracę zmierzające do polepszenia 
warunków życia indywidulanych rolników i całych społeczności.
Spośród wielu różnych działań prowadzonych przez Ferrero, poniżej 
zostały opisane przykładowe projekty realizowane w Ghanie.

W roku 2012/2013, Grupa Ferrero kupiła ponad 100.000 ton ziarna kakao,
które następnie samodzielnie przetworzyła w swoich zakładach w Albie
(Włochy) i Stadtallendorf (Niemcy).
Celem, który Grupa Ferrero wyznaczyła sobie do roku 2020, jest
zaopatrywanie się w 100% certyfikowanego ziarna kakao (w chwili obecnej
są to certyfikaty wystawiane przez UTZ Certified, Rainforest Alliance
Certified™ oraz Fairtrade).
W roku 2012/2013 Grupa osiągnęła poziom 25%, przekraczając tym 
samym swój początkowy cel, jakim był poziom 20%.

Łańcuch dostaw kakao

Harmonogram realizacji zrównoważonego łańcucha dostaw kakao

2011/2013 20202016/20182014/2016

20%
100%75%50%

Kraj pochodzenia: Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, Nigeria, Ekwador, Kamerun i inne

25%
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Przykłady Dobrych Praktyk w zakresie zintegrowania trzech filarów - 
współpraca Ferrero z Source Trust oraz GeoTraceability.

Ferrero zamierza polepszyć warunki życia ponad 13.000 rodzin, które 
uprawiają kakao w Ghanie, w Afryce Zachodniej. W tym celu Grupa chce 
wykorzystać swoją ugruntowaną już współpracę z organizacją non profit 
Source Trust, która została powołana do życia przez Armajaro Trading 
i pomaga rolnikom zwiększać wydajność upraw kakao oraz uzyskiwać 
lepszą jakość ziarna, przy jednoczesnym zachowaniu zrównoważonych 
praktyk rolniczych. Całe kakao pochodzące z tej inicjatywy będzie w 100% 
identyfikowalne i opatrzone certyfikatem UTZ Certified do 2016 roku.

Source Trust
Dzięki współpracy z Source Trust, Ferrero pracuje bezpośrednio 
z organizacjami rolników, pomagając im radzić sobie z problemami 
o charakterze zawodowym, środowiskowym, społecznym i biznesowym, 
przy wykorzystaniu szerokiego wachlarza działań z uwagą opracowanych 
i wybranych we wspólnym procesie planowania. Projekty Source 
Trust stanowią początek zrównoważonej produkcji kakao w dłuższej 
perspektywie, polepszając jednocześnie pespektywy handlowe rolników.

Przy wsparciu Ferrero, organizacja Source Trust zapewnia szkolenie 
w zakresie dobrych praktyk rolniczych, środowiskowych i społecznych, 
pomagając rolnikom w zwiększaniu wydajności oraz jakości upraw.

Cele certyfikowane przez UTZ 
Certified obejmują:

- zdrowe i korzystne warunki pracy;
- odpowiedzialne korzystanie 

ze środków ochrony roślin i 
nawozów;

- dobre praktyki rolnicze oraz 
dobre praktyki zarządzania 
ziemią/uprawami;

- lepsze szanse wykształcenia;
- pewność, że kakao, w które 

się zaopatrujemy, rzeczywiście 
pochodzi od odpowiedzialnych 
gospodarstw rolnych.

Gospodarstwa rolne certyfikowane 
przez Rainforest Ailiance Certified™ 
zobowiązują się dążyć do zdrowego 
środowiska naturalnego, promują 
dobrobyt pracowników i ich 
społeczności oraz stosują wydajne 
praktyki rolnicze. Rolnicy korzystają 
z bezpiecznych warunków pracy, 
godnych warunków mieszkania 
i pomocy medycznej, a ich dzieci 
mają dostęp do publicznej edukacji. 
Certyfikat gwarantuje ochronę 
ekosystemów, włączając w to 
naturalne siedliska dzikich zwierząt, 
zasoby wodne i grunty.

Przystępując do Programu 
Kakao organizacji Fairtrade, 
małe gospodarstwa rolne mogą 
zwiększyć swoją sprzedaż kakao. 
Grupa Ferrero zobowiązała się, 
że - począwszy od roku 2012/2013 
– kupi za pośrednictwem programu 
zaopatrzeniowego Fairtrade 20 
000 ton kakao w ciągu 3 lat.
Według stanu na sierpień 2013 
roku zakupiono już 500 ton kakao.

Certyfikaty zrównoważonej produkcji wystawiane przez podmioty zewnętrzne w odniesieniu 
do kakao, w które zaopatruje się Ferrero.
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 Ferrero zobowiązuje się do przeszkolenia, do 2016 roku, 13.000 rolników 
uprawiających kakaowce w 11 okręgach w Ghanie, umożliwiając im 
tym samym uzyskiwanie certyfikatów zgodnie ze standardami UTZ. 
Obok szkolenia, w ramach wsparcia dla Source Trust, Ferrero zapewnia 
dostarczanie rolnikom hybrydowego ziarna testowego, które zostało 
opracowane w oparciu o najnowocześniejsze badania origin-specific.
Lepsza jakość ziarna przeznaczonego na siew zapewnia rolnikom większe 
plony, a co za tym idzie wyższy dochód. Ponadto, najstarsze i mało wydajne 
już drzewa zastępowane są nowymi odmianami, opracowanymi w ramach 
badań prowadzonych w Cocoa Research Institute w Ghanie.
We współpracy z Ghana Education Service, firma Ferrero wspiera program 
Source Trust “Village Resource Centers” (VRCs), zapewniając sprzęt 
komputerowy i podłączenie Internetu w ośrodkach informatycznych, które 
mogą być wykorzystywane przez szkoły, przez rolników i przez społeczność 
lokalną do przyswajania i rozwijania umiejętności komputerowych.
Ośrodki te są umieszczone w wiejskich szkołach, które nie mają dostępu 
do sprzętu komputerowego. Dzięki temu uczniowie zyskują szansę 
zapoznania się z teorią i praktyką techniki informatycznej. Ponadto każdy 
taki ośrodek pełni rolę platformy, za pośrednictwem której można szkolić 
rolników uprawiających kakaowce, poprzez wykorzystanie materiałów 
audiowizualnych, dotyczących dobrych praktyk rolniczych, środowiskowych 
i społecznych, włączając w to moduły dotyczące zapobiegania najgorszym 
formom pracy dzieci. Do chwili obecnej z programu Village Resource 
Centers skorzystało już pięć wiejskich szkół, a na etapie opracowywania 
są plany, zmierzające do rozszerzenia programu VRC na 11 okręgów.
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GeoTraceability
Wysiłki Ferrero zmierzające do uzyskania pełnej identyfikowalności 
wykorzystywanego kakao zostały spotęgowane dzięki systemowi 
GeoTraceability, który pozwala na mapowanie gospodarstw rolniczych.
Do chwili obecnej w sumie 6.129 rolników (w tym 32% kobiet) zostało 
objętych mapowaniem w 5 okręgach, w których Ferrero zaopatruje się w 
identyfikowalne kakao. Przekłada się to na 11.337 hektarów zmapowanych 
gruntów przystosowanych do produkcji kakao (22% z tych gruntów jest 
zarządzanych przez rolników - kobiety).
Małe gospodarstwa rolne, które produkują identyfikowalne kakao, są 
mapowane dzięki odbiornikom GPS GIS. W ten sposób gromadzone 
są dane dotyczące upraw, takie jak wiek drzew i gęstość nasadzeń w 
plantacji, występowanie chorób czy stosowane praktyki rolnicze. Dzięki 
temu Ferrero ma wgląd w sytuację społeczno-ekonomiczną rolników i 
może - we współpracy z Source Trust - proponować celowane działania, 
skierowane do konkretnych społeczności, tak aby jak najlepiej odpowiadać 
na potrzeby rolników i ich rodzin.
W ostatecznym rozrachunku proces ten pozwala na monitorowanie 
efektów inwestycji Ferrero w programy, w które się zaangażowało, a tym 
samym upewnienie się, że rzeczywiście prowadzą one do zwiększenia 
produktywności i polepszenia warunków życia rolników, którzy dostarczają 
firmie ziarna kakao.
Do roku 2016 roku system GeoTraceability obejmie 13.000 rolników, 
którzy będą dostarczać Ferrero ziarna kakao w pełni identyfikowalne i 
certyfikowane przez UTZ. Kakao produkowane w danym gospodarstwie 
rolnym jest pakowane na miejscu do worków i oznaczane kodem 
kreskowym, co umożliwia jego identyfikowalność w całym łańcuchu dostaw. 
Dzięki temu Ferrero może identyfikować ziarna kakao wzdłuż całej trasy 
z gospodarstwa rolnego aż do zakładów, zapewniając tym samym ciągłą 
identyfikowalność surowca.

GeoTraceability - mapowanie na poziomie gospodarstwa rolnego

Mapowanie
Systemy mapowania GIS dostarczają organizacji dokładnych informacji o wielkości i kształcie 
gospodarstwa rolnego, a także przydatnych informacji dotyczących całej infrastruktury społecznej, 
takich jak odległość od szkoły czy od źródeł wody.

Zbieranie danych
Gromadzone są informacje dotyczące praktyk rolniczych, pomiarów gospodarstw rolnych i wskaźników 
społeczno-gospodarczych.

Monitorowanie i Ocena
Zebrane dane są następnie wykorzystywane do monitorowania w sposób mierzalny postępów 
wyznaczanych przez konkretne wskaźniki, a także do przygotowania programów szkoleniowych dla 
rolników.
Mapowanie GeoTraceability jest wreszcie podstawową częścią systemu identyfikowalności, dzięki 
któremu możliwe jest określenie, z której społeczności dany surowiec pochodzi.
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Większa uwaga skierowana na pracę dzieci: Ferrero Cocoa Community 
Commitment (F3C)
Ferrero kontynuuje swoją długoletnią już współpracę z organizacją Source 
Trust, starając się inwestować w społeczeństwa uprawiające kakaowce w 
Ghanie w sposób, który wykracza poza zwykłą certyfikację.

Program Ferrero Cocoa Community Commitment (F3C) ma na celu 
poprawę warunków życia 8.800 rodzin uprawiających kakao, oraz dzieci z 
tych rodzin (szacunkowa liczba to 26.400) poprzez konkretne ograniczenie 
najgorszych form pracy dzieci oraz namacalny wzrost dochodów rodzin. 
Projekt ten, realizowany we współpracy z National Programme For The 
Eliminating Of The Worst Forms Of Child Labour In Cocoa (NPECLC), 
zmierza do wprowadzenia w 162 społecznościach rolniczych specjalnego 
Systemu Monitoringu Pracy Dzieci w Ghanie (GCLMS), połączonego z 
innowacyjnym modelem organizacji rolnej opracowanym przez Source 
Trust.

Dzięki współpracy z NPECLC, program F3C jest zgodny z Narodowym 
Planem Działań (NPA) Ghany, zmierzającym do wyeliminowania 
najgorszych form pracy dzieci w latach 2009-2015. Cztery założenia tego 
projektu to:
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1. pomagać NPECLC we wprowadzaniu programu GCLMS do 162 nowych 
społeczności rolniczych, w których występują najgorsze formy pracy 
dzieci, wzmacniając jedocześnie 14 społeczności już uczestniczących 
w projekcie pilotażowym GCLMS programu NPECLC;

2. wspierać realizowany przez Departament Spraw Społecznych rządu 
Ghany (Department of Social Welfare) program uwrażliwiania i mobilizacji, 
zmierzający do promowania zrozumienia dla praw dzieci, włączając w to 
skutki, jakie niesie ze sobą praca dzieci;

3. wprowadzić całościowo pomyślane szkolenia dla organizacji rolniczych 
opartych na społeczności, aby te z kolei mogły przekazywać tę wiedzę 
dalej swoim członkom. Kluczowym elementem szkoleń będzie skupienie 
się na dobrych praktykach społecznych, które wiążą się z ograniczeniem 
najgorszych form pracy dzieci;

4. stworzenie 8 VRC w szkołach, aby usprawnić skuteczność nauki.

Aktualny obraz sytuacji
Do chwili obecnej powstało 48 społecznościowych komitetów ochrony 
dzieci (Community Child Protection Committees) stworzonych w 
dwóch okręgach, w których działa Ferrero, tzn. New Edubiase A oraz 
Asankragwa A. Komitety te zostały stworzone przez NPECLC w kwietniu 
2014 roku na podstawie systemu monitoringu pracy dzieci w Ghanie. W 
społecznościach tych przeprowadzono rejestrację rolników i zebrano ich 
podstawowe dane. W każdym okręgu powołano biura Systemu Kontroli 
wewnętrznej w celu monitorowania rozwoju projektu. Od sierpnia 2013 
roku wszyscy rolnicy zapisani do programu wzięli udział w szkoleniu 
dotyczącym źródeł utrzymania i warunków życia. Na chwilę obecną 
szkolenia w tych dwóch okręgach objęły w sumie 2.287 rolników (645 
kobiet i 1.642 mężczyzn).
Tuż po zakończeniu pierwszego roku programu szkolenia rolników, we 
wrześniu 2013 roku, wszystkie gospodarstwa rolne zostały poddane 
kontroli, aby sprawdzić czy wszyscy rzeczywiście dostosowali się 
do zasad i czy wdrażają wzorce, które przekazano im podczas kursu 
szkoleniowego. Po wewnętrznych kontrolach, w grudniu 2013 roku 
nadszedł czas na zewnętrzne audyty zorganizowane przez UTZ 
Certified, w następstwie których rolnicy pochodzący z obu okręgów 
uzyskali certyfikaty potwierdzające przestrzeganie przez nich Kodeksu 
Postępowania UTZ.
W lutym 2014 roku nastąpiło rozszerzenie programu F3C, kiedy to 
rozpoczęto zapisy nowych rolników w czterech kolejnych okręgach: 
Samreboi A, Samreboi B, Samreboi C i Samreboi D. Do lipca 2014 roku 
zostało zarejestrowanych ponad 4.500 nowych rolników, pochodzących z 
80 społeczności rolniczych, a przeznaczone dla nich szkolenia z zakresu 
źródeł utrzymania i warunków życia rozpoczęły się w kwietniu 2014 roku.
Zbudowano dwa ośrodki Village Resource Centers, z których korzysta w 
sumie 350 dzieci. Jeden ośrodek VRC powstał w Yirase District Assembly
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Junior High School, w okręgu Asankragwa, do której uczęszcza 150 
uczniów (72 dziewczynki i 78 chłopców). Drugi ośrodek VRC został 
zbudowany w Adansi Praso District Assembly Junior High School 
w New Edubiase A, dla 200 uczniów (77 dziewczynek i 123 chłopców).

Projekt F3C Ferrero, opracowany wspólnie z rządem Ghany, wykracza 
poza zwykłe dbanie o przestrzeganie przez rolników parametrów 
certyfikacji. Może być stawiany za przykład dobrej praktyki, ponieważ 
łączy trzy istotne filary, które są niezbędne dla skutecznego 
zrównoważonego i trwałego rozwoju:

• Społeczny: nastawienie na wykorzenienie najgorszych form pracy 
dzieci;

• Środowiskowy: pomoc w ulepszaniu technik rolniczych upraw 
kakaowca, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska;

• Gospodarczy: pomoc w podnoszeniu warunków życia i dobrobytu 
społeczności rolników produkujących kakao.

Olej z owoców palmy

W celu zaopatrywania się w najlepsze surowce dostępne na rynku Grupa 
Ferrero wiele lat temu dogłębnie przeanalizowała i szczegółowo poznała 
wszystkie składniki produktów, ich pochodzenie i proces przetwarzania. 
Dziś, jak nigdy dotąd, zrównoważony rozwój jest kluczowym elementem 
tej kultury wiedzy. W okresie objętym niniejszym raportem, Grupa Ferrero 
zakupiła około 150.000 ton oleju z owoców palmy, pochodzącego wyłącznie 
z Malezji, Papui Nowej Gwinei oraz Brazylii.

Dlaczego Ferrero stosuje olej palmowy?

Olej palmowy jest stosowany w produktach Ferrero z dwóch podstawowych przyczyn:

• nadaje produktom odpowiednią konsystencję, a przy tym - ze względu na fakt, że 
jest bezzapachowy i bezsmakowy - pozwala w pełni wydobyć smak poszczególnych 
składników,

• odgrywa kluczową rolę w uzyskaniu równowagi pomiędzy składnikami, a co 
najważniejsze pozwala na rezygnację z procesu uwodorniania (utwardzania), w wyniku 
którego dochodzi do powstawania tzw. “kwasów tłuszczowe trans” uznawanych przez 
władze i świat naukowy za wyjątkowo szkodliwe dla zdrowia.



151

Odpowiedzialność społeczna Ferrero
Zrównoważone i trwałe praktyki rolnicze

Zgodnie z informacjami z poprzedniego raportu CSR, Ferrero potwierdza, 
że do końca 2014 roku pozyskiwany przez nią olej z owoców palmy, 
będzie w 100% certyfikowany i segregowany, co stanowi wyprzedzenie 
założonego pierwotnie kalendarza, w którym cel ten był wyznaczony 
dopiero na 2015 rok.

Na zakończenie roku 2012/2013, już niemal 75% dostaw pochodziło z
identyfikowalnych, segregowanych i zrównoważonych źródeł.

Na poniższym rysunku przedstawiono harmonogram Ferrero, zmierzający 
do uzyskania planowanych 100%.

Harmonogram realizacji zrównoważonego łańcucha dostaw oleju palmowego

2012/2013 end 20142013/2014

>60%
100%>80%

Kraj pochodzenia: Malezja, Papua Nowa Gwinea i Brazylia

75%
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Już od 2005 roku Grupa Ferrero należy do Porozumienia na rzecz
zrównoważonej produkcji oleju palmowego (Roundtable on Sustainable
Palm Oil - RSPO) – międzynarodowej organizacji, która promuje 
i wprowadza pojęcie zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw 
i produkcji
oleju z owoców palmowych. Schemat międzynarodowej certyfikacji oraz
wprowadzane przez nią standardy stosują strategię, która ma podnieść
wymiar gospodarczy, ekologiczny i społeczny członków porozumienia. Są
wśród nich różne podmioty, takie jak organizacje obywatelskie, producenci,
dystrybutorzy i wytwórcy.
Zgodnie ze strategią Ferrero, dotyczącą zaopatrzenia w surowce 
o zrównoważonym pochodzeniu, wysiłki podejmowane w sprawie oleju 
z owoców palmy koncentrują się na RSPO i wykraczają poza istniejące
standardy, co jest możliwe dzięki ścisłej wieloletniej współpracy 
z dostawcami, opartej na tzw. Karcie (Charter), której przyjrzymy się bliżej 
w dalszej części raportu.
To właśnie silne relacje z dostawcami pozwoliły Ferrero wybrać restrykcyjny
schemat RSPO - certyfikację surowca segregowanego i pochodzącego
ze zrównoważonej produkcji. Jest to jedyny sposób zarówno po to, aby
upewnić się, że surowiec certyfikowany jako pochodzący ze zrównoważonej
produkcji nie jest mieszany z olejem niecertyfikowanym, ale też aby
zapewnić identyfikowalność oleju, aż do pierwotnego źródła pochodzenia.

- >75% oleju palmowego certyfikowanego przez RSPO jako segregowany i pochodzący ze 
zrównoważonej produkcji, na około 150.000 mt ogólnego zapotrzebowania;

- od lutego 2014 roku Nutella® produkowana w Europie w 100% wykorzystuje wyłącznie olej 
palmowy certyfikowany przez RSPO jako segregowany i pochodzący ze zrównoważonej produkcji;

- wszystkie 17 fabryk Ferrero, w których jest stosowany olej z owoców palmy zostanie poddanych 
certyfikacji, uzyskując “Certyfikat Łańcucha Zaopatrzenia RSPO” (SCC) na poziomie “Segregowany” 
(SG) do końca 2014 roku. 
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W poniższej tabeli wymienione zostały zakłady, które już posiadają 
certyfikat:

Alba (Włochy), Villers-Ecalles (Francja), Stadtallendorf (Niemcy)

Balvano (Włochy), Sant’Angelo dei Lombardi (Włochy), 
Belsk (Polska), Włodzimierz (Rosja)

Lightow (Australia), Poęos de Caldas (Brazylia), 
Brantford (Kanada), Manisa (Turcja)

San Jose Iturbide (Meksyk)

od marca 2013 r.

od lipca 2013 r.

od grudnia 2013 r.

od marca 2014 r.

od lipca 2014 r.

Zakłady produkcyjne “Certyfikat Łańcucha Zaopatrzenia RSPO” (SCC) 
które wkrótce osiągną poziom “Segregowany” (SG)

Arion (Belgia), Pozzuolo Martesana (Włochy)

Dostawcy Ferrero
Nasi długoletni dostawcy, którzy pomagają nam w osiągnięciu ambitnych 
celów to:

Przykład NBPO
New Britain Palm Oil (NBPO) to czołowy dostawca oleju palmowego, 
pochodzącego ze zrównoważonej produkcji. Jego działalność rozpoczęła 
się w 1969 roku wprowadzeniem polityki “zero burn”. NBPO przystąpił do 
programu RSPO w 2004, a obecnie jego działalność idzie jeszcze dalej, 
w oparciu o kartę opracowaną przez Palm Oil lnnovation Group (POIG).

Company name Country Scored or
not report?

RSPO
member?

ACOP
submitted?

Commitment
to 100%
CSPO by

GHC
sourcing
policy?

Volume of
palm oil
used (t)

Volume of
CSPO used

% CSPO
used

Total
score/12

Ferrero Trading Italy Scored Yes Yes 2014 Y 150,000 112,800 75% 12

Manufacturers and processors/Traders

WWF
W 2013 roku Ferrero uzyskało maksymalną punktację w klasyfikacji nabywców oleju 

palmowego sporządzonej przez WWF:

“Przedsiębiorstwa wiodące prym w zaopatrywaniu się w olej palmowy certyfikowany 
jako pochodzący ze zrównoważonej produkcji (a więc takie, które wykorzystują 
go w ponad 50%) to ...... producent Nutelli® Ferrero”. Klasyfikacja WWF Palm Oil 
Buyers Scorecard oraz artykuł dostępne są pod tym adresem.
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Kolejne zamierzenia
W dążeniu do stworzenia pionierskiego modelu zrównoważonego rozwoju 
w postaci łańcucha dostaw oleju z owoców palmy Ferrero – we współpracy 
z The Forest Trust (TFT) – pracuje obecnie nad narzędziem, które pozwoli 
pójść jeszcze dalej poza standardy ustalone przez RSPO, stawiając nowe 
wyzwania swoim dostawcom. Karta Ferrero Palm Oil Charter wprowadza 
szereg dodatkowych parametrów, które zostaną następnie przekazane 
dostawcom. Wśród tych kryteriów znajduje się między innymi system 
kontroli i monitorowania postępów oraz zgodności w terenie.
Bazując na standardach wytyczonych przez RSPO, Karta będzie 
koncentrowała się na wykorzenieniu praktyk takich jak: wycinka lasów, w 
których zmagazynowane są wysokie zasoby dwutlenku węgla, wypalanie 
roślinności i obsiewanie torfowisk. Ponadto jej celem będzie egzekwowanie 
poszanowania praw człowieka, włączając w to prawo do wyrażenia zgody 
przez lokalną i rdzenną ludność z odpowiednim wyprzedzeniem, bez 
nacisków i po uprzednim uzyskaniu niezbędnych informacji.
Wszystkie punkty ujęte w Karcie będą rozwijane według konkretnych 
i wymiernych kryteriów, we współpracy z TFT, które wniesie swoje 
doświadczenie w zakresie zrównoważonych praktyk, dotyczących surowców 
tropikalnych, w tym oleju palmowego.

Niemal 7.500 małych certyfikowanych gospodarstw położonych w Papui 
Nowej Gwinei, na obszarze wokół Kimbe, na wyspie New Britain, dostarcza 
NBPO owoce palmowe, z których produkuje on olej. Aspekty społeczne 
i ich powiązania z działalnością gospodarczą od początku stanowiły dla 
Grupy Ferrero kwestię dużej wagi, a współpraca z NBPO stanowi idealny 
przykład wdrażania tej strategii w życie.
Współpraca z NBPO pomagała i wciąż pomaga Ferrero w osiągnięciu 
wyznaczonych celów zaopatrywania się w surowce pochodzące ze 
zrównoważonej produkcji. Olej z owoców palmy to biznes, który zapewnia 
utrzymanie tysiącom małych rolników, stanowiąc przy tym ważne źródło 
utrzymania lokalnych społeczności, szansa na rozwój gospodarczy i 
bezpieczeństwo żywnościowe.
Dzięki współpracy z NBPO Ferrero może pośrednio wspierać część z tych 
małych rolników, jako że to między innymi od nich organizacja ta pozyskuje 
surowiec. Wdrożenie nowych wytycznych środowiskowych, opisanych 
w Karcie POIG oraz w certyfikacji RSPO, pozwala stwierdzić, że NBPO 
znajduje się na dobrej drodze do wypracowania zrównoważonego modelu 
dla całej branży.

Wraz ze swymi partnerami handlowymi Ferrero rozpoczęło w ten sposób 
proces przekształcania i doskonalenia rynku globalnego, poprzez stałe 
podnoszenie warunków życia społeczności, których podstawowym 
źródłem utrzymania jest ta właśnie działalność. Dodatkową korzyścią 
jest też poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zapewnienie sobie 
długofalowych dostaw tego cennego surowca.
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Najświeższe informacje na temat Karty Ferrero dotyczącej oleju 
palmowego są dostępne pod następującymi adresami:
www.ferrero.com/news/group-news/Ferrero-Palm-Oil-Charter
www.ferrero.com/group-news/Ferrero-responsible-palm-oil-progress-update

The Forest Trust

“Bardzo cieszymy się, że możemy uczestniczyć w tak ambitnej inicjatywie 
realizowanej przez renomowaną firmę, która wysyła wyraźny sygnał całej branży. 
To, co jest przede wszystkim istotne, to fakt, że jest to Karta opracowana przez 
Ferrero i że w niezwykle jasny sposób przedstawia wartości, które pragnie ono 
urzeczywistniać w swoich produktach. Kiedy przedsiębiorstwo samo tworzy swoją 
politykę, jego wizja zależy tylko od niego i ambicja staje się rzeczywistością. To 
dodaje odwagi wszystkim wokół, aby też dokonywali innowacji i obmyślali nowe 

strategie, pozwalające stawić czoło wyzwaniom przyszłości”
Bastien Sachet, Dyrektor TFT

Greenpeace

Zaangażowanie w “No Deforestation” ... włoskiego producenta czekolady Ferrero..... ogranicza 
niszczenie lasów i naruszanie praw człowieka w łańcuchu zaopatrzenia, stanowiąc model godny 
naśladowania przez całą branżę, oświadczył przedstawiciel Greenpeace International podczas 
Zgromadzenia Ogólnego Porozumienia na rzecz zrównoważonej produkcji oleju palmowego (RSPO).
Cały artykuł dostępny jest pod następującym adresem::
theindependent.sg/blog/2013/11/15/palm-oil-players-take-steps-beyond-rspo-greenpeace/

Informacje dodatkowe: masło Shea i Sal.
Masła Shea i Sal pochodzą z roślin dziko rosnących, odpowiednio w 
Afryce i Indiach. Drzewa masłosza, z których pozyskiwane jest masło 
Shea, to roślinny rdzenne dla sawanny subsaharyjskiej, natomiast drzewa 
damarzyka mocnego, z którego pozyskiwane jest masło Sal, rosną w 
lasach subkontynentu indyjskiego. Te owocowe drzewa nigdy nie trafiły 
do upraw na plantacjach głównie ze względu na fakt, że potrzeba od 
10 do 14 lat, zanim zaczną wydawać owoce, a maksymalna wydajność 
osiągana jest po około 20-30 latach. Dzięki temu utrzymały się one w 
swoim naturalnym środowisku, będąc ważnym źródłem wyżywienia 
i dochodu dla społeczności lokalnych, a także pozwalając na rozwój 
obszarów wiejskich. Dochód pochodzący ze sprzedaży masła Shea 
przedsiębiorstwom eksportowym stanowi ważne źródło zarobku dla kobiet 
w Afryce Zachodniej.
Ponadto, naturalne właściwości tych drzew oraz fakt, że nie potrzebują 
one żadnej specjalnej troski czy zabiegów, pozwalają na zrównoważone 
wykorzystanie gruntów. Lokalni robotnicy, chcąc dodatkowo zarobić, 
zbierają owoce, suszą je i przeznaczają do spożycia lub sprzedaży. W 
Europie dostawcy poddają je obróbce i przetwarzają w jadalne masło, 
podobne do masła kakaowego. Ferrero wykorzystuje to masło w niektórych 
swoich recepturach, aby poprawić konsystencję i gładkość produktu.
W 2011 roku Ferrero Trading została nagrodzona przez Ministra ds. Lasów 
indyjskiego stanu Madhya Pradesh, za swój pośredni wkład w dobrostan 
plemienny, poprzez zobowiązanie się do kupowania niewielkich owoców 
lasu, takich jak nasiona damarzyka mocnego pochodzące z tego terenu.
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Orzech laskowy

Ferrero potwierdza swój ambitny plan, zgodnie z którym do 2020 roku 
łańcuch dostaw orzechów laskowych zostanie w 100% objęty systemem 
identyfikowalności.

Harmonogram realizacji zrównoważonego łańcucha dostaw orzechów 
laskowych

2013/2014 20202016/20182014/2016

5%
100%50%15%

Kraj pochodzenia: Turcja, Chile, Włochy i inne miejsca HDB

Jak wspomniano na początku tego rozdziału, program Ferrero Farming 
Value (FFV) obejmuje także orzechy laskowe. Chodzi w nim przede 
wszystkim o podwyższenie umiejętności rolników należących do łańcucha 
dostaw Ferrero. Podejście to jest oparte na trzech filarach, które pozwalają 
stworzyć solidny i konkretny program.
Pierwszy filar bazuje na “certyfikatach/standardach”. Grupa Ferrero 
opracowała specjalny protokół kontroli, oparty na parametrach FFV, 
specyficznych dla orzecha laskowego. Od początku projektu, Ferrero 
zaangażowało do współpracy światowego lidera rynku certyfikacji, firmę 
SCS Global Services, która zajęła się opracowaniem wskaźników, 
wchodzących w skład kryteriów produkcji.
SCS, we współpracy z lokalnymi audytorami, dokonało następnie walidacji 
modelu, w oparciu o specjalny dokument przeznaczony do wykorzystywania 
na polach w kontaktach z rolnikami, tzw. FFV Control Points.

Łańcuch orzecha laskowego
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W drodze kompleksowych kontroli przeprowadzonych w miesiącach 
zbiorów orzecha laskowego (sierpień i wrzesień w Turcji), audytorzy 
sprawdzili cały łańcuch zaopatrzenia Ferrero, określając jego silne punkty 
oraz obszary wymagające usprawnień, które będą stanowiły cele FFV w 
2014 roku.
Stały monitoring sytuacji oraz bardziej przejrzysty ogląd całego łańcucha 
zaopatrzenia od wewnątrz stały się możliwe dzięki wprowadzeniu platformy 
identyfikowalności, zarządzanej we współpracy z GeoTraceability. Dzięki 
temu instrumentowi Ferrero zyskuje jasny obraz lokalizacji plantacji 
orzecha laskowego, produkcji rolników, będących dostawcami Ferrero oraz 
ważniejszych problemów, z którymi mają oni do czynienia. W ten sposób 
może lepiej określić, jakiego rodzaju wsparcia technicznego potrzebują. 
Ferrero przeszkoliło zespół inżynierów agronomów, którzy pomagają 
rolnikom we wszystkich obszarach produkcji orzecha laskowego w Turcji.
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Drugi filar to głównie indywidualne projekty prowadzone we współpracy z 
partnerami. Podczas przygotowania do zbiorów, Ferrero przeprowadziło 
kampanię społeczną, skierowaną do dzieci zamieszkujących obszary 
wiejskie, na których znajdują się plantacje leszczyny. We współpracy z 
turecką organizacją pozarządową Hayata Destek (Wsparcie dla Życia) 
zostały przeprowadzone różnorodne akcje oparte na inscenizacjach, 
śpiewaniu piosenek i wystawianiu spektakli. Chodziło o nawiązanie z 
dziećmi dialogu na tematy społeczne takie jak szacunek dla drugiego 
człowieka, warunki życia i pracy oraz wartość odmienności. Dwie furgonetki 
udekorowane orzechami laskowymi FFV odwiedziły przy tej okazji 84 
wioski, przemierzając w sumie 3.600 km i włączając do różnorodnych 
aktywności ponad 6.800 dzieci.
Projekt cieszył się aktywnym uczestnictwem społeczności wiejskich, które 
przyjęły go niezwykle pozytywnie. Wiele rodzin entuzjastycznie wzięło 
udział w projekcie, a dzieci wraz z matkami angażowały się w prowadzone 
akcje. Wielu przedstawicieli wiosek i miasteczek zwróciło się też z 
prośbą o ponowne przeprowadzenie projektu w 2014 roku, co zostanie 
zrealizowane.
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Równolegle, we współpracy ze spółdzielnią socjalną Ankara Development 
Workshop, Ferrero prowadziło badania statystyczne dotyczące warunków 
życia imigrantów -pracowników sezonowych w zachodniej części regionu 
Morza Czarnego. Wybrano próbkę 366 osób, których sytuację następnie 
monitorowano i z którymi przeprowadzono rozmowy. Badanie to okazało 
się bardzo cenne i dostarczyło materiałów, które pozwoliły na zrozumienie 
sytuacji, a także jasne określenie najważniejsze problemów. Dzięki temu 
będzie można stworzyć plan działania, zmierzający do poprawy sytuacji.

Trzeci filar opiera się na “zaangażowaniu wspólnym i instytucjonalnym”, 
w ramach którego Ferrero pracuje nad ciągłym dialogiem z instytucjami 
krajów, na których terenie działa. W Turcji Ferrero jest członkiem Caobisco 
– europejskiego stowarzyszenia firm z branży czekolady, ciastek i 
słodyczy. Odgrywa znaczącą rolę jako strona finansująca Partnerstwo 
Publiczno-Prywatne, realizowane we współpracy z tureckim oddziałem 
Międzynarodowej Organizacji Pracy, w ramach projektu skierowanego na 
wyeliminowanie najgorszych form pracy dzieci przy zbiorach orzechów 
laskowych. W 2013 roku udało się osiągnąć bardzo zachęcające rezultaty 
– poprzez wsparcie 330 rodzin sezonowych pracowników rolnych, udało 
się dotrzeć do 252 dzieci, które zabrano z pól lub które nie poszły na pola 
do pracy, zapewniając im jednocześnie dostęp do placówek edukacyjnych.
Rodziny mogły skorzystać także z innych praktycznych usług na miejscu. 
Właścicielom plantacji leszczyn została przekazana stosowna informacja, 
a 104 z nich skorzystało z indywidualnej pomocy i sesji szkoleniowych. 
Projekt ten zdecydowanie podniósł świadomość na temat warunków 
pracy w Turcji i w Europie. Film “Pikolo”, opisujący działania realizowane 
w ramach projektu, był pokazywany na największych imprezach z zakresu 
współpracy międzynarodowej oraz w krajowych kanałach telewizji.
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Cukier

Ogólną ilość cukru zakupionego przez Ferrero w 2013 roku można 
podzielić mniej więcej w następującej proporcji: 25% to rafinowany cukier 
trzcinowy, 75% to cukier z buraków cukrowych. Zakupem tego surowca, 
zwłaszcza na rynkach, na których Ferrero buduje swoją pozycję, zajmuje 
się zespół pracowników działu zakupów i jakości. Wybierają oni nowych 
dostawców, wykorzystując przy tym standardową procedurę selekcji. 
Dzięki temu surowce zawsze spełniają wysokie kryteria jakościowe 
Grupy, weryfikowane przez system audytów.

Zgodnie z deklaracjami z ubiegłych raportów CSR, Ferrero kupuje 
wyłącznie surowce “GMO free”. Cukier, w który się zaopatruje. w 100% 
jest wolny od organizmów modyfikowanych genetycznie.
W ubiegłorocznym raporcie opisany został plan działania do roku 2020, 
dotyczący zaopatrzenia w rafinowany cukier trzcinowy pochodzący 
ze zrównoważonych źródeł. Plan ten został ponownie przedstawiony 
poniżej. W 2013 roku Grupa Ferrero zakupiła 5.000 „cegiełek” (credit) 
Bonsucro w Australii, co stanowi pierwszy krok na drodze do osiągnięcia 
założonego celu, jakim jest 10%, do końca 2014 roku.
Dzięki przychodom wygenerowanym poprzez sprzedaż cegiełek 
zrównoważonego rozwoju Bonsucro, społeczność rolnicza dysponuje 
dodatkową sumą na inwestycje nastawione na usprawnienie praktyk 
rolniczych. Mogą być to inwestycje w techniki oszczędzania wody lub 
zintegrowaną ochronę przed chwastami, bądź inne działania wpisujące 
się w ogólne ramy zrównoważonych praktyk rolniczych, dla wzmocnienia 
których cegiełki zostały wyemitowane.

Grupa stale prowadzi uważną selekcję i analizę innych zrównoważonych 
źródeł, które mogłyby przyczynić się od osiągnięcia tego ważnego celu, 
jakim jest 100% dostaw cukru trzcinowego ze zrównoważonej produkcji.

Harmonogram realizacji zrównoważonego łańcucha dostaw cukru

2014 202020182016

10%
100%70%40%

Kraj pochodzenia: Brazylia, Indie, Australia i inne
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Jaja

Ferrero przyjęło dobrowolny plan, prowadzący do zaopatrzenia w jaja 
pochodzące z bardziej zrównoważonych źródeł. Plan ten zakłada zakupy 
jaj pochodzących od kur z chowu ściółkowego (nieklatkowego), zgodnie z 
przedstawionym poniżej harmonogramem,. Obejmuje on wszystkie zakłady 
produkcyjne położone w Unii Europejskiej.

Z dumą możemy potwierdzić, że w analizowanym roku przekroczyliśmy 
wyznaczony 60% cel już we wrześniu 2013 roku. Dzięki zaangażowaniu 
i współpracy wszystkich dostawców udało się osiągnąć poziom 70% 
zaopatrzenia w jaja pochodzące od kur z chowu ściółkowego (nieklatkowego).
Wierzymy, że ostateczny cel uda się osiągnąć do września 2014 roku. 
Równolegle z realizacją w 2013 roku dwóch nowych zakładów produkcyjnych 
w Turcji i Meksyku, Ferrero stosuje taką samą strategię na tych nietypowych 
terenach, gdzie jaja, pochodzące od kur z chowu ściółkowego (nieklatkowego) 
nie są tak łatwo dostępne. Choć jaja wykorzystywane w tych zakładach to 
zaledwie 5% ogólnego zużycia jaj w Ferrero, Grupa stara się podejmować 
dialog z lokalnymi dostawcami w tych krajach, dążąc do tego, by od kur z 
chowu ściółkowego (nieklatkowego) pochodziło 100% dostarczanych jaj, nie 
tylko w Europie, ale – na ile to możliwe - także w innych częściach świata.

Harmonogram realizacji łańcucha dostaw jaj od kur z chowu ściółkowego 
(nieklatkowego)

40% 100%60%

Kraj pochodzenia: UE-15 dla zakładów położonych na terenie UE

September 2012
September 2013 September 2014
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Mleko

Na przestrzeni lat Ferrero stale rozwijało i umacniało swoje długoterminowe 
relacje ze starannie wybranymi dostawcami, działającymi na lokalnych 
obszarach produkcji mleka. Podejście to pozwoliło na wzajemną współpracę 
nastawioną na zapewnienie i polepszanie świeżości oraz jakości surowca, 
przy jednoczesnym zachowaniu takich samych standardów dla wszystkich 
dostawców mleka Ferrero2.

Grupa Ferrero wykorzystuje te relacje, aby wzmocnić swoje “krótkie 
i kontrolowane łańcuchy dostaw”, kierując się przy tym konkretną 
wizją, jeśli chodzi o działania dostawców podejmowane w zakresie 
zrównoważonego rozwoju.

Ferrero nie tylko zwraca szczególną uwagę na przestrzeganie krajowych 
norm obowiązujących w produkcji surowego mleka oraz przetworów 
mlecznych, ale stale stymuluje swoich dostawców, aby dążyli do stosowania 
najlepszych praktyk. Przepisy dotyczące produkcji przetworów mlecznych, 
które zazwyczaj obejmują parametry jakości mleka (na przykład brak 
antybiotyków), jego klasyfikację i skład, mogą różnić się w poszczególnych 
krajach. Wysokie standardy Ferrero w zakresie dostaw mleka są natomiast 
stosowane na poziomie ogólnoświatowym i obowiązują niezależnie od 
poziomu krajowych przepisów.

Korzystając z krótkiego i kontrolowanego łańcucha dostaw, Ferrero jest 
w stanie stworzyć sprawny system identyfikowalności, który wykracza

2 Pod terminem “dostawcy mleka”, Ferrero rozumie także firmy dostarczające przetwory mleczne.
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poza obowiązujące przepisy (włączając w to 100% identyfikowalności 
przetwórni mleczarskich). Dzięki temu mamy jasny obraz drogi, którą 
podążają surowce - od gospodarstwa rolnego aż po gotowe produkty.
Ponadto wewnętrzne procedury Grupy przewidują coraz częstsze audyty 
u dostawców, obejmujące pełną kontrolę parametrów jakości, co ułatwia 
identyfikowalność mleka aż do źródła, z którego pochodzi. Najlepszym 
przykładem tych procedur jest Projekt współpracy w łańcuchu dostaw 
mleka, który Ferrero prowadzi ze swoimi dwoma najważniejszymi 
dostawcami, Inalpi (Włochy) i Mittelelbe (Niemcy). W ramach tego projektu 
udało się osiągnąć pełną transparentność w zakresie dostarczanych 
produktów.

Przed końcem omawianego okresu Grupa Ferrero zainicjowała Milk 
Quality Project, MPQ (Program jakości mleka), który ma za zadanie w 
sposób stały polepszyć smak i jakość mleka.
W tym celu projekt gromadzi dane od dostawców, dotyczące stosowanych 
praktyk rolniczych, zarządzania zasobami oraz dobrostanu zwierząt, a 
następnie dzieli się z nimi tymi informacjami.
Stało się to możliwe dzięki usprawnieniu wewnętrznych procedur 
kontroli. Opierając się na monitoringu MPQ, Ferrero zamierza kupować 
więcej przetworów mlecznych u tych dostawców, którzy wykazali się 
silnym zaangażowaniem w zrównoważony rozwój lub którzy zaopatrują 
się w tych przetwórniach mleczarskich, które wdrożyły już program 
zrównoważonego rozwoju, zwracający szczególną uwagę na dobrostan 
zwierząt.

“Projekt współpracy w łańcuchu dostaw mleka” na lata 2013-2015 jest 
nastawiony na rozwój i umacnianie działań niezbędnych to tego, by przy 
zakupie 30.000 ton mleka osiągnąć standardy określone w protokole Ferrero. 
Odbywa się to poprzez współpracę z dostawcami w trzech obszarach, które 
charakteryzują łańcuch dostawy:
“Krótki” – wykorzystanie danych do śledzenia drogi surowca, poprzez 
udokumentowaną procedurę, która obejmuje między innymi odległości 
pomiędzy poszczególnymi etapami łańcucha. Procedura przewiduje też 
odpowiednie dokumenty wypełniane w gospodarstwach rolnych,
“Kontrolowany” - pod kątem standardów jakości Ferrero w zakresie 
granicznych poziomów mikrobiologicznych i chemicznych
“Zrównoważony” – monitorowanie wskaźników dobrostanu zwierząt oraz 
zrównoważonego podejścia do środowiska. Wskaźniki dobrostanu zwierząt, 
które Ferrero pragnie kontrolować poprzez wdrożenie systemu monitoringu, 
zostaną podzielone według następujących kategorii: żywienie zwierząt, 
wyposażenie gospodarstwa, zdrowie zwierząt i zachowanie zwierząt.

Projekt współpracy w łańcuchu dostaw mleka
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Gospodarstwa rolne Ferrero zajmujące się uprawą 
leszczyn

Grupa Ferrero to jeden z największych odbiorców orzecha laskowego 
na świecie. W celu zaspokojenia rosnącego popytu, umocnienia swojej 
pozycji światowego lidera na rynku orzecha laskowego oraz - w średniej 
perspektywie – zapewnienia dostaw orzechów laskowy wysokiej jakości, 
Ferrero przyjęło strategię nastawioną na budowanie nowych zdolności 
produkcyjnych. Inicjatywa ta nosi nazwę Hazelnut Business Development 
- HBD.
Głównym celem projektu HBD jest, by gospodarstwa te stały się 
wiarygodnymi partnerami lokalnych władz, międzynarodowych instytucji 
finansowych i prywatnych podmiotów i we współpracy z nimi tworzyły, 
rozwijały i zarządzały nowymi projektami związanymi z uprawą i 
przetwórstwem orzechów laskowych w długofalowej perspektywie.

HBD obejmuje wiele krajowych gospodarstw rolnych i spełnia trzy 
podstawowe zadania:
• Prowadzi gospodarstwa pilotażowe, które są kupowane i zarządzane 
bezpośrednio przez jednostkę Business Development (HBD) Ferrero. 
Pełnią one trojaką rolę:

1. doświadczalną – umożliwiają sprawdzanie możliwości przystosowania 
się poszczególnych odmian orzecha laskowego do lokalnych warunków 
pogodowych i testowanie rozmaitych metod uprawy,
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2. pokazową – promowanie upraw leszczyny wśród lokalnych rolników;
3. produkcyjną - zapewnienie znaczącej części zbiorów orzechów 
laskowych na potrzeby Ferrero i sprzedaż pozostałej ilości po cenach 
rynkowych.

• Szkółki - sadzonki wyselekcjonowanych odmian, wyhodowane 
w szkółkach Ferrero/HBD sprzedawane są lokalnym plantatorom po 
uczciwej cenie3. Obok samej sprzedaży sadzonek Ferrero zapewnia 
rolnikom pomoc i doradztwo techniczne w późniejszej uprawie.

• Badania i szkolenia - Ferrero HBD współpracuje z krajowymi 
i międzynarodowymi instytucjami badawczymi w zakresie różnych 
spraw związanych z zarządzaniem uprawami orzecha laskowego. 
Dodatkowo, w ramach międzynarodowych projektów oraz we 
współpracy z lokalnymi instytucjami szkoleniowymi, prowadzone są 
szkolenia i akcje informacyjne wśród rolników.

3 Cena pokrywa koszty bezpośrednie oraz standardowe koszty strukturalne



166

Odpowiedzialność społeczna Ferrero
Zrównoważone i trwałe praktyki rolnicze

4  W przeważającej mierze w charakterze pracowników sezonowych oraz w innych formach 
bezpośredniej współpracy, z wyłączeniem umów o świadczenie usług.

Grupa Ferrero podjęła decyzję o zainwestowaniu w te uprawy, aby zapewnić 
sobie:
- źródło najwyższej jakości, zawsze świeżych i uprawianych na całym 
świecie orzechów laskowych;

- sezonową równowagę produkcji, także okresie niekorzystnych warunków 
dla uprawy na półkuli północnej. Zważywszy bowiem na fakt, że w 
produktach Ferrero nie stosuje się ani barwników, ani konserwantów, 
priorytetem dla Grupy jest dostęp przez cały rok do surowców najwyższej 
jakości.

W roku 2012/2013, gospodarstwa rolne Ferrero odnotowały rozwój upraw 
orzecha laskowego na świecie - gospodarstwa w Gruzji i w RPA, zgodnie 
z istniejącymi planami, znacząco zwiększyły powierzchnię swoich upraw, 
a najnowsze gospodarstwo w Australii ukończyło przygotowywanie szkółki 
produkcyjnej, przechodząc do etapu przygotowującego do sadzenia roślin.

CHILE
3000 ha obsadzonych
Szkółki drzewek

ARGENTYNA
200 ha obsadzonych
Szkółki drzewek

GRUZJA
3.100 ha obsadzonych
Szkółki drzewek

RPA
325 ha obsadzonych
Szkółki drzewek

AUSTRALIA
2.000 ha szkółek 
w przygotowaniu,
Szkółki drzewek

Gospodarstwa rolne Ferrero, w których uprawia się leszczynę, działają 
w następujących krajach:
- Chile, od 1991 roku;
- Argentyna, od 1994 roku;
- Gruzja, od 2007 roku;
- RPA, od 2009 roku;
- Australia, od 2011 roku.

Według stanu na dzień 31 sierpnia 2013 roku, gospodarstwa rolne 
Ferrero zatrudniają 1.082 osób, do których należy doliczyć 90 osób 
współpracujących4 z przedsiębiorstwami Grupy, co daje w sumie liczbę 
1.172 osób.
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Znaczące wysiłki objęły gospodarstwa rolne Ferrero położone na półkuli 
południowej (w Chile, Argentynie, RPA oraz Australii). Są one uznawane 
za strategiczne, jeśli chodzi o dostęp do źródeł zaopatrzenia w orzechy 
laskowe przez cały rok.
Rzeczywiście, fazy fenologiczne na półkuli południowej, które – podążając 
za tamtejszymi porami roku - występują niemal w idealnej opozycji do 
pór roku na półkuli północnej, powodują, że orzechy laskowe zbierane 
pomiędzy marcem a majem gwarantują Ferrero duże ilości surowca 
najwyższej świeżości w chwili podjęcia na nowo produkcji czekolady 
po letniej przerwie. Orzechy laskowe pochodzące z półkuli południowej 
docierają do naszych zakładów między sierpniem a wrześniem, dzięki 
czemu dysponujemy surowcem o bardzo wysokich właściwościach 
organoleptycznych, właśnie w chwili, gdy w zbiorach z półkuli północnej 
(które wciąż pozostają największe) kończy się surowiec najwyższej 
jakości.
Uprawa leszczyny na półkuli południowej pokazała, że drzewo to 
idealnie przyjęło się w różnych regionach i warunkach klimatycznych, 
do których zostało wprowadzone, zachowując przy tym wydajność 
z hektara taką samą, a często nawet wyższą w stosunku do produkcji na 
półkuli północnej. Dochodowość gwarantowana przez orzech laskowy, 
w porównaniu z innymi uprawami, sprawia, że coraz więcej rolników 
z RPA, Afryki i Australii interesuje się uprawą leszczyny.

Wielkość zbiorów orzechów laskowych była zgodna z oczekiwaniami, 
natomiast ogólna jakość orzechów laskowych, pochodzących z gospodarstw 
HBD, była istotnie wyższa od standardowej jakości oferowanej na rynku.
Znacząca była też wielkość (ponad 50%) zbiorów producentów niezależnych, 
którzy postanowili podążyć za modelem Ferrero. Orzechy laskowe z tych 
gospodarstw zostały zakupione albo za pośrednictwem stowarzyszeń 
producentów zaaprobowanych przez Ferrero albo bezpośrednio przez 
Grupę.
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Fragment artykułu autorstwa Arduino Borgogno, Dyrektora Działu Zakupów 
Ferrero, który został opublikowany w magazynie Climate Change: The 
New Economy, G7 Edition, w czerwcu 2014, pod tytułem “Sustainability 
in a Nutshell, - Ferrero’s Afforestation of Western Georgia”.

“Jako lider na rynku orzecha laskowego, Grupa Ferrero podjęła decyzję 
o przetestowaniu i rozpowszechnieniu zrównoważonego systemu 
rolniczego, w ramach projektu “Afforestation with Hazelnut Plantations in 
Western Georgia” (HAP). W efekcie powstał model dobrych praktyk, który 
może być powielany przez firmy z branży oraz inne przedsiębiorstwa. 
Zgodnie ze swoją strategią odpowiedzialności społecznej biznesu (CSR) 
Grupa wypełnia spoczywające na niej zadania społeczne i gospodarcze, 
prowadzące do światowego rozwoju. Projekt gruziński już znacząco pomógł 
tamtemu regionowi, zwłaszcza pod względem bezpieczeństwa żywności, 
szans gospodarczych oraz zmian klimatycznych...
...Projekt HAP pozwala na sekwestrację dwutlenku węgla na gruntach 
uprzednio leżących odłogiem, położonych w biednym, wiejskim regionie 
u wybrzeży Morza Czarnego. Ponadto hamuje on degradację tych obszarów, 
podnosząc ich zasoby naturalne, a jednocześnie, w długiej perspektywie, 
staje się zrównoważoną i niezwykle tam potrzebną szansą na dochód dla 
lokalnej ludności.
Dodatkowo, w dłuższej perspektywie, projekt ten stanowi impuls 
do poszerzania i umacniania upraw tej rośliny, będącej jedną 
z najważniejszych roślin handlowych na świecie, umożliwiając zakup 
różnych zbiorów i produktów spożywczych oraz dywersyfikując wyżywienie. 
Tworząc obszary leśne, HAP generuje dodatkowy dochód z tytułu praw do 
emisji CO2, który oferuje nowe możliwości w zakresie ochrony i poprawy 
stanu środowiska naturalnego, przekładające się na zwiększenie szans 
gospodarczych. Przedsiębiorstwo Agrigeorgia, które działa w Samegrelo, 
jednym z regionów Gruzji o najbardziej wiejskim charakterze, jest pierwszą 
firmą w tym kraju posiadającą certyfikat Gold standard, uzyskany w wyniku 
niezależnej kontroli przeprowadzonej przez TÜV SÜD...
...Długofalowa wizja przedsiębiorstwa Agrigeorgia jest widoczna
w podejmowanych przez nią działaniach z zakresu zrównoważonego 
rozwoju, oraz projekcie uprawnień do emisji CO2. W ramach nowego 
programu szkoleniowego, realizowanego we współpracy z USAID, 2.500 
rolników przeszło specjalnie opracowane z myślą o nich szkolenie, 
dotyczące praktyk zrównoważonej uprawy orzecha laskowego, które 
umożliwiają uzyskanie produktu wysokiej jakości. Ponadto, Agrigeorgia 
jest jednym z założycieli i pomysłodawców stowarzyszenia Hazelnut 
Grower’s Association, które ma na celu stworzenie platformy technicznej 
dla lokalnych rolników nastawionej na zakładanie, zarządzanie i rozwijanie 
plantacji leszczyny wysokiej jakości...
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W ramach projektu Afforestation with Hazeinut Plantations in Western 
Georgia, Agrigeorgia uzyskała w 2013 roku 760.761 uprawnień do emisji 
CO2. Dzięki temu wynikowi projekt HAP prowadzony przez Agrigeorgia 
uzyskał certyfikat Gold Standard.
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na środowisko
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Minimalizacja oddziaływania na 
środowisko
Grupa Ferrero, świadoma, że droga prowadząca do osiągania stale 
lepszych wyników, jest długa i złożona, utworzyła specjalny dział do spraw 
zrównoważonego rozwoju produktów. Jego zadaniem jest opracowanie 
programu zrównoważonego rozwoju dla całego obszaru związanego 
z produktem, a także zapewnienie, by był on spójny i zintegrowany ze 
strategicznymi planami firmy. Jest to tym samym konkretne wsparcie dla 
innowacji, produkcji oraz rozpowszechniania wewnątrzfirmowej wiedzy, 
która jest niezbędna dla realizacji poważnej polityki środowiskowej.
Program, przy pomocy którego Grupa postanowiła zmierzyć się 
z tym wyzwaniem, jest podzielony na osiem1 strategicznych obszarów, 
obejmujących cały łańcuch wartości produktu. Ze względu na złożoność 
tematu, program ten podlega częstym zmianom i aktualizacjom, 
odzwierciedlając na bieżąco wypracowywaną równowagę pomiędzy 
aspektami gospodarczymi, społecznymi i środowiskowymi oraz potrzebami 
poszczególnych obszarów. Każdy czynnik musi być bowiem brany pod 
uwagę nie indywidualnie, ale w sposób całościowy2.

Całkowita oszczędność energii elektrycznej
Całkowita oszczędność energii cieplnej
Całkowita oszczędność wody
Ograniczenie emisji CO2 w wyniku stosowanej polityki 
energetycznej

 186 655 MWh
 268 858 MWh
 4 400 090 m3

 489 183 t

W roku 2012/2013 program zrównoważonego rozwoju w zakresie środowiska Grupy 
Ferrero pozwolił osiągnąć następujące wyniki:

Od stycznia 2009 do sierpnia 2013 roku, program zrównoważonego rozwoju w 
zakresie środowiska Grupy Ferrero pozwolił osiągnąć następujące wyniki*:

Wykorzystywanie w opakowaniach materiałów pochodzących 
z zasobów odnawialnych
Produkcja certyfikowana ISO 14001
Odpady wysyłane do odzysku 

34%

91%
92,2%

1  Surowce, opakowania, produkcja, energia, logistyka, inwestycje techniczne, zabawki-
niespodzianki, produkcja Przedsiębiorstw Społecznych Ferrero.

2  Szczegółowe informacje dotyczące głównych obszarów znajdują się w dalszej części 
niniejszego rozdziału oraz w rozdziale “Zrównoważone i trwałe praktyki rolnicze”.

*  Wyniki zostały obliczone w oparciu o dane z 2009 roku, dotyczące 15 zakładów produkcyjnych omawianych w niniejszym 
rozdziale oraz zakładów zewnętrznych kooperantów, dostarczających herbatę.
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Opracowanie zrównoważonej polityki produktu wymaga dokładnej 
wiedzy na temat interakcji produktu z ekosystemem w ciągu całego 
jego cyklu życia, począwszy od surowców, aż po zarządzanie “końcem 
życia” produktu. Grupa Ferrero od lat wykorzystuje w tym celu Life 
Cycle Assessment - instrument uznany na międzynarodowym szczeblu 
naukowym, który zapewnia obiektywne wsparcie podczas podejmowania 
strategicznych decyzji, pomagając przy tym w identyfikacji krytycznych 
obszarów łańcucha produkcji.

Poniższy wykres w uproszczony sposób przedstawia fazy cyklu życia 
produktu Ferrero, wyróżniając te obszary, których oddziaływanie jest 
objęte pomiarami i które zostały szczegółowo przedstawione w niniejszym 
rozdziale.3

W dążeniu do stałego doskonalenia i stosując się do 
wymagań nowych Wytycznych GRI-G4, Ferrero pracuje nad 
harmonogramem, który ponownie zdefiniuje obszar analiz Grupy.
Jest już na przykład realizowany projekt przewidujący rozszerzenie 
systemu gromadzenia danych środowiskowych w nowych zakładach w 
Meksyku i Turcji oraz w Przedsiębiorstwie Społecznym Ferrero w Indiach.

3  Tematy omawiane w niniejszym rozdziale to: surowce; opakowania; piętnaście zakładów 
produkcyjnych w Europie, Amerykach i Oceanii (pełny wykaz zakładów znajduje się w 
rozdziale “Ferrero na świecie”); magazyny surowców, opakowań i produktów końcowych 
zarządzane bezpośrednio; transport zarządzany bezpośrednio przez logistykę Grupy, 
zabawki-niespodzianki.

SUROWCE 

ZAKŁADY MAGAZYNY KLIENCI

MATERIAŁY 
OPAKOWANIOWE
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Ślad ekologiczny Grupy Ferrero

W celu pomiaru oddziaływania produktu na środowisko wzdłuż całego cyklu
życia, Ferrero wybrało trzy główne wskaźniki w najbardziej wrażliwych
obszarach:
- udział w globalnym ociepleniu poprzez bezpośrednie i pośrednie 
emisje gazów cieplarnianych4  (Global Warming Potential – GWP);

- całkowite zużycie energii (Gross Energy Requirement - GER);
- pobór wody, bezpośredni i pośredni (Global Water Consumption –GWC).
Poniższy wykres pokazuje wartości tych wskaźników w ujęciu procentowym
i w rozbiciu na poszczególne etapy łańcucha wartości:

4 GWP na 100 lat obliczany w kg równoważnika CO2.
5 Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale “Zrównoważone i trwałe
praktyki rolnicze” oraz w niniejszym rozdziale, w części “Nasze opakowania”.

Analiza obejmuje 15 zakładów produkcyjnych Grupy omawianych w niniejszym rozdziale,
wewnętrzne magazyny i transport zarządzany bezpośrednio przez Ferrero.
Pod pojęciem transport rozumie się transport surowców rolniczych oraz transport opakowań od
dostawców do zakładów Ferrero, a także transport produktów końcowych z zakładów Ferrero do
klientów.

Trzy powyższe wskaźniki wyraźnie pokazują, że najbardziej znaczące
oddziaływanie dotyczy etapu produkcji surowców (surowce rolnicze 
i opakowania). W związku z tym Grupa Ferrero wyznaczyła sobie ambitne
cele dotyczące identyfikowalności i zrównoważonego rozwoju łańcuchów
dostaw najważniejszych surowców rolniczych (kakao, kawa, mleko, 
orzechy laskowe, olej palmowy, cukier trzcinowy) oraz papieru i kartonu, 
który jest jednym z podstawowych materiałów opakowaniowych i jedynym, 
który można poddać certyfikacji, jeśli chodzi o źródło zrównoważonego
pochodzenia5.

Podobnie jak to miało miejsce w ubiegłym roku, dokonano aktualizacji
analizy oddziaływania na środowisko naturalne w odniesieniu do zabawek

Surowce

Opakowania

Produkcja

Transport

6%

21%

24%

49%

7%

17%

15%

61%

8%
6%

86%

0%

GWP (kg CO2eq) GWC (m3)GER (MJ)
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Ferrero, czyli “niespodzianek” obecnych w niektórych Markach Kinder®

(Kinder® Joy/Merendero, Kinder® Niespodzianka oraz Kinder® Niespodzianka 
Maxi).

Podane wartości odnoszą się do roku obrotowego 2011/20126 i obejmują
cykl życia niespodzianek od produkcji surowców i form, aż po procesy
wtryskiwania i transport.

6  Okres referencyjny dotyczący produkcji niespodzianek to rok produkcyjny 2011/2012, który
odpowiada handlowemu rokowi 2012/2013, w którym nastąpiła sprzedaż. Dzięki temu są to
dane spójne z innymi przytoczonymi w tym rozdziale i całym raporcie.
W porównaniu do poprzednich raportów nastąpiła aktualizacja procesu łączenia danych w
celu uzyskania bardziej precyzyjnej wizji obszarów odziaływania.

Również w odniesieniu do zabawek, Grupa Ferrero pracuje nad
usprawnieniem i solidnością procesu gromadzenia danych, który 
w przyszłości będzie stanowił podstawę do opracowania ambitnych celów 
z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Grupa Ferrero prowadzi też analizę oddziaływania na środowisko swoich
głównych marek.
Z tego właśnie powodu w roku 2012/2013 uruchomiono pilotażowy projekt,
którego zadaniem jest opracowanie wewnętrznej metodyki, umożliwiającej
ustalenie harmonogramu zrównoważonego rozwoju dla poszczególnych
kategorii produktów.

Jednocześnie Grupa uczestniczyła w teście ENVIFOOD PROTOCOL,
wnosząc w ten sposób swój wkład we wdrożenie europejskiej metodologii
prowadzenia analiz oddziaływania na środowiskowo produktów
spożywczych oraz napojów.
Test ten, który zakończył się w połowie października 2013 roku, pozwolił na 
wskazanie możliwych ulepszeń w metodologii, z uwzględnieniem specyfiki
branży żywności i napojów. Był on też powiązany z metodyką PEF (Product
Environmental Footprint), która została przygotowana przez Komisję
Europejską w celu zmierzenia i podania potencjalnego oddziaływania na
środowisko produktu podczas całego cyklu życia produktu. Wyniki zostały 
przedyskutowane na początku 2014 roku podczas Food SCP Round 
Table Workshop, w którym to spotkaniu uczestniczyły stowarzyszenia 
branżowe, przedsiębiorstwa prywatne oraz Komisja europejska.

Surowce
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Zmiany klimatyczne i działalność rolnicza

Zmiany klimatyczne są powszechnie uznawane za jeden z czynników, który w największym stopniu 
i na różnych poziomach wpływa na działalność rolniczą. Zwłaszcza uprawy w klimacie tropikalnym 
są niezwykle wrażliwe na zmiany w tendencjach i modelach klimatycznych, które często wywołują 
nietypowe zjawiska na poziomie regionalnym. Ferrero – jako firma cukiernicza – wykorzystuje w 
swoich produktach surowce pochodzące w przeważającej mierze z obszarów tropikalnych, gdzie 
ekstremalne zjawiska klimatyczne stopniowo zwiększają ryzyko związane z zaopatrzeniem, takie 
jak na przykład nagły wzrost ceny surowców, niestabilność dostępnych ilości surowca czy jego 
gorsza jakość. To z kolei prowadzi to dalszych procesów, które przynoszą szkodliwe efekty w 
perspektywie długoterminowej, takie jak opuszczanie obszarów wiejskich i migracje ludzi, utrata 
usług i infrastruktury, stopniowy wzrost złożoności łańcucha dostaw. Wysokie nakłady gospodarcze 
skierowane na zapewnienie składników najwyższej jakości, typowych dla modelu biznesowego 
Ferrero, powodują większą ekspozycję finansową, z którą Grupa radzi sobie przy pomocy 
specjalnych programów łagodzących, a także poprzez bezpośrednią współpracę z producentami 
z krajów pochodzenia poszczególnych surowców. Szczegółowe informacje na temat programów 
realizowanych przez Grupę Ferrero znajdują się w rozdziale “Zrównoważone i trwałe praktyki 
rolnicze.

Wyniki środowiskowe zakładów produkcyjnych

Polepszenie wyników środowiskowych zakładów produkcyjnych jest 
przedmiotem stałej i coraz większej uwagi. W ciągu ostatnich pięciu lat wysiłki 
te były nastawione przede wszystkim na osiągnięcie oszczędności w zakresie 
zasobów energetycznych i wodnych, które to cele udało się zrealizować 
z wyprzedzeniem w stosunku do planowanego początkowo roku 2020.

Oszczędności uzyskane w ciągu ostatnich pięciu lat wyniosły łącznie: 
-186 655 MWh energii elektrycznej (co odpowiada zużyciu 35.000 żarówek 

o mocy 60 Watt, włączonych przez 24 godziny na dobę, przez 1 rok); 
-268 858 MWh energii cieplnej (co odpowiada około 150 milionom ciepłych 

pryszniców); 
-4 400 090 m3 wody (co odpowiada objętości 1.760 basenów olimpijskich).
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W odniesieniu do wytwarzania odpadów, położono nacisk na działania 
polegające na segregacji u źródła oraz na odzysku, którego wskaźnik wzrósł 
o 3,8%, zwiększając się z 88,4% w 2009 roku do 92,2% w roku 2012/2013.

Analiza przedstawiona w niniejszym rozdziale obejmuje 15 zakładów 
produkcyjnych położonych w Europie, obu Amerykach i Oceanii.

W roku 2012/2013 jedenaście zakładów produkcyjnych posiadało system 
zarządzania środowiskowego certyfikowany według normy ISO 14001, co 
pokrywało blisko 90% produkcji zakładów na omawianym obszarze.

Równolegle nastąpiło przejście na certyfikację na szczeblu Grupy, 
w ramach której miał miejsce pierwszy cykl audytów przeprowadzony 
przez tę samą akredytacyjną jednostkę zewnętrzną7 - od grudnia 2013 
roku Grupa Ferrero posiada wielozakładowy certyfikat ISO 14001, co 
oznacza jeden wspólny certyfikat dla jedenastu zakładów, które wcześniej 
posiadały lokalne certyfikaty, akredytowane przez różne jednostki. Pod 
koniec 2013 roku certyfikat wielozakładowy objął również zakład w Quito, 
w Ekwadorze. Do końca 2017 roku, stopniowo, certyfikat ten obejmie trzy 
dalsze zakłady produkcyjne, które nie uzyskały jeszcze certyfikacji. Tym 
samym potwierdzamy zadeklarowane wcześniej cele.

Grupa opracowała własną “Politykę środowiskową” w formie instrukcji 
zarządzania i zbioru procedur (w razie konieczności aktualizowanych), które 
mają za zadanie zapewnić wspólną wizję w zakresie zarządzania energią, cyklem 
wody, odpadami, emisjami do atmosfery oraz przeciwdziałania zanieczyszczeniu 
gleby, a także w zakresie analizy danych i celów środowiskowych zakładów 
Ferrero.

Kontynuowany jest projekt, którego zadaniem jest coraz większe usprawnianie 
komunikacji, integracji, wymiany wiedzy i najlepszych praktyk w ramach Grupy. 
Poniżej przedstawione zostały wydarzenia z ostatniego roku.

Program wewnętrznej wymiany audytorów P.I.X.A. (Program of Internal 
eXchange of Auditors), który umożliwia udział w wewnętrznych audytach 
środowiskowych ze strony techników pochodzących z innych zakładów. 
W pierwszym roku obowiązywania tego programu tak zwany audytor krzyżowy 
(cross auditor) uczestniczył w 9 na 14 wykonanych audytów. Projekt został 
rozszerzony także o piony działające na szczeblu centralnym, które zajmują 
się zrównoważonym podejściem do środowiska.

Community to obszar zarezerwowany dla tematów środowiskowych na 
firmowym portalu intranet, który umożliwia archiwizowanie i przeglądanie 
dokumentów (zarówno grupowych, jak i lokalnych, wewnętrznych 
i zewnętrznych), przepisów i certyfikatów, które dotyczą zakładów produkcyjnych.

7  Organ certyfikacyjny wybrany przez Grupę to Bureau Veritas, podmiot o zasięgu 
międzynarodowym, który działa w 140 krajach. Posiada akredytację UKAS.
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Zakończył się pierwszy etap projektu gromadzenia, analizy i zarządzania 
danymi środowiskowymi C.A.M.E.D. (Collection, Analysis and Management 
of Environmental Data), w ramach którego zostało opracowane specjalnego 
oprogramowanie, służące do gromadzenia danych środowiskowych, 
które z jednej strony ma usprawnić przepływ danych i zagwarantować ich 
bezpieczeństwo, a z drugiej stworzyć wspólny język dla wszystkich zakładów 
Grupy.
Jest to znany i działający już system, umożliwiający analizowanie wskaźników 
z poszczególnych zakładów i pozwalający na przygotowanie wspólnej 
sprawozdawczości, będącej podstawą drugiego etapu projektu, którego 
zakończenie jest przewidziane na 2014 rok. Również nowe zakłady produkcyjne 
w Manisa w Turcji oraz San José Iturbide w Meksyku przechodzą szkolenie i 
otrzymują wsparcie, aby mogły uczestniczyć w tym projekcie.

Jeśli chodzi o Certyfikat ISO 50001 “Systemy zarządzania energią – 
Wymagania i wytyczne użycia”, Grupa posiada dwa certyfikaty lokalne - w 
zakładach w Villers-Écalles we Francji oraz Stadtallendorf w Niemczech - które 
w ubiegłym roku zostały poddane audytom nadzorczym.

8  Począwszy od Raportu 2012, dane przedstawiane w tym rozdziale obejmują okres od 1 
września do 31 sierpnia, a nie rok kalendarzowy, jak miało to miejsce we wcześniejszych 
edycjach. Zmiana ta pozwala na ujednolicenie sprawozdawczości z tego rozdziału ze 
sprawozdawczością w całym raporcie CSR. Powoduje jednak częściowe nakładanie się 
okresów 2010 oraz 2010/2011. Przy porównywaniu danych pochodzących z tych dwóch 
okresów należy więc mieć to na uwadze.

Jak wynika z tabeli, na przestrzeni kolejnych pięciu lat można zaobserwować 
stopniowy spadek zużycia energii w zakładach oraz utrwalenie poziomu 
uzyskanego w ostatnim roku, wynoszącego 0,7 MWh/t, w przypadku 
energii elektrycznej oraz 0,89 MWh/t, w przypadku energii cieplnej.
Zużycie energii w wielkościach bezwzględnych zwiększyło się, co jest 
związane ze wzrostem produkcji.

Zużycie energii elektrycznej 747 625 751 452 761 897 763 758 774 100MWh

2009 2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Wskaźnik zużycia energii elektrycznej 0,76 0,73 0,72 0,7 0,7MWh/t

Zużycie energii cieplnej 965 356 952 752 971 400 968 898 995 473MWh

Wskaźnik zużycia energii cieplnej 0,98 0,92 0,92 0,88 0,89MWh/t

Parametry

Wyniki środowiskowe w zakładach produkcyjnych – główne składniki

Poniżej przedstawione zostały wskaźniki (KPI - Key Performance Indicators)8 

dla poszczególnych składników środowiska.

Zużycie energii
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Począwszy od roku obrotowego 2013/2014, zostaną wdrożone specjalne
działania nastawione na dalsze podnoszenie efektywności energetycznej
zakładów produkcyjnych. Przede wszystkim chodzi tu o projekt “Green
Weekend”, który – po przeprowadzeniu szczegółowej analizy sytuacji w
poszczególnych zakładach – ma za zadanie doprowadzić do zredukowania
zużycia energii podczas cotygodniowych przestojów produkcyjnych. Wynik
taki będzie możliwy dzięki zaangażowaniu i wyczuleni na tę kwestię
wszystkich pracowników produkcji. Hasło projektu brzmi “Każdy weekend
to zielony weekend”. Przewidziane jest także stopniowe wzmacnianie
procesu nadzoru nad zarządzaniem energią w zakładach, poprzez
budowanie sieci kompetencji wśród techników, którzy będą mogli
kontaktować się ze sobą, aby wymieniać doświadczenia i rozwiązania.
Równolegle będą kontynuowane działania z zakresu wyszukiwania strat 
energii (np. straty sprężonego powietrza, straty w sieci dystrybucji pary, 
straty energii cieplnej w budynkach i instalacjach).
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Pobór wody
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Wskaźnik poboru wody
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Parametry

Wysiłki zmierzające do ograniczenia poboru wody skoncentrowały 
się, podobnie jak w latach ubiegłych, na działaniach zmierzających do 
usprawnienia obwodów chłodzących, wyeliminowania strat w sieci 
dystrybucji, optymalizacji istniejących instalacji i stosowania sprawdzonych 
technik oszczędności wody, takich jak systemy mycia na miejscu (Cleaning In 
Place - CIP), automatyczne dozowniki i korzystanie z instalacji chłodzących 
wyposażonych w powtórny obieg wody (np. chłodnie kominowe).
Źródło poboru wody jest wybierane w taki sposób – na ile umożliwiają to 
przepisy prawa i właściwości hydrogeologiczne danego miejsca – aby 
ograniczyć wpływ na środowisko i innych użytkowników.

W czasie, gdy trwały prace nad niniejszym raportem, we wszystkich 
zakładach produkcyjnych wchodzących w analizowany obszar prowadzone 
były przeglądy sytuacji energetycznej (tzw. energy check-up). Było to 
możliwe dzięki szczególnemu wysiłkowi, jaki został włożony w osiągnięcie 
tego celu, zaplanowanego wcześniej dopiero na rok 2020, którego 
znaczenie jest kluczowe, ponieważ wyniki tych przeglądów będą stanowiły 
punkt wyjścia dla kolejnych kroków na drodze podnoszenia efektywności 
energetycznej w najbliższych latach. Przeglądy dostarczą informacji 
na temat przepływów energii w zakładzie i pozwolą na wprowadzanie 
działań z zakresu zarządzania i podnoszenia efektywności zużycia energii. 
W niektórych zakładach przeglądy te zostały już ukończone, a w części 
jeszcze trwają.
Grupa będzie kontynuowała swoje zaangażowanie w kierunku oszczędności 
i efektywności energetycznej zarówno w nowych zakładach, jak i w już 
istniejących, poprzez pomiar zużycia i dystrybucji energii. Oznacza to 
szersze i bardziej powszechne korzystanie z nowoczesnych instrumentów 
pomiaru, które – dzięki systemom zbierania, monitorowania i archiwizowania 
danych – umożliwiają celowaną i precyzyjną kontrolę zużycia energii.

Zarządzanie zasobami wodnymi i ich przechowywanie
Z przedstawionych poniżej danych wynika, że również w tym przypadku, na 
przestrzeni pięciu analizowanych lat, Grupa odnotowała znaczące redukcje 
zużycia, utrwalając osiągnięte wyniki i poprawiając o 26,4% wskaźnik poboru 
wody, który w ubiegłym roku wyniósł 3,87 m3/t.
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Jeśli chodzi o ścieki, to - niezależnie od faktu, że są to ścieki pozbawione 
substancji toksycznych i niebezpiecznych – uruchomione zostały lokalne 
projekty, nastawione na podniesienie ich jakości środowiskowej, takie jak 
szkolenie personelu odpowiadającego za utrzymanie czystości i korzystanie 
ze środków czyszczących, instalacja automatycznych dozowników, wybór 
produktów ekologicznych. Niezwykle istotne znaczenie ma też analiza 
procesów, pozwalająca na określenie etapów, obszarów czy urządzeń, w 
których następuje przedostawanie się zanieczyszczeń do wody. Tam, gdzie 
było to możliwe, podjęto kroki zmierzające do ograniczenia ich ilości lub 
znalezienia rozwiązań alternatywnych, dotyczących danego procesu czy 
też sposobu utrzymania czystości.

O ile pozwala na to sytuacja w danym miejscu, ścieki wytwarzane przez 
zakład produkcyjny są kierowane do zewnętrznych oczyszczalni, co 
zawsze przynosi korzyści dla obu stron oraz dla środowiska. Skład ścieków 
pochodzących z naszych zakładów często ułatwia procesy oczyszczania w 
zewnętrznych zakładach. Ponadto, dzięki przekazaniu na zewnątrz procesu 
oczyszczania ścieków, można uniknąć stosowania środków chemicznych 
w zakładzie, ułatwiając tym samym utrzymanie w nim higieny.
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Wytwarzanie odpadów

Wskaźnik odzysku odpadów

Wskaźnik wytwarzania odpadów

2009 2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
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Parametry

Wskaźnik wytwarzania odpadów utrzymuje się na przestrzeni tych pięciu lat
w zasadzie na stałym poziomie, odnotowując jedynie lekki wzrost 
w ostatnim roku sprawozdawczym 2012/2013.

Obecnie trwa opracowanie konkretnych projektów nastawionych na
ograniczenie wytwarzania odpadów tak, aby – zgodnie z ostatnimi
zaleceniami Unii Europejskiej – coraz bardziej zwiększać ilość
odzyskiwanych odpadów.
W związku z tym Grupa przeprowadziła analizę odpadów, wiążąc je z
konkretnymi procesami produkcji, na których należy skoncentrować
wysiłki w kierunku redukcji. Procesy te odzwierciedlają skład odpadów
wytwarzanych przez Grupę i zostały wskazane w następujący sposób:
• produkcja: odpady związane z procesem produkcyjnym;
• opakowania: odpady pochodzące z opakowań jednostkowych, zbiorczych 
i transportowych, stosowanych w zakładach;

• analiza i kontrola: odpady laboratoryjne;
• utrzymanie ruchu: odpady generowane podczas konserwacji okresowej 
i remontów na terenie zakładów;

• redukcja emisji: odpady pochodzące z procesów oczyszczania 
podstawowych zanieczyszczeń emitowanych przez zakład, takich jak 
ścieki czy gazy emitowane do atmosfery;

• inne: odpady nie objęte żadną z powyższych kategorii.
W ostatnich latach Grupa skoncentrowała swoje wysiłki na ograniczeniu 
wszelkich przejawów marnotrawienia zasobów, ze szczególnym 
uwzględnieniem działań prewencyjnych i dużym naciskiem na odzysk 
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odpadów. Świadczy o tym stały wzrost procentowy wskaźnika odzysku 
odpadów, który w ostatnim roku osiągnął poziom 92,2%.

Odpady bezpieczne w ujęciu wagowym - rok 2012/2013

Odzysk odpadów
94%
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88%

86%

84%
2009 2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Wskaźnik odzysku odpadów

Odpady niebezpieczne stanowią 1,27% całości i są wytwarzane wyłącznie 
w wyniku prowadzonych analiz i kontroli (chemicznych, fizycznych i 
mikrobiologicznych) oraz działań związanych z utrzymaniem ruchu.
Podejmowane działania prewencyjne dotyczą przede wszystkim 
uświadamiania całego personelu, podnoszenia wydajności linii produkcyjnych 
i pakujących, i wreszcie, przekazywania nieuniknionych odpadów z produkcji 
na paszę dla zwierząt.
Na zakończenie należy jeszcze podkreślić, że w roku 2012/2013 nie 
odnotowaliśmy żadne znaczących wycieków substancji zanieczyszczających 
do środowiska naturalnego, ani wypadków o charakterze ekologicznym w 
żadnym z 15 zakładów produkcyjnych. Żadne tego typu doniesienia nie 
wpłynęły też ze strony podmiotów zewnętrznych.

Podobnie jak w przeszłości, duży nacisk został położony na odzysk papieru, 
tworzywa sztucznego, szkła i metali na zasadzie segregacji, odzysk poprzez 
kompostowanie oraz - tam gdzie to możliwe - odzysk energii.
Sytuacja w roku obrotowym 2012/2013 została przedstawiona na poniższym 
wykresie, który ilustruje podział w ujęciu wagowym odzyskanych odpadów 
bezpiecznych.
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Energia i środowisko

W roku obrotowym 2012/2013 miała miejsce dalsza konsolidacja działalności 
spółki Energhe9 na terenie Europy oraz inauguracja jej działalności również 
przy innych zakładach produkcyjnych położonych w krajach nienależących 
do UE.

Rozwój instalacji generowania energii
Kontynuowana jest realizacja nowych instalacji generowania energii. Są to 
wyłącznie systemy wysokosprawne lub oparte na źródłach odnawialnych, 
ze względu na wynikające z tego konkretne korzyści dla środowiska. W 
poniższej tabeli przedstawiona została moc elektryczna w MW (w rozbiciu 
na kraj i na źródło) instalacji, które na dzień publikacji niniejszego raportu 
były w eksploatacji lub w budowie.

Na poniższym wykresie przedstawiona została łączna moc instalacji 
wytwarzających energię we własnym zakresie, przekazana do eksploatacji 
począwszy od 2009 roku.

Włochy

Niemcy

Polska

Belgia

Kanada

Australia

Irlandia

Ogółem ze źródła

Ogółem

34,60*

13,0

5,60

4,20

4,60

0,70

1,50**

64,20

83,41

17,2

17,2

1,35

0,63

1,98

0,03

0,03

Wykaz instalacji w eksploatacji lub w budowie na terenie zakładów produkcyjnych Ferrero
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2009
1.9

28.7

30.6
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1.9

35

36.9

2011/2012
2.0
8.8

58.1

68.9

2012/2013
2.0

17.2

62.7

81.9

MW

9  Energhe: spółka wchodząca w skład Grupy Ferrero.

*  Obejmuje 25 MW z Alba Power odpowiadające za 51 % mocy (% udziału Ferrero w spółce 
Alba Power S.p.A.).

**W budowie.
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Inne działania / informacje
Certyfikaty 
Instalacje wytwarzania energii we własnym zakresie w Arlon, 
Belsku, Lithgow, Sant’Angelo dei Lombardi i Stadtallendorf objęte są 
certyfikatami ISO 14001 wydanymi dla poszczególnych zakładów. 
Alba Power odnowiła certyfikaty ISO 14000 oraz EMAS.
Działalność badawcza
Ferrero utrzymuje dobre relacje na poziomie międzynarodowym ze 
światem akademickim oraz światem badań naukowych. W Włoszech 
kontynuowana jest współpraca z uniwersytetami i partnerami 
przemysłowymi w ramach projektu badawczego, którego przedmiotem 
jest ocena różnych technologii podnoszenia wydajności procesów 
przemysłowych, odzyskiwania energii i energetycznego wykorzystania 
produktów ubocznych naszych procesów przemysłowych. Kontynuowana 
jest obserwacja rozwoju badań dotyczących płynnej biomasy roślinnej 
(algi), która nie stanowi konkurencji dla branży spożywczej.

Cele na rok 2013/2014
Warto zwrócić uwagę, że cele na rok 2013/2014, dotyczące energii 
elektrycznej produkowanej we własnym zakresie, są wyjątkowo ambitne, 
co wynika z:
• nowego kierunku polityki energetycznej niektórych krajów europejskich 
oraz wejścia w życie przepisów, wprowadzających większe ograniczenia 
w rozwoju instalacji wytwarzania energii elektrycznej;

Rozwój nowych projektów
W 2013 roku został oddany do eksploatacji projekt Quattro-Gen, nowa 
wysokosprawna instalacja kogeneracji na gaz ziemny (4,6 MWel) przy 
zakładzie w Brantford w Kanadzie. Instalacja ta generuje cztery nośniki 
energii: energię elektryczną, parę wodną, wodę ciepłą i wodę schłodzoną. 
Kontynuowany jest projekt budowy instalacji wiatrowej w Polsce, natomiast 
włoski projekt wiatrowy został tymczasowo zawieszony. Rzeczywista 
zainstalowana moc i czas realizacji nowych instalacji są uzależnione od 
procesów wydawania pozwoleń, a także od skutków wejścia w życie nowych 
przepisów. Zakończone zostały badania i ocena techniczno-środowiskowa 
instalacji kogeneracji na biogaz pozyskiwany z beztlenowego rozkładu 
produktów ubocznych naszych procesów przemysłowych. Jednak zarówno
wyniki przeprowadzonych testów fermentacji, jak i polityka krajowa w tym 
zakresie, zdają się przemawiać raczej za obecnym sposobem ich użycia, 
czyli za przekazywaniem ich na paszę dla zwierząt, niż za wykorzystaniem 
w celach energetycznych.
Rozpoczął się etap projektowania nowej instalacji wytwarzania energii 
we własnym zakresie (wysokosprawna kogeneracja na gaz) w zakładzie 
Ferrero w Cork w Irlandii, natomiast cały czas są szacowane możliwości 
realizacji instalacji w pozostałych zakładach (np. Meksyk, Brazylia, Rosja), 
co potwierdza zainteresowanie Grupy wykorzystaniem wszelkich możliwości 
szans redukcji emisji CO2.
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• niepewności związanej z procesami wydawania zezwoleń;
• wrażliwości niektórych lokalnych społeczności na wpływ nowych instalacji 
na krajobraz (na przykład elektrowni wiatrowych).

W związku z powyższym i biorąc pod uwagę wymienione cele, zakładane 
jest osiągnięcie następujących wyników:

- jeśli chodzi o zainstalowaną moc generowania energii we własnym 
zakresie, 83,5 MW (zamiast 85 MW) z czego ponad 22% (zamiast 25%) 
z odnawialnych źródeł;

- jeśli chodzi o energię elektryczną produkowaną we własnym zakresie, 
70% (zamiast 75%) energii wykorzystywanej przez wszystkie zakłady 
europejskie Grupy (Belgia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Polska, 
z wyjątkiem Rosji i Turcji) z czego 18% (zamiast 25%) z odnawialnych 
źródeł.
Grupa podtrzymuje zobowiązanie, którego termin realizacji wyznaczony 
został na rok 2020, polegające na wdrożeniu ogólnoświatowego planu 
działań energetycznych, uwzględniającego ograniczenia poszczególnych 
już istniejących i przyszłych zakładów, a zmierzającego do ograniczenia 
emisji. Szczegóły dotyczące tego planu zostaną przedstawione 
w następnym raporcie.

Alba Power i sieć ciepłownicza w mieście Alba

W bieżącym roku kontynuowała swoją działalność Alba Power - wysokosprawna instalacja kogeneracji, 
zrealizowana w 2007 roku we współpracy pomiędzy Ferrero a spółką świadczącą lokalne usługi komunalne. 
To jedna z niewielu istniejących we Włoszech instalacji, która - w związku z faktem, że produkowana 
energia jest przeznaczona zarówno dla celów ogrzewania komunalnego, jak i dla podniesienia wydajności 
energetycznej zakładu przemysłowego - jest w posiadaniu “zielonych certyfikatów” oraz świadectw 
wydajności energetycznej.
Celem Alba Power jest dostarczanie energii elektrycznej i cieplnej dla zakładu Ferrero w Albie, energii 
cieplnej do sieci ciepłowniczej miasta Alba oraz energii elektrycznej dla klientów końcowych. Od chwili 
oddania do eksploatacji instalacja wytworzyła ponad 2 miliony MWh energii elektrycznej i ponad 3 miliony 
MWh energii termicznej. Ponadto – dzięki swojej wysokiej wydajności – przyczyniła się znacząco do 
redukcji emisji CO2.
Najważniejsze dane na temat 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 ogrzewanej kubatury i 100 MW mocy zainstalowanej u odbiorców 
końcowych.
Jest ona źródłem ewidentnych korzyści:
• dla środowiska wynikają one z redukcji emisji CO2 w efekcie wyłączenia domowych instalacji grzewczych;
• dla poszczególnych odbiorców wynikają one z ograniczenia niedogodności i kosztów związanych z 

domową instalacją grzewczą (doroczne przeglądy, konserwacja, wymiana co 10 lat), którą zastąpił zwykły 
wymiennik ciepła.



187

Odpowiedzialność społeczna Ferrero
Minimalizacja oddziaływania na środowisko

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, w całości wytwarzana we 
własnym zakresie;

- elektryczna, w części wytwarzana we własnym zakresie, a w części 
kupowana na rynku.

Dane za 2011/2012 i 2012/2013 dotyczą okresu od 1 września do 
31 sierpnia, natomiast dane za lata porównawcze 2008, 2009 i 2010 
odnoszą się do roku kalendarzowego, od 1 stycznia do 31 grudnia. Przy 
porównywaniu danych z poszczególnych lat należy brać to pod uwagę.

Energia bezpośrednia

Energia procesowa (piece i prażarki) [GJ PCS]
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W minionym roku nastąpił wzrost zużycia energii przez piece i prażarki, 
co związane było z asortymentem produkcji oraz zwiększeniem jej ilości 
w zakładach, które przetwarzają kakao oraz przygotowują produkty wypiekane 
i wafle.
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Energia cieplna pośrednia
Energia cieplna, pod postacią pary i ciepłej wody, jest produkowana 
całkowicie we własnym zakresie w tradycyjnych kotłach lub w instalacjach 
kogeneracji.

Można zaobserwować:
• stopniowy wzrost udziału energii cieplnej produkowanej w wysoko-
sprawnych instalacjach kogeneracji;

• wzrost wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych;
• utrzymanie wytwarzania energii cieplnej na poziomie odnotowanym 
w latach ubiegłych, przy jednoczesnym zwiększeniu wielkości produkcji, 
co stanowi potwierdzenie wydajność naszych procesów.

Energia elektryczna pośrednia
Energia elektryczna częściowo jest wytwarzana we własnym zakresie 
(w wysokosprawnych instalacjach kogeneracji lub z odnawialnych źródeł), 
a częściowo jest kupowana na rynku.
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Zużycie energii pierwotnej w 2009 i 2010 roku zostało przeliczone na podstawie aktualizacji danych, dotyczących produkcji 
realizowanej w outsourcingu, po opublikowaniu raportu odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa za 2011 rok.

“Cechy środowiskowe” (energia pierwotna użyta oraz emisje C02) części 
energii elektrycznej kupowanej na rynku są zmienne i zależą od rodzaju 
zakładów wytwarzających energię w poszczególnych krajach.

Można zaobserwować:
• stopniowy wzrost energii elektrycznej wytwarzanej we własnym zakresie 
w wysokosprawnych instalacjach kogeneracji i ze źródeł odnawialnych;

• zużycie energii elektrycznej (produkowanej we własnym zakresie 
  i kupowanej na rynku) na poziomie odnotowanym w latach ubiegłych, przy 
jednoczesnym zwiększeniu wielkości produkcji, co stanowi potwierdzenie 
wydajności naszych procesów.

Osiągnięte korzyści

Dzięki stopniowemu oddawaniu do eksploatacji kolejnych wysokosprawnych 
instalacji
produkcji energii w kogeneracji lub ze źródeł odnawialnych, połączonemu 
z wdrażaniem programów zmierzających do zwiększenia efektywności 
energetycznej procesów produkcyjnych, następuje stały wzrost wyników 
energetycznych i środowiskowych Grupy: spadek zużycia energii 
pierwotnej oraz emisji CO2. W liczbach bezwzględnych odnotowane 
spadki okazują się jeszcze bardziej imponujące, jeśli zauważymy, że 
w tym samym okresie wielkość produkcji stale rosła.

Przedstawiony poniżej wykres uwzględnia również dostawy energii 
elektrycznej z rynku dla zakładu w Stadtallendorf, która w 100% jest 
certyfikowana jako pochodząca z odnawialnych źródeł.
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Bezpośrednie emisje CO2 generowane 
przez instalacje procesu produkcyjnego

Wskaźnik bezpośrednich emisji CO2 
generowanych przez instalacje procesu 
produkcyjnego *

2009 2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

30 135

0,031

0,33

0,022

tCO2

tCO2/t

gR11eq/t

tCO2eq/t

Emisje CO2

 
Emisje bezpośrednie

ODP związany ze zużyciem gazów 
chłodniczych

GWP związany ze zużyciem gazów 
chłodniczych

35 337

0,032

0,14

0,012

30 738

0,028

0,15

0,013

30 092

0,028

0,19

0,017

29 250

0,028

0,22

0,019

Dane z naszych zakładów wskazują na stały wzrost wskaźnika emisji CO2 
z procesów produkcyjnych. Spadają natomiast dwa wskaźniki powiązane 
ze stratami gazów wykorzystywanych w systemach chłodzenia - ODP 
(Ozone Depletion Potential, czyli potencjał niszczenia warstwy ozonowej 
związany z emisją do powietrza jakiejś substancji, odniesiony do czynnika 
R11 - gazu o wartości ODP równej 1) oraz GWP (Global Warming Potential, 
czyli potencjał tworzenia efektu cieplarnianego gazu chłodniczego 
wypuszczanego do atmosfery, wyrażany w równoważnym CO2). 
Kontynuowane jest wdrażanie zasad przeciwdziałania u źródła oraz
zarządzania za pośrednictwem najbardziej adekwatnych technologii
wytrącania, takich jak filtry, cyklony10 czy mokre separatory, w celu 
ograniczenia ilości substancji znajdujących się w emisjach (przede
wszystkim chodzi tu o pyły spożywcze oraz lotne substancje organiczne).

* Niewielki wzrost wskaźnika w roku 2012/2013 wynika, podobnie jak w przypadku energii procesowej, z asortymentu produkcji.

Emisje CO2 z procesu produkcyjnego
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Całkowity poziom emisji generowanych przez działalność produkcyjną
Poniższy wykres prezentuje całkowity roczny poziom emisji pochodzących 
z działalności
produkcyjnej Grupy Ferrero:
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0
2011/2012

30 788
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264 025

111 866

2012/2013
35 337

392 023

267 265
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własnym
zakresie + energia 
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2009

509 902

226 409

253 358

30 135

2010

439 616

240 566

169 796

29 254

Emisje CO2 dotyczące energii elektrycznej kupowanej z sieci w 2009 i 2010 roku zostały przeliczone w oparciu 
o nowe wskaźniki emisji opublikowane przez MAE (2012).

Emisje CO2 [tCO2]

Redukcja emisji CO2 w wartościach bezwzględnych jest jeszcze bardziej 
znacząca, jeśli zwrócimy uwagę na fakt, że wielkość produkcji stale rośnie. 
Wskaźnik emisji pochodzących z działalności produkcyjnych na jednostkę 
produktu spadł od 2009 roku o ponad 32%
10 Cyklon to rodzaj odpylacza pozbawionego części ruchomych, przez który gaz przepływa
wirując, w efekcie czego znajdujące się w nim cząsteczki 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.
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Bioróżnorodność
Należy zauważyć, że z wewnętrznej analizy* wynika, że żaden z 20 zakładów produkcyjnych Ferrero 
nie leży na obszarach chronionych czy charakteryzujących się wysoką bioróżnorodnością, ani też nie 
wywiera znaczącego oddziaływania na takie obszary. Stwierdzono 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 wpływu środowiskowego: Park Narodowy 
Boucles de la Seine Normande we Francji oraz Brant Conservation Authority Area w Kanadzie.

Redukcja emisji CO2 osiągnięta od 2009 roku (ponad 489 000 ton)
odpowiada emisjom generowanym przez blisko 243.000 średniej wielkości
samochodów osobowych.

Ponadto poniższy wykres przedstawia spadek emisji CO2 (bezpośrednich 
i pośrednich) w efekcie wytwarzania energii we własnym zakresie (-15,9%) 
w wysokosprawnych instalacjach kogeneracji.

2009 2012/20132011/20122010

Wskaźnik emisji CO2 [tCO2/t]

*  Analiza obejmuje 20 zakładów produkcyjnych Ferrero działających na dzień 31 sierpnia 2013 roku. Analiza, przeprowadzona 
na początku 2012 roku, została następnie aktualizowana poprzez włączenie w jej zakres nowych zakładów w Meksyku i Turcji.

Roczna emisja CO2 w roku 2012/2013 [t].

Pośrednia

Bezpośrednia

392 023

89 421

302 062

With self-production

466 093

229 238

236 855

Without self-production
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Jak projektujemy naszą infrastrukturę i nasze 
maszyny

Zgodnie z informacjami podanymi w poprzednim raporcie CSR aktualnie 
realizujemy następujące programy:
• wprowadzenie systemów komputerowych pozwalających na ocenę wpływu 
urządzeń na środowisko już na etapie projektu, kiedy jest jeszcze możliwe 
zaproponowanie alternatywnych rozwiązań optymalizujących,

• stosowanie narzędzi analitycznych oraz oprogramowania do prowadzenia 
symulacji, dzięki czemu można dostosować wielkość siłowników i urządzeń 
do transformacji energii (poprzez nowy projekt systemów zasilania 
urządzeń, silników, systemów sterowania i uruchamiania),

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

 
• systematyczne wprowadzanie wysokosprawnych silników elektrycznych 
we wszystkich nowych konstrukcjach oraz przy okazji modernizacji linii 
istniejących.

Grupa potwierdza swoje zaangażowanie w następujących obszarach:

• osiągnięcie europejskich certyfikatów Oceny Środowiskowej (zgodnie z 
lokalnymi standardami, np. Protokół ITACA we Włoszech) dla wszystkich 
nowych budynków biurowych o znaczącej wielkości, projektowanych we 
własnym zakresie;

• aktualizacja modułu zrównoważonego rozwoju, stanowiącego część 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej Ferrero, poprzez wprowadzanie nowych 
wymogów technicznych, zgodnych z najbardziej wymagającymi standardami 
międzynarodowymi;

• ograniczenie oddziaływania na środowisko naturalne działalności 
produkcyjnej Grupy i uzyskanie korzyści, które będą widoczne przy 
zastosowaniu aktualnych parametrów pomiaru wyników, zgodnie z opisem 
zawartym w punkcie “Wyniki środowiskowe zakładów produkcyjnych”;

• objęcie systemem pomiarów i zbierania danych, dotyczących zużycia 
energii, istniejących urządzeń i instalacji, w celu oszacowania wartości, 
które następnie będzie można porównać z danymi nowych urządzeń i 
zaproponować rozwiązania poprawiające sprawność instalacji istniejących.
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Nasze opakowania

Trend zużycia opakowań, od roku 2009 do okresu objętego niniejszym 
raportem, pokazuje, że zastosowanie strategii 5R Ferrero 11 (remove, reduce, 
recycle, reuse, renew) na etapie rozwoju i projektowania pozwoliło Grupie 
ograniczyć wzrost zużycia opakowań, pomimo jednoczesnego zwiększenia 
produkcji. Już cztery z wymieniowych w poprzednim raporcie głównych 
projektów wystarczyły, aby Grupa Ferrero zaoszczędziła blisko 9 000 t 
materiałów o pochodzeniu kopalnym12.

Również w roku 2012/2013 prowadzone były różne działania zmierzające w tym 
kierunku - między innymi projekt optymalizacji i ujednolicenia zakrętek słoików 
Nutelli® T400 oraz T75013, sprzedawanych na całym świecie, co pozwoliło 
ograniczyć zużycie polipropylenu o ponad 500 t/rok14.
Obok wysiłków w kierunku zmniejszenia ogólnej ilości zużywanych materiałów 
opakowaniowych, Grupie udało się także zwiększyć o 10% udział w nich 
materiałów z recyklingu, a był to cel określony w pierwszym raporcie CSR. W 
roku 2012/2013 procent wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu 
wyniósł blisko 36%15 wagowo, co stanowi wzrost o 10,4% w stosunku do 2009 
roku. Grupa będzie dążyła do stosowania takich materiałów tam, gdzie pozwala 
11 Remove (Usuwanie): ograniczanie liczby elementów opakowań; Reduce (Redukowanie): ograniczenie 

zużycia materiałów, poprzez zmniejszanie masy opakowań, ograniczenie nadmiaru materiałów i 
optymalizacja wzorów; Recykle (Recykling) – stosowanie, tam gdzie pozwala na to technologia i 
jakość, materiałów pochodzących z recyklingu i materiałów łatwo poddających się recyklingowi); 
Reuse (ponowne wykorzystanie) – rozwój i wdrożenie rozwiązań, które pozwalają na wykorzystanie 
w innych celach lub ponownie wprowadzenie do cyklu produkcyjnego; Renew (odnawialność) – 
wykorzystywanie materiałów pochodzących ze źródeł odnawialnych (rezygnując w miarę możliwości 
z surowców wykorzystywanych do produkcji żywności).

12 Wskazana wartość to wartość szacunkowa obliczona w oparciu o wielkość zabudżetowaną, 
począwszy od roku, w którym dana decyzja została podjęta; dotyczy projekt zmniejszenia pudełka T16 
Rocher®, mniejszej wagi opakowania pralin Rocher®, pudełek Tic Tac T1 i T100 oraz ujednoliconej 
mniejszej zakrętki Nutelli® T400 i T750.

13 Chodzi tu o słoiki, zawierające od 300 do 800 gr produktu.
14 Wskazana liczba to wartość szacunkowa obliczona w oparciu o zabudżetowane wielkości roczne
15 Procent ten odzwierciedla szacunkowy poziom zawartości materiałów pochodzących z recyklingu 

w stosunku do całości materiałów opakowaniowych zużywanych przez Grupę. Dane dotyczące 
papieru i kartonu pochodzą z obliczeń opartych na składzie nabywanych materiałów, natomiast 
dane dotyczące szkła i aluminium pochodzą z badań prowadzonych u dostawców i uwzględniają 
różne zakłady, z których pochodzi materiał, a co za tym idzie są ściśle skorelowane z efektywnością 
segregacji i recyklingu w krajach, na terenie których działają dostawcy opakowań.
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na to technologia, bez szkody dla jakości i bezpieczeństwa pakowanego 
produktu.

Z tego względu Grupa Ferrero uruchomiła w głównych zakładach produkcyjnych 
położonych w Europie projekt SPE (Scraps Packaging Evolution), którego 
zadaniem jest analiza wykonalności wykorzystania odpadów z opakowań 
powstających na terenie zakładów produkcyjnych Ferrero. Chodzi o zastąpienie 
materiałów pierwotnych stosowanych w opakowaniach i sprzęcie Ferrero 
materiałami z odzysku. Ma się to odbywać we współpracy z dostawcami i 
konsorcjami, zajmującymi się odzyskiem i recyklingiem, zgodnie z duchem 
wspólnej odpowiedzialności.

W opakowaniach produktów Ferrero wykorzystywane są różne rodzaje 
materiałów16, takie jak szkło, papier, tektura falista i lita, twarde tworzywa 
sztuczne, folia, drewno i aluminium. W 2012/2013 roku po raz kolejny szkło - 
zużywane na poziomie 150 000 ton – zajęło pierwsze miejsce pod względem 
wagowym. Kolejne przypadło materiałom celulozowym (papier i tektura), których 
wykorzystano blisko 130 000 ton. Właśnie w odniesieniu do tego jednego z 
najczęściej wykorzystywanych przez siebie materiałów, Grupa wyznaczyła 
sobie do roku 2014 ambitny cel – jeśli ze względów technologicznych lub z 
uwagi na jakość i bezpieczeństwo produktu (np. bezpośredni kontakt z częścią 
jadalną) nie jest możliwe wykorzystanie materiałów z recyklingu, Grupa będzie 
wykorzystywała wyłącznie papieru z włókien pierwotnych pochodzący ze 
zrównoważonego i certyfikowanego łańcucha17.

Szacuje się, że ponad 80% oddziaływania środowiskowego produktu jest 
definiowane już na etapie jego projektu18. Dlatego właśnie Grupa Ferrero 
dba o to, by osoby pracujące nad nowymi projektami pogłębiały swoją 
wiedzę w tym zakresie oraz dzieliły się doświadczeniami. Odbywa się 
to na różnego rodzaju spotkaniach ogólnych i wykładach poświęconych 
tematom środowiskowym, związanym ze szczególnie interesującymi lub 
niebezpiecznymi aspektami. Proces projektowania opakowań, które będą 
możliwie przyjazne dla środowiska, wspierany jest także przez specjalne 
narzędzia eco-design.

16 Wykaz malejąco wg wagi w stosunku do całości.
17 Za łańcuch certyfikowany jako zrównoważony uznaje się łańcuch, który gwarantuje kontrolowane 

pochodzenie i odpowiedzialne zarządzanie, zgodnie ze standardami uznanymi na poziomie 
międzynarodowym.

18 Źródło: Komisja Europejska (http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/eco_design_en.htm).
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Znalezienie właściwej równowagi pomiędzy ochroną produktu spożywczego, 
bezpieczeństwem spożywczym a poszanowaniem środowiska to 
zobowiązanie, które Grupa podejmuje każdego dnia. Wyraża się ono 
poprzez pracę nad opakowaniami, zapewniającymi jakość organoleptyczną 
i bezpieczeństwo produktów, bez szkody dla ich jakości. W ten sposób 
ogranicza się także marnotrawstwo żywności i związane z tym zjawiskiem 
skutki środowiskowe i społeczne.

Ponadto Ferrero pracuje nad ograniczeniem wykorzystania materiałów 
opakowaniowych pochodzenia kopalnego, zgodnie z celem, którego 
osiągnięcie jest przewidziane do 2020 roku, a który mówi o wykorzystaniu 
materiałów pochodzących ze źródeł odnawialnych (+10% w porównaniu z 
rokiem 2009). Prowadzone są różnego rodzaju badania nad stosowaniem 
nowych materiałów (np. bioplastycznych) lub nad zastąpieniem materiałów 
z tworzyw sztucznych materiałami papierniczymi. Równolegle Grupa 
uczestniczy w różnych projektach włoskich (Biopack, Namatech, Ecofood 
i Ecopaper) oraz europejskich, w ramach których prowadzone są prace nad 
opracowaniem i oceną nowych materiałów wykonywanych z biomasy oraz 
nad ulepszeniem właściwości istniejących biopolimerów tak, aby umożliwić 
ich wykorzystanie na szeroką skalę.

Głównym kryterium, które Ferrero bierze pod uwagę podczas projektowania 
swoich opakowań, jest ich podstawowa funkcja, tj. zagwarantowanie 
świeżości i smaku produktu spożywczego. Dlatego obowiązujące w Ferrero 
motto brzmi “Opakowanie to porcja19.” Filozofii tej towarzyszy jednak 
świadomość, że opakowanie musi uwzględniać również inne funkcje, takie 
jak: ułatwianie transportu, ochrona produktu, umożliwienie jego ekspozycji w 
punkcie sprzedaży, udostępnienie informacji o produkcie oraz przekazywanie 
wartości marki konsumentowi.
Pragnąc wypełniać swoją rolę informacyjną i komunikacyjną oraz aktywnie 
przyczyniać się do rozpowszechniania kultury zrównoważonego rozwoju 
środowiska, Ferrero opracowało specjalne oznaczenie (tzw. end use), 
która pomaga konsumentowi dowiedzieć się, z jakich materiałów zrobione 
są opakowania produktów i jak prawidłowo poddać je segregacji. Takie 
oznaczenie zgodne jest z systemem identyfikacji materiałów opakowaniowych 
określonych w decyzji Komisji Europejskiej z 28 stycznia 1997 roku, który 
jest szeroko stosowany również przez główne kraje pozaeuropejskie.
W 2013 roku, realizując ten założony cel, Ferrero wprowadziło po raz 
pierwszy oznaczenie „end use” w produktach linii Estathe.

19  Porcja jest tu rozumiana jako suma wszystkich składników, które, połączone, tworzą 
produkt spożywczy o specyficznych cechach i właściwościach organoleptycznych
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Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie oznaczeń „end use” Nutelli® na 
terenie krajów europejskich.
Rozporządzenie (UE) 1169/2011 dotyczące etykietowania produktów 
spożywczych spowolniło wdrażanie oznaczenia „end use” w innych 
produktach Ferrero. Przepisy te określają minimalną wysokość czcionki 
stosowanej w informacjach podawanych na etykietach, która ma 
zagwarantować ich czytelność. W związku z tym Grupa rozpoczęła 
odpowiednie analizy, by sprawdzić, czy ilość dostępnego miejsca jest 
wystarczająca do zamieszczenia informacji na temat postępowania ze 
zużytym opakowaniem.

Projekt powstał jednocześnie z uczestnictwem Ferrero w opracowaniu 
wytycznych - w ramach Zespołu ds. Prewencji powołanym przy CONAI, 
Krajowym Konsorcjum Opakowań - dotyczących dobrowolnych oznaczeń 
środowiskowych, które miałyby pomagać w prawidłowej segregacji 
opakowań.

* Kompozyty to materiały złożone z dwóch lub więcej materiałów, pochodzących z różnych kategorii, które zawierają 
wskazanie materiału przeważającego wagowo

** Tam gdzie przewiduje to lokalny system.

Oznaczenie „end use”

Filozofia oznaczenia „end use”, opracowanego przez Ferrero, przewiduje (w odniesieniu do elementów, które 
konsument może samodzielnie rozdzielić) podanie materiału i kategorii materiałoznawczej. Obok skrótów 
technicznych (np. PP, PET) pojawiają się tu nazwy stosowane powszechnie (np. tworzywo sztuczne, papier) 
i kolory identyfikujące poszczególne kategorie materiałów: papier (zielony), tworzywo sztuczne (żółty), szkło 
(niebieski), metal (czerwony), kompozyt* (szary). Pod pojęciem elementów możliwych do rozdzielenia rozumie 
się te elementy opakowania, które mogą zostać oddzielone ręcznie, a następnie każdy osobno poddany 
recyklingowi.
Informacja na temat materiału, z którego wykonane jest opakowanie, umożliwi konsumentowi pozbycie się 
go w prawidłowy sposób, zgodnie z lokalnym systemem segregacji odpadów, który może różnić się niekiedy 
nawet w ramach tego samego kraju (np. metal czasem jest zbierany razem z plastikiem, a czasami razem 
z papierem). 

Przykład oznaczenia na słoiku Nutelli®

Oznaczenie będzie wskazywało jako elementy możliwe do rozdzielenia: zakrętkę, osłonę zabezpieczającą 
i słoik. Etykieta umieszczona na słoiku nie będzie natomiast wskazana jako osobny element, ponieważ 
jest ona przyklejona do szkła.
Ciekawostka: osłona zabezpieczająca wykonana z papieru i aluminium, będzie opisana jako “kompozyt”, 
aby zwrócić uwagę konsumenta, że w celu utylizacji tego elementu, musi on sprawdzić, czy w jego 
miejscu zamieszkania jest możliwość jego odzysku. Choć kompozyty trudno poddają się recyklingowi, 
często jednak ich odzysk (np. energetyczny) jest możliwy i mogą być odsyłane do punktu segregacji**.
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Zintegrowany łańcuch logistyczny przyjazny 
środowisku
 
Ekologiczne zarządzanie transportem i magazynami od lat stanowi jeden 
z priorytetów Ferrero. Opracowano wiele programów, mających na celu 
optymalizację procesów dostawy, ze szczególnym uwzględnieniem 
aspektów zrównoważonego rozwoju środowiska.
Działania te są realizowane za pośrednictwem projektów i dostępnych 
środków. Poniżej przedstawione zostały niektóre z głównych działań 
prowadzonych na przestrzeni ostatnich pięciu lat.

Ograniczanie ogólnej wielkości przebiegów w związku z transportem 
naszych produktów, przy jednoczesnym zwiększeniu wskaźnika 
załadunku pojazdów.
Transport na terenie Europy realizowany przez Niemcy, Belgię i Wielką 
Brytanię, przy użyciu ciężarówki dwuosiowej 2WIN Dobule Deck pozwolił 
zwiększyć o 37% transport przy pełnym załadunku, co – w powiązaniu ze 
skoordynowanym zarządzaniem trasą powrotną (znacząco ograniczającym 
liczbę pustych przebiegów), prowadzi do spadku emisji CO2 o 33%.
Pierwsza faza optymalizacji połączeń europejskich (transport i magazyny) 
pozwoliła zredukować liczbę kilometrów przemierzanych pomiędzy 
zakładami a magazynami w Polsce, Francji, Niemczech i w południowej 
Europie. W drugim etapie tego projektu planujemy ograniczyć wielkość 
przebiegów naszego transportu, w ujęciu wielkościowym, o 12% w 
stosunku do roku 2012/2013.

Szukanie rozwiązań, które pozwolą na wykorzystanie środków 
transportu o mniejszym wpływie na środowisko.
W celu ograniczenia skutków transportu drogowego, na przestrzeni lat, 
stale zwiększaliśmy procent pojazdów wyposażonych w silniki typu Euro5 
lub nowsze we Francji, krajach Beneluksu, Włoszech oraz – od czerwca 
2012 roku – w Wielkiej Brytanii. Są też już realizowane nowe inicjatywy, 
promujące alternatywne rodzaje napędu. W Wielkiej Brytanii na przykład 
rozważane są korzyści wykorzystywania ciężarówek hybrydowych (diesel 
oraz biogaz).
Z tego samego powodu wprowadziliśmy intermodalny transport lotniczy i 
morski z Chin do Europy (niektóre zabawki z linii Kinder®), aby zastąpić 
transport wyłącznie lotniczy.

Rozwój inicjatyw, zmierzających do oszczędzania energii 
w magazynach zarządzanych bezpośrednio przez Ferrero.
Wymiana starych systemów oświetlenia na żarówki energooszczędne 
powinna doprowadzić do spadku o 68% zużycia energii elektrycznej 
w Chinach i o 20% we Francji.
W Niemczech udało się osiągnąć znaczące oszczędności, dzięki wymianie 
systemów chłodzenia w różnych magazynach oraz instalacji szybko 
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działających kurtyn, rozdzielających strefy o różnych temperaturach.

Cele do roku 2020

Stan celów wyznaczonych przez Grupę:

Spadek o 30% emisji gazów cieplarnianych (teqCO2/t) generowanych 
przez transport i działalność magazynów.
Ferrero szacuje, że w roku 2012/2013 emisje generowane przez transport 
i działalność magazynów były na poziomie 302 000 teq CO2. Choć stanowi 
to wzrost w wartościach bezwzględnych w stosunku do ubiegłego roku, to 
jednocześnie jest to spadek o 10% na każdą sprzedaną tonę produktu, 
w stosunku do 2009 roku, co było możliwe dzięki działaniom podjętym w 
kierunku ograniczenia wpływu na środowisko.

Certyfikat ISO 14001 dla wszystkich magazynów zarządzanych 
bezpośrednio przez Ferrero.
Od 2009 roku już prawie 50% magazynów uzyskało certyfikat ISO 14001. 

Wykorzystanie bezpośrednio zarządzanego transportu intermodalnego 
na wejściu i wyjściu z zakładów Ferrero.
Cel ten jest jednocześnie środkiem zmierzającym do ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych, w związku z powyższym został on już uwzględniony 
w celu przewidującym redukcję emisji gazów cieplarnianych generowanych 
przez łańcuch dostaw, a co za tym idzie nie będzie wymieniany jako odrębny 
cel.

Wdrożenie planu działań zarządzania energią na poziomie światowym 
dla magazynów zarządzanych bezpośrednio, w sposób spójny 
z lokalnymi uwarunkowaniami istniejących i przyszłych zakładów.
Zważywszy na fakt, że cel ten jest częścią bardziej ogólnego, zintegrowanego 
celu dotyczącego energii wytwarzanej we własnym zakresie, informacje na 
ten temat nie będą już osobno podawane w części poświęconej łańcuchowi 
dostaw.

Ponadto, z zamiarem zwiększenia naszego zaangażowania w zrównoważony 
rozwój w nadchodzących latach, Grupa Ferrero planuje uruchomić 
projekt pod nazwą LODICO (LOgistics Data Improvement COllection) 
zmierzający do ulepszenia procesu zbierania danych pod kątem ich jakości 
i reprezentatywności.
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Podróże służbowe pracowników

Ferrero nadal prowadzi wewnętrzne badania, zmierzające do sprawdzenia 
wielkości emisji generowanych przez podróże służbowe pracowników. 
Poszerzono przy tym ich zakres, tak aby uwzględnić oddziaływanie na 
środowisko wyrażone w ilości wyemitowanych ton CO2. W roku 2012/2013 
wzięto pod uwagę podróże pociągami i samolotami pracowników z jednostek 
Grupy Ferrero we Francji, Niemczech, Włoszech i Luksemburgu, co 
odpowiada niemal 56% pracowników Grupy.

Wskaźniki emisji wykorzystane do tych obliczeń zostały pozyskane z biur 
podróży, z których Grupa korzystała. Tam, gdzie dane te nie były dostępne, 
zastosowano wskaźniki emisji pochodzące z GHC Protocol20, który dla podróży 
samolotem podaje różne wskaźniki, zależne od długości przemierzanych 
odcinków i klasy podróży.

W roku poddanym analizie stwierdzono emisje na poziomie 13 482,26 teq CO2, 
z czego 234,13 teq CO2 wygenerowane przez podróże pociągiem i 13248,13 
teq CO2 wygenerowane przez transport lotniczy.

20 Dla oszacowania emisji CO2 generowanych przez podróże służbowe pracowników 
spółek we Włoszech, podróże pociągiem pracowników spółki Ferrero O.H.G.m.b.H. w 
Niemczech oraz spółek Ferrero Industrial Services G.E.I.E, Ferrero International S.A., 
Ferrero Trading Lux. S.A., FSC Luxembourg S.A., Magie production Group (M.P.G.) S.A. 
i Soremartec S.A w Luksemburgu wykorzystano wskaźniki emisji pochodzące z GHG 
Protocol Tool for mobile combustion, version 2.4.
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Podróże pociągiem

Podróże samolotem

Liczba podróży ogółem

Liczba podróży ogółem

Kraj

Kraj

Ogółem CO2 (teq)

Ogółem CO2 (teq)

Francja
Niemcy*
Włochy

Luksemburg 

Francja
Niemcy*
Włochy

Luksemburg 

5 433 234.13

* Dane odnoszą się wyłącznie do spółki Ferrero O.H.G.m.b.H.

32 802 13 248.13

* Dane odnoszą się wyłącznie do spółek Ferrero International SA oraz Ferrero Trading Lux S.A.
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Dodatek specjalny: Kinder® Chocolate

Od ponad 45 lat Kinder® Chocolate jest uwielbiana 
przez dzieci i cieszy się zaufaniem rodziców

Kinder® Chocolate powstała w 1968 roku z chęci zaoferowania dzieciom 
czekolady przygotowanej specjalnie z myślą o nich. Bogata w mleko, o 
wyjątkowym smaku i kremowej konsystencji, Kinder® Chocolate szybko 
stała się jednym z ulubionych produktów najmłodszych... oraz ich rodziców.

Zasługę należy w pełni przypisać sekretnej i unikalnej recepturze tego 
produktu, która pozostaje niezmienna od pierwszego batonika. Od ponad 
45 lat Kinder® Chocolate przynosi radość dzieciom, przy pełnej sympatii 
i akceptacji dorosłych.

Kinder® Chocolate niezmiennie wyróżnia się swoją wysoką jakością:

- w czołówce swojej kategorii, ze względu na składniki mleczne, które 
stanowią 33% receptury;

- w czołówce swojej kategorii, ze względu na smak, niezwykle ceniony 
przez dzieci i rodziców na całym świecie.

  W wielu krajach na wszystkich kontynentach Kinder® Chocolate uzyskała 
ogólną punktację 4.0 w 5 punktowej skali1, podczas ślepego testu smaku.

  Ponadto, jeśli chodzi o ogólny wizerunek, Kinder® Chocolate cieszy się 
większym uznaniem od referencyjnych produktów konkurencyjnych2 
w krajach o istotnym znaczeniu3 oraz w następujących pozycjach 
kwestionariusza: “to wyjątkowo lubiany produkt mój/mojego dziecka” 
oraz “jest naprawdę bardzo smaczny”, zarówno w grupie będącej próbą 
całej populacji, jak i w grupie matek4;

- w czołówce swojej kategorii, ze względu na wykorzystanie surowców 
pochodzących ze zrównoważonego źródła, stałe budowanie proaktywnej 
globalnej polityki, nastawionej na stosowanie składników, powstających w 
poszanowaniu praw człowieka i środowiska naturalnego oraz nieustające 
dążenie do stosowania coraz lepszych praktyk.

1 Od 5=rzeczywiście bardzo smaczny do 1= zupełnie niesmaczny; kraje l/F/G/China/
RSA/Bra/USA. 

2 Produkt czekoladowy w kategorii “Between products”. 
3 Włochy, Francja i Niemcy. 
4 S&E study 2013 - Włochy, Francja i Niemcy.
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Produkt ten można spotkać na wszystkich kontynentach, w ponad 75 
krajach świata, tam gdzie temperatura i logistyka umożliwiają dostarczenie 
konsumentom wyrobów z linii Kinder® przy zachowaniu najwyższej jakości.

Kinder® Chocolate i trzy podstawowe zasady jej 
produkcji

Procesem produkcji Kinder® Chocolate kierują trzy podstawowe zasady, 
odnoszące się zarówno do jakości, jak i odpowiedzialności, które 
gwarantują, że Kinder może realizować swoje podstawowe zobowiązanie, 
jakim jest stałe zaspokajanie oczekiwań konsumentów, zarówno małych, 
jak i dużych.

A. Staranna selekcja składników, w poszanowaniu praw człowieka 
    i środowiska naturalnego
Kinder® Chocolate powstaje ze starannie dobranych surowców. Standardy 
stosowane przez Kinder są niezwykle restrykcyjne, co zapewnia wysoką 
jakość i wspiera politykę Grupy w zakresie poszanowania dobrych praktyk 
rolnych.

Kakao wykorzystywane do produkcji Kinder® Chocolate jest pozyskiwane 
w Afryce zachodniej (przede wszystkim Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana 
i Nigeria) oraz w Ekwadorze.
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Międzynarodowa inicjatywa zrzeszająca wiele różnych podmiotów...
... wśród których są przedsiębiorstwa zajmujące się uprawą, przetwórstwem i sprzedażą oleju palmowego, 
organizacje pozarządowe o profilu środowiskowym (jak np. WWF) i prawie 160 producentów dóbr 
konsumpcyjnych.
Misja:
Doprowadzenie do sytuacji, w której olej palmowy pochodzący ze zrównoważonej produkcji, będzie normą.
Główne cele: 

-zobowiązanie do transparentności 
-zrównoważony rozwój środowiska 
-odpowiedzialność wobec pracowników i lokalnych społeczności.

Odpowiedzialność społeczna Ferrero
Dodatek specjalny: Kinder® Chocolate

Podczas selekcji ziaren kakao stosuje się blisko 30 kryteriów 
jakościowych. Następnie zakupione ziarna są przesyłane do 
przetworzenia do zakładów Ferrero we Włoszech i Niemczech.
W przypadku zakładu w Rosji, dostawcy muszą przestrzegać wyjątkowo 
restrykcyjnych kryteriów.

Kryteria certyfikatu UTZ Certified obejmują:
• bezpieczne i zdrowe warunki pracy;
• odpowiedzialne korzystanie z pestycydów i nawozów;
• dobre praktyki rolne i zarządzania uprawami;
• lepsze szanse edukacyjne;
• pewność, że certyfikowane kakao, w które się zaopatrujemy, rzeczywiście 
  pochodzi z odpowiedzialnych gospodarstw rolnych.

Gospodarstwa rolne zrzeszone w Rainforest Alliance Certified™ 
wspierają zdrowe środowisko, promują dobrobyt swoich pracowników 
i ich społeczności oraz zapewniają wydajne metody uprawy roli.
Rolnicy mają zapewnione bezpieczne warunki pracy, odpowiednie miejsca 
zamieszkania i pomoc medyczną, a ich dzieci mają dostęp do publicznej 
edukacji. Certyfikacja uwzględnia ochronę ekosystemów, włączając w to 
siedliska dzikich zwierząt, zbiorniki wodne i glebę.

Przystępując do Programu Kakao Fairtrade, małe gospodarstwa rolne 
zapewniają sobie większą sprzedaż swojego kakao. Począwszy od roku 
2012/2013 Ferrero zobowiązało się zakupić 20.000 ton kakao w ciągu 3 
lat, w ramach programu zaopatrzenia Fairtrade.
Według stanu na sierpień 2013 roku zakupiono już 500 ton kakao.

W ramach realizacji zobowiązań Grupy Ferrero 25% kakao jest certyfikowane 
jako pochodzące ze zrównoważonej produkcji, a celem jest osiągnięcie 
poziomu 100% do 2020 roku. Analogiczna sytuacja dotyczy oleju palmowego, 
ekstrahowanego z miąższu owoców palmowych, który do końca 2014 roku 
będzie certyfikowany w 100% RSPO jako pochodzący ze zrównoważonej 
produkcji i segregowany. Stosowany cukier jest w 100% GMO-free.

Certyfikaty zrównoważonego pochodzenia wystawiane przez 
zewnętrzne podmioty w odniesieniu do dostaw kakao Ferrero
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Szczegółowe informacje na temat programów zaopatrzeniowych Grupy 
Ferrero znajdują się w następujących częściach niniejszego raportu:

Mleko, które jest kluczowym składnikiem w recepturze Kinder® Chocolate, 
jest kupowane w kilku starannie wybranych zakładach mleczarskich, 
pochodzących przede wszystkim z terenu Niemiec, Włoch i Francji.

Z większością tych dostawców Grupa współpracuje od lat i są oni objęci 
regularnym monitoringiem, który pozwala upewnić się, czy spełniają 
restrykcyjne wymagania Grupy w zakresie bezpieczeństwa, smaku 
i świeżości mleka.

Dzięki wzajemnej współpracy z dostawcami mleka, Kinder może 
zagwarantować wyższą jakość i przejrzystość pochodzenia mleka, 
stale pracując nad zaostrzaniem standardów i wprowadzaniem coraz 
to lepszych praktyk w zakresie zaopatrzenia.

Pag. 144 Pag. 150 Pag. 160 Pag. 162
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Informacje dodatkowe:
• Mleko wykorzystywane do produkcji Kinder® Chocolate w niemieckim zakładzie w Stadtallendorf 

jest kupowane u 5 dostawców z terenu Niemiec, którzy pokrywają ponad 70% zapotrzebowania, 
oraz u 4 dostawców, pochodzących z terenu 15 ‘starych’ krajów unijnych5.

• We włoskim zakładzie w Albie ponad 50% mleka wykorzystywanego do produkcji Kinder® Chocolate 
pochodzi od Inalpi i jest kupowane na terenie Włoch.

  Reszta mleka pochodzi od 4 dostawców, pochodzących z terenu 15 ‘starych’ krajów unijnych.

B. Stała jakość produkcji

Aby zapewnić niezmiennie unikalny i bezkonkurencyjny smak, Kinder 
- każdego dnia i w każdym zakładzie – musi stosować precyzyjne 
procesy produkcyjne.

Wszystko rozpoczyna się od niezwykle delikatnej operacji, jaką jest 
prażenie ziaren kakao, która decyduje o aromacie produktu końcowego. 
Właśnie dlatego ziarna kakao przeznaczone do produkcji Kinder® 

Chocolate są dostarczane tylko do 2 zakładów Ferrero w Europie 
i tam poddawane procesowi prażenia. Niewielkie ilości kakao są też 
kupowane zewnętrznie, ale wówczas nasi partnerzy muszą dysponować 
konkretnymi umiejętnościami w tym zakresie oraz przestrzegać 
restrykcyjnych i jasnych specyfikacji technicznych.

5  W skład ‘starej’ piętnastki krajów UE wchodzą: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, 
Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia, 
Hiszpania, Szwecja i Wielka Brytnia
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Informacje dodatkowe:
W 2012/2013 roku, do produkcji Kinder® Chocolate w 83% wykorzystano ziarna kakao prażone przez 
Ferrero w Albie, we Włoszech lub w Stadtallendorf, w Niemczech. Pozostałe 17% kakao zostało 
zakupione na zewnątrz.

Również mleko w Kinder® Chocolate jest produkowane przy zachowaniu 
niezwykłej dbałości: 
-mleko jest odbierane bezpośrednio od zakładów mleczarskich, z którymi 
współpracujemy i które zostały wybrane przy zastosowaniu restrykcyjnych 
standardów Ferrero, aby zapewnić bezpieczeństwo, świeżość i smak mleka; 

-mleko płynne jest pasteryzowane w ciągu 24 godzin lub proszkowane 
 w ciągu 48 godzin od udoju, a następnie przekazywane do zakładów Ferrero;
-obok kontroli przeprowadzanych razem z poszczególnymi zakładami 
mleczarskimi, każdorazowa dostawa mleka poddawana jest 4 rodzajom 
analizy: wizualnej, fizykochemicznej, mikrobiologicznej i sensorycznej;

-ponadto data przydatności do spożycia mleka w proszku jest niższa 
  w porównaniu do standardów przyjętych przez innych międzynarodowych 
producentów.

W każdym zakładzie produkcyjnym rozwinęła się “kultura testów smaku”. 
Panel ekspertów próbuje surowce w chwili ich dostawy, a półprodukty 
i produkty końcowe są testowane na liniach produkcyjnych co dwie 
godziny.
Stałym priorytetem jest świeżość. Kinder zwraca bardzo dużą uwagę na 
ten aspekt, czego świadectwem jest między innymi specjalny zespół, 
którego zadaniem jest prowadzenie kontroli Kinder® Chocolate dostępnej 
w sklepach. Zważywszy na fakt, że produkt jest niezwykle wrażliwy na 
ciepło, w celu zapewnienia konsumentowi maksymalnej świeżości, 
przykłada się wielką uwagę do planowania sprzedaży miesięcznej, aby 
jak najbardziej ograniczyć sell-out w okresie letnim w tych wszystkich 
punktach sprzedaży, gdzie brak kontrolowanej temperatury.
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C. Promowanie odpowiedzialnej konsumpcji

Od samego początku Kinder® Chocolate była produkowana w pojedynczych 
porcjach, idealnych dla rodziców, którzy pragną dodać trochę smacznej 
przyjemności do zrównoważonej diety dziecka.
Na opakowaniu produktu znajduje się jasne i dobrze widoczne oświadczenie 
żywieniowe, zgodnie z krajowymi przepisami.

Szczegółowe informacje dotyczące zaangażowania Ferrero w kwestię 
oświadczeń żywieniowych znajdują się w rozdziale “Nasze Produkty” 
niniejszego raportu.
Reklama i marketing Kinder® Chocolate są realizowane w poszanowaniu 
samoregulacji określonych dla całej gamy produktów Ferrero, zgodnie 
z informacjami podanymi we wspomnianym powyżej rozdziale niniejszego 
raportu.

Ograniczanie wpływu na środowisko

Dwa z trzech zakładów, w których produkowana jest Kinder® Chocolate, 
czyli Alba we Włoszech i Stadtallendorf w Niemczech, posiadają certyfikat 
IS014001 obejmujący ich System Zarządzania Środowiskiem.
Zakład w miejscowości Vladimir w Rosji uzyska taki certyfikat do 2015 
roku.
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Opakowanie Kinder® Chocolate, które zostało zaprojektowane z myślą 
o zachowaniu jakości i świeżości produktu, może różnić się nieco 
w zależności od typu produktu i kraju przeznaczenia, jednak zawsze 
jego głównym materiałem jest papier i karton.

Opakowania Kinder®  Chocolate na poziomie światowym w 2012/2013*

Metal 
i aluminium
Papier i karton

Twarde tworzywo sztuczne

Folia

86%

8%

4%

2%

*W rozbiciu procentowym według wagi 
wykorzystywanych materiałów
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6 Obejmują kontrole chemiczne, chemiczno-fizyczne i mikrobiologiczne. 
7 Obejmują kontrole organoleptyczne i kontrolę wad.

W celu uniknięcia migracji zanieczyszczeń, przy produkcji opakowań, 
które bezpośrednio stykają się z produktem, wykorzystywane są tylko 
surowce pierwotne. Ponadto Kinder podjął w tym zakresie decyzję, zgodnie 
z którą do 2014 roku wykorzystywany papier będzie pochodził wyłącznie 
z łańcucha dostaw certyfikowanego jako zrównoważony.

Poza tym wkrótce zostanie uruchomiony projekt pilotażowy, nastawiony na 
ocenę możliwości wykorzystania materiałów odnawialnych w tak zwanym 
“opakowaniu zbiorczym”, które nie styka się bezpośrednio z produktem.

Identyfikowalność i bezpieczeństwo w Kinder® 

Chocolate

Ferrero określiło i stosuje wobec Kinder® Chocolate, tak jak w odniesieniu 
do wszystkich swoich produktów, restrykcyjne kryteria identyfikowalności, 
bezpieczeństwa i jakości.
Wszystkie zakłady Ferrero, w których jest produkowana Kinder® Chocolate, 
są certyfikowane pod kątem aspektów związanych z jakością, przez 
niezależny podmiot certyfikacyjny, zgodnie ze standardami systemów 
zarządzania bezpieczeństwem żywności uznanymi na poziomie 
międzynarodowym (szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się 
w rozdziale “Nasze produkty” w części poświęconej “Jakości i świeżości” 
niniejszego raportu CRS).

W roku 2012/2013 podczas produkcji Kinder® Chocolate przeprowadzono:
- 42.225 kontroli6 surowców i 31.845 kontroli półproduktów (mleczna czekolada 
i nadzienie Kinder);

- 2.492 kontrole7 opakowań jednostkowych, do czego należy dodać kontrole 
opakowań zbiorczych;

- 2.458.179 kontroli produktu końcowego, które obejmują zarówno 
kontrole wykonane na linii produkcyjnej (waga, skład, wady estetyczne) 
jak i w laboratorium, gdzie badane są parametry chemiczno-fizyczne 

  i mikrobiologiczne.

W celu upewnienia się, że Kinder® Chocolate odpowiada wysokim standardom 
jakościowym smaku Ferrero, obok testów laboratoryjnych przeprowadzana 
jest także analiza sensoryczna, określana mianem “testu smaku”, której celem 
jest wyrażenie pełnego osądu w kwestii smaku produktu, we wszystkich jego 
aspektach, a także jego wyglądu estetycznego i prezentacji.

Ogólna liczba “testów smaku” przeprowadzonych na Kinder® Chocolate 
w 2012/2013 roku wyniosła ponad 12.000 (4.180 na każdy zakład 
produkcyjny), co daje wynik ponad 50 testów dziennie.



213

Odpowiedzialność społeczna Ferrero
Dodatek specjalny: Kinder® Chocolate

W tym samym okresie reklamacje, które wpłynęły w odniesieniu do 
opakowania 4 batonikowego (T4) odpowiadają 0,66 na każdy milion 
opakowań, natomiast w przypadku opakowań 8 batonikowych (T8) wskaźnik 
ten wynosi 1,04 na każdy milion opakowań.
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Ferrero Kanada powstało w 1974 r. w Toronto, gdzie do dzisiaj działa biuro 
handlowe. Na przestrzeni lat Ferrero Kanada wprowadziło na rynek wiele 
cenionych marek, które zyskały stałe miejsce w kanadyjskich domach - 
Nutella®, Ferrero Rocher®, Ferrero Collection®, Raffaello®, Tic Tac®, Kinder® 
Chocolate, Kinder® Niespodzianka i Kinder® Bueno.
Stopniowy rozwój działalności na rynku kanadyjskim doprowadził Ferrero 
do piątego miejsca wśród największych producentów słodyczy1. W roku 
2012/2013 obroty firmy sięgnęły poziomu 492 mln dolarów kanadyjskich 
(372 mln euro), a oferta produktów i marek plasuje ją wśród czołowych 
graczy na rynku lokalnym. Ferrero Kanada działa w złożonym środowisku 
rynkowym kraju jednocześnie nowoczesnego, jak i zróżnicowanego pod 
względem etnicznym.

Według stanu na dzień 31 sierpnia 2013r. dla Ferrero Kanada pracuje 1.320 
osób zatrudnionych bezpośrednio i współpracowników zewnętrznych2 (691 
w biurze handlowym w Toronto i 629 w zakładzie produkcyjnym w Brantford).
Firma jest bez wątpienia jednym z najbardziej wielokulturowych 
przedsiębiorstw w strukturze Grupy Ferrero – zatrudnieni w niej pracownicy 
pochodzą z 44 różnych krajów i mówią 30 różnymi językami.

Zasady działania

Tak jak cała Grupa, również kanadyjskie Ferrero działa w oparciu o sześć 
zasad, które stanowią inspirację do codziennej pracy. Na tę niezwykle 
pozytywną kulturę składają się takie wartości jak:
1. Produkt. W Ferrero szacunek do konsumenta to warunek, od którego 

nie ma odstępstw. Swoje produkty firma otacza taką samą troską, jak 
czynili to dawniej rzemieślnicy. Postawa ta symbolizuje pasję, z jaką 
dąży do utrzymania najwyższej świeżości i jakości swoich produktów, 
tak, aby konsumenci zawsze mogli cieszyć się najlepszymi doznaniami 
smakowymi. Marketing odzwierciedla wysokie standardy etyczne Grupy, 
którym przyświeca chęć upowszechniania zdrowego i zrównoważonego 
trybu życia.

2. Pracownicy. Zaufanie, przejrzystość, szacunek i lojalność to cechy, 
jakie wyróżniają relacje pomiędzy Ferrero Kanada, a jego pracownikami, 
odbiorcami i konsumentami. Każdy pracownik wspiera innych. Wszyscy 
cieszą się z sukcesów indywidualnych i zespołowych. Wszyscy troszczą 
się o społeczność i środowisko pracy. Wszyscy są przekonani, że pracując 
razem, odniosą sukces.

1  Źródło: AC Nielsen Market Track, uwzględniając kategorię słodyczy (52 tygodnie kończące 
się 11 stycznia 2014r.) i produktów czekoladowych (52 tygodnie kończące się 5 kwietnia 
2014r.), we wszystkich kanałach sprzedaży.

2 Dane obejmują pracowników tymczasowych, stażystów i innych bezpośrednich 
współpracowników, z wyłączeniem umów o świadczenie usług.
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3. Profesjonalizm. Ferrero Kanada stawia swoim pracownikom wysokie 
wymagania i jest dumne z ich pracy. Pracownicy dążą do realizacji celów 
i doskonalenia zawodowego. Priorytetem jest zawsze chęć zaspokojenia 
potrzeb konsumenta.

4. Postęp. Innowacyjność i kreatywność leżą u podstaw sukcesu Ferrero, 
także w Kanadzie. Firma wciąż stawia sobie nowe wyzwania w postaci 
nowych rynków, nowych rozwiązań i stałego wzrostu. Poszukuje 
odkrywczych pomysłów, skupiając się na stałej poprawie i innowacjach.

5. Pasja. Ferrero Kanada koncentruje się i dąży do sukcesu marki, 
do zadowolenia klienta i do pracy w zespole. Kluczem do sukcesu są 
entuzjazm i energia.

Biuro handlowe w Toronto

Zróżnicowane, dynamiczne, międzynarodowe - te przymiotniki najlepiej 
określają środowisko, w którym Ferrero Kanada w 2014 roku będzie 
obchodzić swoje czterdziestolecie. Dział handlowy Ferrero Kanada 
znacząco rozwinął się w ostatnich dwudziestu latach, od celu polegającego 
na tworzeniu sieci dystrybucji przechodząc do budowania zintegrowanego 
systemu sprzedaży i marketingu, którym towarzyszą odpowiednie piony 
pomocnicze.
Na początku lat 70, Kanada sprowadzała Tic Taki® i Nutellę® z Alby. 
Produkty te były sprzedawane przez dystrybutorów w tradycyjnych kanałach 
sprzedaży. Wraz z powstaniem Ferrero Kanada i w oparciu o sukces tych 
produktów można było wprowadzić na rynek Ferrero Rocher®. Nastąpiło to 
w latach ’80 i dodatkowo wzmocniło wizerunek Ferrero jako innowacyjnej i 
nastawionej na najwyższą jakość firmy. Lata ‘90 to dla Ferrero Kanada okres 
wprowadzenia na rynek Kinder® Niespodzianki i dalszego wzmacniania 
marek już istniejących.



218

Odpowiedzialność społeczna Ferrero
Dodatek specjalny: Ferrero w Kanadzie

Zakład przemysłowy w Brantford

Dział produkcji Ferrero Kanada w swojej działalności musi spełniać 
wysokie standardy jakościowe wymagane przez Grupę. Oprócz tego:
• Inwestuje w rozwój pracowników, którzy stanowią kapitał firmy;
• Dąży do stałego podnoszenia poziomu jakości;
• Przestrzega zasad dobrego wytwarzania i norm HACCP;
• Dąży do coraz wyższych standardów jakościowych – od surowców po 
wyrób gotowy;

• Inwestuje w rozwój technologii i konstrukcje nowych linii, dążąc tym 
samym do stałego doskonalenia i dowodząc, że potrafi elastycznie 
reagować na zmiany popytu na rynku;

• Promuje bezpieczne środowisko pracy.

Dział przemysłowy ma też pozytywny udział w życiu społeczności, na 
terenie której działa. Przyczynia się do tworzenia miejsc pracy i rozwoju 
lokalnej gospodarki, co dodatnio i trwale przekłada się na ekonomię całego 
obszaru.

Zakład
Około 112 km na zachód od słynnego wodospadu Niagara, w miejscowości 
a Brantford w Ontario, wznosi się nowoczesny zakład Ferrero Kanada.
Obiekt zajmuje 66 ha powierzchni i na wszystkich kondygnacjach 
zabudowy liczy łącznie 89.000 m2, nie wliczając w to osobno stojącego 
magazynu. Zakład jest dogodnie skomunikowany z głównymi drogami 
dojazdowymi.
Budowa tego nowoczesnego obiektu rozpoczęła się w październiku 2004 
roku, a na wiosnę 2006 roku ruszyła tu produkcja.
Miasto Brantford wybrano ze względu na kilka czynników:
• znakomite położenie i bliskość głównych rynków USA i Kanady;
• dogodna infrastruktura logistyczna;
• teren przeznaczony pod zabudowę przemysłową;
• dostęp do wykwalifikowanych pracowników;
• pozytywnie nastawione lokalne władze, chętne do współpracy 
 i sprzyjające handlowemu rozwojowi całego obszaru i miasta, co 
znacząco uprościło proces pozyskiwania niezbędnych zezwoleń.

Wybór lokalizacji zakładu produkcyjnego Ferrero Kanada w Brantford 
wywarł też bardzo dobry i znaczący wpływ na poziom zatrudnienia 
w regionie. Od uruchomienia działalności w 2006 roku zakład stale 
zwiększa wielkość swojej produkcji. Pierwsze miejsce, jeśli chodzi 
o wielkość sprzedaży, zajmuje Nutella®, po której plasują się Ferrero 
Rocher® i Tic Tac®.
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„Otwarcie nowoczesnego zakładu produkcyjnego Ferrero Canada Ltd. w Brantford 
w 2006 roku wywarło na lokalną społeczność trwały i pozytywny wpływ. W tym 
krótkim czasie firma znacząco zwiększyła już swoją produkcję, dobudowała 
magazyny i rozwinęła dystrybucję. Jej pojawienie się w naszym mieście było jak 
katalizator dla wielu inwestycji zagranicznych w nowoczesną produkcję... Ferrero 
i współpracujący z nim kooperanci wspólnie przyczynili się do tego, że Brantford 
stał się ośrodkiem przetwórstwa spożywczego znanym w całej prowincji Ontario.”

John Frabotta,
Dyrektor ds. rozwoju 

gospodarczego i 
turystyki, miasto 

Brantford

Zakład obsługuje nie tylko rynek kanadyjski. Pochodzące z niego produkty 
trafiają też do Stanów Zjednoczonych, a niewielka część również do 
Australii i innych krajów.
Materiały opakowaniowe stosowane w zakładzie produkcyjnym to: 
tworzywa sztuczne, karton, folia i aluminium (kolejność podana wg wagi). 
Tworzywa sztuczne wykorzystywane są głównie przy produkcji Nutelli® - 
do słoików i nakrętek.
Nowy projekt nakrętki do Nutelli® został wdrożony także w zakładzie w 
Brantford, co pozwoliło na uzyskanie oszczędności na poziomie 74 ton 
materiału3.
3 Projekt polegający na ujednoliceniu nakrętek do słoików Nutella® T400 i T750 (opakowania 
zawierające od 300g do 800g produktu), sprzedawanych na całym świecie, pozwolił na obniżenie 
ilości zużywanych tworzyw sztucznych, czyli polipropylenu, o ponad 500 t/rocznie. Jest to wartość 
szacunkowa, wyliczona w oparciu o zabudżetowaną wielkość produkcji.
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Środowisko naturalne
Od samego początku Grupa Ferrero chciała, by zakład, który powstanie 
w Brantford, był obiektem nowoczesnym, zarówno z punktu widzenia 
ochrony środowiska, jak i technologii produkcyjnych. Chodziło 
z jednej strony o zminimalizowanie jego oddziaływania na środowisko, 
a z drugiej o zmaksymalizowanie wydajności, w granicach bezpiecznych 
dla środowiska, przy jednoczesnym tworzeniu wartości zarówno dla 
konsumentów, jak i partnerów.

W 2013 roku zakład został rozbudowany o nowoczesną instalację do 
kogeneracji o wysokiej sprawności energetycznej. Instalacja nosząca 
nazwę Ouattro Gen może wytwarzać energię elektryczną na miejscu 
i w ten sposób zaspokajać zapotrzebowanie zakładu produkcyjnego na 
energię, parę wodną oraz ciepłą i zimną wodę. Ouattro Gen pozwala 
na poprawę wydajności, niezawodności urządzeń i sprawności 
energetycznej. Pozwala także ogrzać zakład i magazyn.
Technologia ta została wybrana w oparciu o szacowane obecne i przyszłe 
zapotrzebowanie zakładu na takie nośniki, jak energia elektryczna, para 
wodna oraz ciepła i zimna woda.

Od momentu uruchomienia produkcji w 2006 roku w zakładzie 
przeprowadzono liczne inwestycje usprawniające zarządzanie energią:
1. wdrożono system pomiaru energii, niezbędny, by móc podejmować 
decyzje o kolejnych usprawnieniach;

2. zainstalowano automatyczny system sterowania chłodzeniem HVAC;
3. zainstalowano automatyczny system sterowania inwerterami (VFD) 
na wszystkich pompach glikolu i tłoczenia wody oraz wszystkich 
wentylatorach HVAC;

4. zainstalowano automatyczny system zapewniający gaszenie 
oświetlenia na czas weekendu;
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5. wymieniono wszystkie lampy halogenowe na wysokosprawne lampy 
fluorescencyjne T5 (co wiąże się z brakiem konieczności utylizacji rtęci);

6. obniżono ciśnienie robocze kompresorów powietrza i zainstalowano 
automatyczny system sterowania progami poszczególnych kompresorów;

7. wymieniono hydrauliczną prasę wtryskową na nową wtryskarkę o wyższej 
sprawności energetycznej.

Od stycznia 2014 roku w Brantford funkcjonuje specjalny zespół ds. energii 
(Energy Team), który zajmuje się dalszymi racjonalizacjami energetycznymi. 
Obecnie pracuje on nad:
1. analizą podstawowych obciążeń elektrycznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem przerw weekendowych i stałego monitoringu zużycia 
energii;

2. redukcją strat sprężonego powietrza poprzez cotygodniowy monitoring 
przerw na linii montażowej;

3. redukcją zużycia energii w czasie weekendu poprzez automatyczne 
sterowanie HVAC;

4. uświadamianiem wszystkich pracowników o konieczności oszczędzania 
energii.

Poza tym trwają prace nad projektem „Green Roof”, zakładającym pokrycie 
całego dachu magazynu wysokosprawnymi panelami fotowoltaicznymi.

Certyfikat Stan Uwagi

ISO 9001:2008

HACCP by OMAFRA

ISO FSSC 22000

RSPO

ISO 14001

Przyznany

Przyznany

w trakcie certyfikacji

Przyznany

w trakcie certyfikacji

Od 2011; jako część Certyfikatu 
przyznanego Grupie Ferrero - 
od 2012
od 2008

Proces ma się zakończyć w 
połowie 2014r.; zastąpi HACCP

od grudnia 2013

Proces ma się zakończyć do 
końca 2014r.

„Ferrero Kanada odgrywa bardzo ważną rolę w Brantford. Troska o środowisko 
naturalne, uwaga, jaką firma kieruje na bezpieczeństwo żywności, tworzenie 
miejsc pracy, rozwój gospodarczy i wkład, który wnoszą jej pracownicy – 
wszystko to sprawia, że Ferrero Kanada stanowi tu w Ontario taki promyk 
słońca. Liczę, że przyszłość przyniesie firmie dalszy, odpowiedzialny sukces”.

Dave Levac,
MPP Brant

Certyfikaty posiadane przez zakład
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AIIiance Distribution Center

Grupa Ferrero postawiła przed wszystkimi swoimi spółkami cel zapewnienia 
konsumentom dostępu do zawsze świeżych i najwyższej jakości produktów, 
przy jednoczesnym zachowaniu dbałości o środowisko naturalne 
i redukcji emisji dwutlenku węgla. Ma to wynikać z bardziej sprawnego 
funkcjonowania łańcucha zaopatrzenia. Dlatego właśnie przy fabryce w 
Brantford wybudowany został nowoczesny magazyn połączony z centrum 
transportowym i dystrybucyjnym, działający od wiosny 2013 roku.

W ostatnim roku obiekt znacząco zmodernizowano, dzięki czemu możliwe 
było podniesienie jego sprawności, jeśli chodzi o aspekty środowiskowe:

1. Zamontowane zostały czujniki ruchu sterujące oświetleniem magazynu, 
a także wymieniono tradycyjne ładowarki akumulatorów na nowoczesne, 
działające w trybie szybkiego ładowania.
• Dzięki tej zmianie obniżone zostało zużycie energii, po pierwsze dzięki 

skróceniu czasu ładowania średnio o pięć godzin, a po drugie dzięki temu, 
że zużycie energii obecnie stosowanych akumulatorów to około 50% w 
stosunku do akumulatorów konwencjonalnych. Osiem akumulatorów, 
które jeszcze nie zostały wymienione, będzie zastąpione na nowe w 
trakcie 2014 roku.

2. Po zakończeniu prac w centrum dystrybucyjnym w 2013 roku 
wykonany został tor transportowy, łączący zakład produkcyjny z centrum 
dystrybucyjnym.
• Dzięki tej nowej inwestycji w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 

funkcjonowania toru tą drogą przemieszczonych zostało 59.000 palet, 
które poprzednio transportowane były ciężarówkami.

Logistyka

Dla Ferrero Kanada transport i logistyka stanowią prawdziwe wyzwanie, 
jeśli pomyśli się o wielkości kraju. Pod względem powierzchni Kanada 
jest bowiem co do wielkości drugim, po Rosji, państwem świata, liczącym 
ponad 3,5 mln mil kwadratowych.
Z tego właśnie względu zasadniczą kwestią, jeśli chodzi o racjonalizację 
logistyki w kierunku zrównoważonego rozwoju, jest zwiększenie udziału 
transportu kolejowego. W roku 2012/2013 udało się to zrobić o 3% 
w stosunku do roku 2011/2012, co doprowadziło do niewielkiej redukcji 
emisji CO2 w stosunku do tej, którą generuje transport kołowy. Obecnie 
wzrost wykorzystania transportu kolejowego dochodzi do 10% (okres 
kwiecień 2013 – marzec 2014, w porównaniu z rokiem poprzednim).
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Zakupy od lokalnych dostawców

Ferrero Kanada wierzy w znaczenie tworzenia lokalnego, trwałego handlu 
i dążąc do jego wspierania stara się zaopatrywać w możliwie największym 
stopniu u lokalnych dostawców.
Obecnie 90% opakowań wykorzystywanych w zakładzie (w ujęciu 
wartościowym) pochodzi z Ameryki Północnej, a z Kanady 71% (z czego 
93% z Ontario).
W roku 2012/2013 liczba lokalnych (z siedzibą na terenie Ameryki 
Północnej) firm technicznych, będących dostawcami Ferrero, wzrosła 
o 2%, 74% z nich ma swoją siedzibę na terenie prowincji Ontario.

Projekt Hazelnut Business Development

Do niedawna Ferrero zaopatrywało się w orzechy laskowe głównie we 
Włoszech i w Turcji. By zapewnić sobie dostęp do wystarczających ilości 
świeżego surowca, patrząc także pod kątem przyszłego zapotrzebowania, 
Grupa zainteresowała się innymi obszarami świata, w których warunki 
klimatyczne sprzyjają uprawie orzechów laskowych.

23 września 2013 roku Grupa Ferrero i Ontario Hazelnut Association 
podpisały porozumienie, którego celem jest rozwinięcie na szeroką skalę 
upraw orzechów laskowych na terenie prowincji Ontario.
Ma być to wspólny projekt, prowadzący do powstania na terenie tego regionu 
trwałych i zrównoważonych plantacji. Kiedy drzewa zaczną dawać owoce, 
zapewni to Ferrero Brantford lokalne źródło zaopatrzenia w ten ważny 
choćby do produkcji Nutelli® surowiec, a jednocześnie pozwoli sprzedawać 
orzechy także innym producentom.
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Partnerami projektu są: Ferrero Kanada i jednostka Hazelnut Business 
Development działająca na szczeblu Grupy, agregatorzy, szkółki, rolnicy/
plantatorzy, eksperci w dziedzinie rolnictwa i naukowcy z Uniwersytetu w 
Guelph, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowincji Ontario, a także 
inne instytucje.

Udział Ferrero w tym projekcie ma polegać na:
• przekazywaniu wiedzy na temat innowacyjnych sposobów uprawy 
orzechów laskowych;

• inwestycjach w rolnictwo selektywne i produkcję szkółkarską;
• dostarczaniu szkoleń, badań i upowszechnianiu informacji.

Do końca roku 2023 plan przewiduje nasadzenie 5.570.000 drzew na 
łącznej powierzchni 22.280 akrów. Powinno to zaowocować plonami na 
poziomie około 11.000 ton orzechów laskowych rocznie.

Inicjatywy społeczne Ferrero Kanada

Ferrero Kanada jest dumne z zaangażowania swoich pracowników 
w życie lokalnych społeczności i dbałość o środowisko, w jakim żyją oni 
sami i ich rodziny.
Firma stworzyła program zrównoważonego zaangażowania społecznego, 
w pełni odzwierciedlający wartości kultywowane w przedsiębiorstwie. 
Celem programu jest tworzenie pracownikom możliwości służenia 
społeczeństwu w sposób zgodny z wartościami wyznawanymi przez 
Ferrero.

W ostatnich latach tak Ferrero, jak i jego pracownicy, wcielili w życie szereg 
inicjatyw z zakresu odpowiedzialności społecznej:

Darowizny na rzecz lokalnego banku żywności
W październiku 2012 roku zespół z Toronto przeprowadził dwutygodniową 
zbiórkę żywności, przeznaczonej dla lokalnego banku żywności.
Pomysł zrealizowano w sposób nowatorski, bo poprzez konkurs, w którym 
poszczególne ekipy ścigały się o to, komu uda się zebrać więcej. Okazało 
się to strategią na tyle trafioną, że będzie ona powtarzana w kolejnych 
edycjach.
W maju 2013 roku pracownicy wzięli udział w akcji pomocowej w ramach 
Tygodnia Świadomości Głodu (Hunger Awareness Week).
Zebrano ponad 350.000 funtów żywności i 3.400$ darowizn przekazanych 
przez pracowników. Był to najwyższy poziom pojedynczej darowizny, jaką 
kiedykolwiek złożono na rzecz banku żywności North York Harvest. Poza 
tym w ramach Programu Wolontariatu Pracowników (Employee Volunteer 
Programme) wiele osób wspomogło społecznie bank żywności swoją 
pracą przy porządkowaniu i pakowaniu 6.000 funtów żywności.
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„...Dzięki tej niezwykłej pomocy i znakomitej koordynacji, nasi podopieczni 
nie będą musieli rezygnować z posiłków, żeby opłacić czynsz za mieszkanie. 
Samotni rodzice, imigranci, osoby niepełnosprawne – wszyscy ci członkowie 
naszej społeczności otrzymali dzięki wam pomoc żywnościową.”

TanyaThomas, 
kierownik ds. funduszy 

i żywności w banku 
żywności North York 

Harvest

Children’s Mracle Network
Fundacja Children’s Miracle Network Hospitals® zbiera fundusze dla 170 
szpitali dziecięcych w Ameryce Północnej, które z kolei wykorzystują te 
środki na pokrycie swoich najpilniejszych potrzeb. Pracownicy Ferrero 
Kanada wspierają CMN od 2011 roku poprzez coroczne darowizny 
w ramach programu “Radość z dzielenia się” – kampanii promującej 
zbiórkę pieniędzy. Wsparcie to zostało dodatkowo wzmocnione dzięki 
umieszczeniu reklam na materiałach umieszczanych w punktach 
sprzedaży produktów Kinder.
W roku 2013 zespół Kinder z Toronto dobrowolnie wziął udział w „Spook-
tacular Annual SickKids Halloween Parade”, w ramach której dzieciom 
spędzającym święto Halloween w szpitalu rozdawane były zabawki-
niespodzianki Kinder.

Reach For The Rainbow
Już o 12 lal pracownicy z jednostki z Toronto przekazują darowizny na 
rzecz Reach For The Rainbow, organizacji non-profit, zajmującej się 
osobami niepełnosprawnymi.
Jej działania nakierowane są na tworzenie miejsc, w których dzieci 
i dorośli mogą żyć, inspirować się, bawić i pracować wspólnie z dziećmi 
niepełnosprawnymi.
Projekt „Fill-A-Bag”
W grudniu 2013 roku pracownicy zakładu w Brantford wsparli 
stowarzyszenie Childrens’ Aid Society of Brant’s Child Development 
Unit (CDU). Wzięli udział w akcji pod nazwą Napełnij worek (Fill-A-Bag), 
w ramach której udzielono pomocy ponad 200 rodzinom w trudnej sytuacji. 
Pracownicy zorganizowali ponadto zbiórkę pieniężną.

Pracownicy zakładu Ferrero w Brantford nadal zamierzają wspierać CDU, 
ponieważ chcą “budować zdrowe społeczeństwo, do którego każda rodzina 
będzie miała poczucie przynależności i będzie z tego dumna”.
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Zasoby ludzkie

Ferrero Kanada wierzy głęboko w znaczenie równowagi między życiem 
prywatnym a pracą. Opiera się ona na dwóch zasadniczych pojęciach: 
wyniku i satysfakcji. Firma stwarza i promuje środowisko, w którym 
pracownicy mogą być dumni z osiąganych wyników, a swoje uznanie dla 
nich wyraża nie tylko poprzez wypłacane im wynagrodzenia i premie, ale 
też nagradzanie osiągniętych sukcesów.

Pracownicy Ferrero Kanada
Według stanu na dzień 31 sierpnia 2013 roku wśród pracowników Ferrero 
Kanada 45% stanowiły kobiety, a 55% mężczyźni (licząc łącznie biuro 
handlowe i zakład produkcyjny). W Brantford wiek pracowników waha się 
od 18 do 66 lat.

Wynagrodzenia
Ferrero Kanada oferuje pracownikom satysfakcjonujący pakiet płacowy, 
w skład którego wchodzi wynagrodzenie podstawowe, premia za wyniki 
(pracownicy etatowi), plan emerytalny i pakiet korzyści dodatkowych, 
jak opieka lekarska i stomatologiczna, ubezpieczenie na wypadek 
niepełnosprawności krótko- i średnioterminowej, ubezpieczenie na życie, 
ubezpieczenie na wypadek śmierci lub okaleczenia.
Wszystkie koszty tych usług w całości pokrywa firma.

Równość praw osób sprawnych inaczej
Ferrero Kanada przestrzega wszystkich przepisów dotyczących 
równouprawnienia i osób niepełnosprawnych, na etapie rekrutacji, 
zatrudniania, awansowania i zwalniania pracowników.
Ferrero Kanada podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić środowisko 
pracy wolne od dyskryminacji, zgodnie z Kodeksem Praw Człowieka 
(Human Rights Code) i Ustawą o równych prawach osób niepełnosprawnych 
na terenie prowincji Ontario (AODA - Accessibility for Ontarian with 
Disabilities Act).

Zdrowie i dobre samopoczucie
Ferrero Kanada w Brantford, poza klasycznym ubezpieczeniem 
medycznym, dba o zdrowie i dobre samopoczucie swoich pracowników 
poprzez ofertę usług dodatkowych. Oto kilka przykładów:
• coroczne szczepienia dla wszystkich pracowników;
• coroczne imprezy promujące zdrowy tryb życia, troskę o zdrowie 
  i bezpieczeństwo;
• programy wspierające szybki i bezpieczny powrót do pracy po leczeniu 
  i rekonwalescencji;
• coroczne kontrole stanu zdrowia i bezpieczeństwa, obejmujące 
wszystkich pracowników zakładu.

Działający w obu lokalizacjach Wspólny komitet ds. zdrowia i bezpieczeństwa 
(Joint Health & Safety Committee), złożony z przedstawicieli pracowników 
wszystkich szczebli oraz dyrekcji, prowadzi miesięczny monitoring 
zagrożeń i opracowuje zapobiegające im działania prewencyjne, promując 
kulturę zdrowia i bezpieczeństwa.
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Dodatkowe korzyści opłacane przez firmę

Program assistance dla pracowników (Brantford i Toronto)
Usługa Lifeworks realizowana przez Ceridian, jest dostępna 24 godziny na 
dobę przez cały rok dla wszystkich pracowników zatrudnionych na pełen 
etat. Polega ona na możliwości rozmowy z doświadczonym konsultantem 
lub dostępu przez internet do informacji i usług. Program ten, w pełnym 
poszanowaniu prywatności pracowników, pomaga im radzić sobie ze 
stresem związanym z pracą, problemami w życiu osobistym, zadaniami 
i potrzebami dnia codziennego oraz problemami zdrowotnymi. Żaden 
problem nie jest dla Lifeworks zbyt błahy ani żaden nie jest zbyt wielki.

Ferrerowski Komitet Działania (Brantford)
W skład komitetu wchodzą pracownicy, a jego rolą jest pośredniczenie 
między dyrekcją a załogą, poprawa komunikacji między pracownikami 
a zarządem zakładu, prowadząca do zapewnienia zadowalających 
warunków pracy.

Dzień ‘Dziecko w pracy’ (Take Our Kids to Work Day) (Toronto 
i Brantford)
W programie, zainicjowanym przez “The Learning Partnership”, bierze 
obecnie udział ponad 250.000 uczniów trzecich klas gimnazjum oraz co 
najmniej 75.000 firm i organizacji z całej Kanady. Od 1994 roku, co roku 
uczniowie spędzają pierwszą środę listopada w miejscu pracy rodzica, 
krewnego lub znajomego, co pozwala im zrozumieć, jak ważną sprawą 
jest nauka i zdobycie odpowiedniego wykształcenia, wymaganego na 
rynku pracy. Kształtuje to również szacunek do zawodu rodziców i ich roli 
w utrzymaniu rodziny.

Program stypendiów dla dzieci pracowników Ferrero (Brantford)
Program stypendialny Ferrero Kanada, stworzony w 2009 roku dla dzieci 
pracowników zakładu Ferrero Kanada w Brantford, zachęca młodych 
ludzi do nauki aż do poziomu uniwersyteckiego. Aby móc starać się 
o przyznanie stypendium, należy mieć ukończoną lub prawie ukończoną 
naukę w szkole średniej lub być studentem uczelni wyższej, a także złożyć 
pisemne podanie lub krótki list z opisem celów, jakie chce się osiągnąć 
poprzez kolejny etap nauki.
Oceną kandydatów i rozdziałem stypendiów zajmuje się specjalnie do 
tego celu powołana komisja.

Wreszcie, za każde pięć kolejnych lat przepracowanych w zakładzie 
w Brantford lub w Toronto, pracownicy otrzymują specjalny dyplom 
i upominek.
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Grupa Ferrero jest obecna na rosyjskim rynku od 1995 r. Produkty Ferrero 
od razu odniosły tam wielki sukces dzięki swej jakości, unikalności 
i doskonałym walorom smakowym. Na przestrzeni lat Ferrero Rosja 
przekształciła się ze zwykłego przedstawicielstwa w Moskwie w dużą firmę 
produkcyjno-handlową, która prowadzi dystrybucję produktów na terenie 
całej Rosji. Po blisko 20 latach zrównoważonego rozwoju, Ferrero Rosja 
zajmuje obecnie czwarte miejsce w Grupie, a jej obroty w roku 2012/2013 
osiągnęły poziom 22,6 miliardów rosyjskich rubli (549,7 milionów euro).
Na dzień 31 sierpnia 2013 r. firma Ferrero Rosja zatrudniała w sumie 1.429 
pracowników i współpracowników zewnętrznych1 (z czego 467 w biurze 
handlowym oraz 962 w zakładzie w miejscowości Vladimir).

W Rosji obecne są wszystkie główne marki Ferrero, takie jak Raffaello® 
i Ferrero Rocher®, Kinder® Czekolada, Kinder® Niespodzianka, Kinder® 
Mleczna Kanapka, Kinder® Pingui, Kinder® Maxi King, Kinder® Bueno, 
Kinder® Czekolada Maxi, Kinder® Cereali, Kinder® Delice, Nutella® i Tic 
Tac®.

Dodatek specjalny: Ferrero w Rosji

1  Dane obejmują pracowników tymczasowych oraz odbywających staż szkoleniowy; nie 
obejmują umów o świadczenie usług.

2 Źródło: Nielsen Retail Audit, Nationa Urban Russia; odnośny segment rynku obejmuje: 
Packed Pralines, Novelties, Bars, Tablets, Paste, Chilled Snacks, Refresh drops, Flour-
based confectionary.

Ferrero Rosja jest jedną z najważniejszych firm na rynku cukierniczym 
w tym kraju. Według danych z AC Nielsen, dotyczących roku obrotowego 
2012/2013, Ferrero jest jednym z 5 najważniejszych graczy na rosyjskim 
rynku słodyczy, a jej udział wartościowy w odnośnym segmencie rynku2 

wyniósł 15%.
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Inwestycje w kapitał ludzki, stabilna jakość produktów, ciągły rozwój 
i innowacja należą do tych elementów, dzięki którym firma Ferrero Rosja 
zyskała sukces, umacniając uznaną reputację i zaufanie, jakim klienci 
obdarzają Grupę Ferrero w Rosji, podobnie jak w innych częściach świata.

Zakład we Vladimirze

Decyzja o budowie zakładu produkcyjnego w Rosji (stanowiąca ważny 
krok dla strategicznego rozwoju na lokalnym rynku) została podjęta w 2007 
roku. Po dokładnej analizie kilku obszarów przemysłowych w Centralnym 
Okręgu Federalnym (Centralna Rosja), wybrano teren położony 
w obwodzie włodzimierskim, miasteczko Vorsha w rejonie sobińskim.
Budowa zakładu rozpoczęła się w maju 2008 r., a już w listopadzie 2009 r. 
uruchomiono pierwszą linię produkcyjną.



232

Odpowiedzialność społeczna Ferrero
Dodatek specjalny: Ferrero w Rosji

W 2013 roku zakład we Vladimirze świętował swoje piąte urodziny i został 
nagrodzony przez lokalne władze za skuteczną i terminową realizację 
programu inwestycyjnego, za wkład z rozwój gospodarczy obwodu 
i promowanie różnych inicjatyw społecznych.
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Ferrero jest największym inwestorem w obwodzie włodzimierskim, 
a zakład z czterema działającymi liniami produkcyjnymi, jest jednym 
z najnowocześniejszych i najważniejszych w tym rejonie. Wytwarzane 
tu produkty Ferrero sprzedawane są nie tylko w Federacji Rosyjskiej, 
ale również na Białorusi, w Kazachstanie i na Ukrainie. Firma wpływa 
w ten sposób na poprawę wskaźników gospodarczych obwodu, 
włączając w to wskaźniki dotyczące wielkości produkcji i eksportu.

Zakład produkcyjny:
• 43,2 tys. m2 – całkowita powierzchnia zakładu produkcyjnego
• 179 SKU (Produkcja & Co-Packing), co stawia go wśród najbardziej rozwiniętych zakładów produkcyjnych 

Grupy Ferrero
• 4 linie produkcyjne i strefa Co-Packing przeznaczona do pakowania ręcznego
• do 1.100 palet gotowego produktu dziennie w szczycie sezonu, przekazywanych z zakładu do magazynu

Magazyn:
• 36,4 tys. m2 – powierzchnia całkowita
• pojemność: 47.700 palet
• do 90 załadunków i wyładunków dziennie, w szczycie sezonu

Certyfikacja zakładu
Zakład we Vladimirze posiada następujące certyfikaty:
• ISO 9001:2008 (System zarządzania jakością) od 2013 r.;
• FSSC 22000:2005 (System zarządzania bezpieczeństwem żywności) 
od 2013 r.;

• „RSPO Supply Chain Certification” achieving „Segregated” level (SG) 
od 2013 roku.
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Minimalizacja oddziaływania na środowisko
Zgodnie z polityką Ferrero, zakład we Vladimirze prowadzi produkcję 
w poszanowaniu środowiska naturalnego. Korzystając z najlepszych 
dostępnych technologii, zakład kładzie nacisk na efektywne wykorzystanie 
energii, materiałów i zasobów naturalnych oraz w odpowiedzialny sposób 
korzysta z zasobów wodnych, starając się zminimalizować oddziaływanie 
na środowisko naturalne.

Zakład Vladimir wdrożył projekt, dzięki któremu do 2015 r. zostanie objęty 
certyfikatem ISO 14001 Grupy.

Główne działania podjęte przez zakład Ferrero w Rosji w roku obrotowym 
2012/2013 dotyczyły:
- ograniczenia zużycia energii elektrycznej;
- ograniczenia zużycia gazu ziemnego;
- ograniczenia zużycia wody.
Do najważniejszych działań w zakresie ograniczania zużycia energii 
elektrycznej należało:
- zainstalowanie wysokosprawnych lamp;
- izolacja rur z płynami chłodniczymi w układzie klimatyzacji;
- wyeliminowanie strat sprężonego powietrza. Na dzień publikacji 
niniejszego raportu został przeprowadzony specjalny audyt tych strat, 
mający na celu rozwiązanie problemu w bardziej usystematyzowany 
sposób;

- opracowanie projektów, pozwalających na wykorzystanie różnych 
poziomów sprężonego powietrza, w sposób dostosowany do potrzeb 
różnych użytkowników.

 
Firma Ferrero ograniczyła zużycie gazu ziemnego poprzez następujące 
działania:
- instalację systemu uzdatniania wody (osmoza) dla poprawy efektywności 
energetycznej elektrociepłowni;

- usprawnienie konserwacji urządzeń w celu zredukowania strat pary 
wodnej;

- przeszkolenie operatorów maszyn w zakresie prawidłowego 
wykorzystania pary.

Zakład wdrożył wiele działań w celu ograniczenia zużycia wody:
- zainstalowanie specjalnego systemu osmozy dla elektrociepłowni, który 
pozwolił zmniejszyć pobór wody oraz ilość odprowadzanych ścieków;

- szkolenie operatorów i wyczulenie ich na kwestię zarządzania wodą 
  w oczyszczalniach.
Zakład zatwierdził ponadto inwestycję, polegającą na zainstalowaniu 
systemów pomiaru energii i wody, które umożliwią bardziej efektywną 
kontrolę przepływów i wskazanie obszarów o wysokim potencjale 
optymalizacji.
Zakład we Vladimirze zamierza również w przyszłości ograniczać zużycie 



235

Odpowiedzialność społeczna Ferrero
Dodatek specjalny: Ferrero w Rosji

zasobów naturalnych w przeliczeniu na jednostkę produkt oraz redukować 
oddziaływanie na środowisko. Oto kilka projektów, które znajdują się w 
fazie opracowania:
• optymalizacja systemów klimatyzacji stref produkcyjnych i magazynowych;
• instalacja systemów oświetlenia ledowego;
• szkolenie i akcje informacyjne kierowane do pracowników, mające 
na celu podniesienie świadomości w zakresie korzystania z zasobów 
naturalnych.

Zakupy od lokalnych dostawców
Od momentu uruchomienia produkcji w listopadzie 2009 r., zakład 
we Vladimirze stale współpracuje z rosyjskimi dostawcami. W roku 
obrotowym 2012/2013, 86% zakupów materiałów opakowaniowych 
i 51% zakupów urządzeń technicznych oraz usług dokonano u 
lokalnych dostawców.
W roku 2012/2013 na ogólną liczbę 316 dostawców zakładu we 
Vladimirze, 240 z nich były to podmioty lokalne, pochodzące z różnych 
obwodów Rosji.

Podział geograficzny dostawców zakładu we Vladimirze 
w roku 2012/2013

Obwód włodzimierski 25%

% dostawców

Inne obwody rosyjskie 51%

Zagranica 24%

Pochodzenie

Ferrero Rosja, w ścisłej współpracy z działem zakupów Grupy, stale 
analizuje największych lokalnych dostawców, którzy mogliby wesprzeć 
działalność Ferrero, przeżywającą w Rosji nieustający rozkwit. Rozwój 
sieci lokalnych dostawców, którzy są niezawodni i potrafią zagwarantować 
wysokie standardy jakości Grupy, jest podstawowym warunkiem 
zrównoważonego rozwoju Ferrero w tym kraju.
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Inicjatywy na rzecz pracowników zakładu
Ponad 50% pracowników etatowych zakładu Ferrero we Vladimirze posiada 
wysokie kwalifikacje zawodowe, w tym 25% posiada tytuł inżyniera. 27% 
pracowników stanowią kobiety, a 73% mężczyźni. Średni wiek wynosi 34 
lata.

W zakładzie we Vladimirze wprowadzono kilka programów, które mają na 
celu stworzenie pozytywnego środowiska pracy, gwarantującego właściwą 
równowagę pomiędzy życiem rodzinnym i zawodowym. Ponadto poziom 
zarobków pracowników Ferrero w Rosji jest wyższy od średniego poziomu 
na rynku. Firma oferuje również szeroki pakiet socjalny.

Polityka zasobów ludzkich opiera się na trzech filarach. Oto ich główne 
aspekty:

1. Praca zapewniająca szerokie perspektywy:
• stołówka wewnętrzna otwarta 24 godziny na dobę;
• centrum medyczne otwarte 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, 
które jest w stanie zapewnić pełną, profesjonalną obsługę - od pierwszej 
pomocy po rehabilitację z fizjoterapią;

• regularne kontrole lekarskie wszystkich pracowników;
• transport dla pracowników na odległość do 45 km;
• dwutygodniowy coaching system dla nowych pracowników, poprzez 
przypisanie im opiekuna;

• kursy języków obcych (włoski i angielski);
• bogaty pakiet szkoleń mających na celu rozwój umiejętności 
specjalistycznych (np. Automation Languages) oraz umiejętności 

 w zakresie zarządzania - każdy pracownik ma zapewnionych średnio 
30,16 godzin szkoleniowych rocznie;

• eventy firmowe dla pracowników (impreza na koniec roku, rocznica 
otwarcia zakładu pod koniec maja).

Ferrero przykłada wielką wagę do bezpieczeństwa pracy. Wszystkie 
stanowiska pracy z zakładzie i środki ochrony osobistej posiadają 
certyfikaty, zgodnie z lokalnymi przepisami.

Pracownicy są ponadto angażowani w niektóre procesy decyzyjne, 
zmierzające do ciągłej poprawy zarządzania produkcją. Gwarantuje to 
skuteczne funkcjonowanie zakładu oraz wzrost motywacji pracowników.

Projekt MiCo (stałego doskonalenia, od włoskiego miglioramento 
continuo)
Pracownicy uczestniczą w optymalizacji procesów produkcyjnych oraz 
procesów zarządzania, proponując innowacyjne rozwiązania, które poddaje 
się kolektywnemu głosowaniu, na przykład przy okazji podejmowania 
decyzji w sprawach socjalnych, które dotyczą ogółu pracowników (praca 
na zmiany, trasy komunikacyjne, menu w stołówce zakładowej).
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Pracownicy wyrażają swoje opinie za pośrednictwem kwestionariuszy, 
na podstawie których wybiera się następnie rozwiązanie wskazane przez 
większość.
2. Wspieranie życia społecznego:
• organizowanie kursów na basenie i na siłowni w centrum sportowym we 
Vladimirze;

• udział drużyny zakładu we Vladimirze w lokalnych turniejach amatorskich;
• wewnętrzne konkursy plastyczne dla dzieci pracowników “Ferrero 
  w oczach dzieci”.

3. Interakcja ze środowiskiem pracy:
 Firma Ferrero wdrożyła działania szkoleniowe mające na celu 
podwyższenie poziomu przygotowania edukacyjnego uczniów. Podczas 
Dnia Kariery Ferrero prowadzi specjalne lekcje dla młodych ludzi, 
które mają za zadanie przybliżyć im proces produkcji i wyjaśnić, jaka 
specjalizacja jest wymagana na poszczególnych stanowiskach. Takie 
podejście pomaga uczniom w wyborze odpowiedniego kierunku studiów.

 Ferrero współpracuje ponadto z lokalnymi placówkami wychowawczymi 
i szkolnymi w celu dostosowywania swoich programów szkoleń do 
bieżących potrzeb biznesowych. Między innymi w najbliższych latach firma 
Ferrero, wspólnie z placówkami uniwersyteckimi, będzie organizowała w 
zakładzie kursy szkoleniowe nastawione przede wszystkim na procesy 
biznesowe, systemy jakości, lean-production i ciągły rozwój. Celem 
tych działań jest udzielenie młodzieży istotnego wsparcia przy wyborze 
przyszłego zawodu i specjalizacji.
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Inicjatywy społeczne w lokalnej społeczności
Od 2009 r. Ferrero Rosja zrealizowała, we współpracy z lokalnymi władzami, 
wiele projektów społecznych na terytorium obwodu włodzimierskiego, m.in. 
projekt wspierania imprez sportowych dla dzieci i osób niepełnosprawnych.
Ponadto, corocznie (od 2009 r.), z okazji Międzynarodowego Dnia 
Dziecka, Ferrero Rosja organizuje w dniu 1. czerwca imprezę dla dzieci 
z potrzebujących rodzin i dla sierot z obwodu włodzimierskiego. Specjalnie 
opracowany program nastawiony jest na rozwój i zabawę, z wyświetlaniem 
bajek i prezentami od Ferrero. Na początku w imprezie tej brało udział 
około 100 dzieci, natomiast teraz uczestniczy w niej blisko 300 dzieci, 
pochodzących z 15 sierocińców z obwodu włodzimierskiego.
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Siedziba handlowa

Zdrowie, dobre samopoczucie i bezpieczeństwo
Ferrero Rosja gwarantuje szeroki Program ubezpieczeń dla pracowników, 
który przewiduje m.in.:
• dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, obejmujące zintegrowany 
system usług medycznych i pielęgniarskich w przychodniach i szpitalach, 
opiekę stomatologiczną, pomoc lekarską w nagłych wypadkach, wizyty 
lekarskie w biurze w Moskwie;

• ubezpieczenie na życie i zdrowie (Ferrero Rosja Health/Life Insurance 
Program);

• ubezpieczenie podróży zagranicznych;
• Flexible Benefit Program, który umożliwia zawarcie polisy ubezpieczenia 
zdrowotnego także dla współmałżonka i dzieci, bądź też pokrycie 
wydatków związanych z uprawianiem sportu lub kosztów specyficznych 
usług medycznych (takich jak operacje chirurgiczne nieprzewidziane w 
umowach dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego);

• częściowy zwrot kosztów posiłków (każdy pracownik korzysta 
z częściowego zwrotu kosztów miesięcznych posiłków, w wysokości 
ustalonej w umowie o pracę).

Jako dodatek do wszelkich świadczeń społecznych, przysługujących 
pracownikom w myśl przepisów obowiązujących w Federacji Rosyjskiej, 
Ferrero zwraca pracownikowi, w wypadku choroby, różnicę pomiędzy 
miesięczną pensją a świadczeniem chorobowym wypłacanym przez 
zakład ubezpieczeń, w wymiarze do 10 dni roboczych w skali roku (dla 
kobiet w ciąży okres ten wynosi 15 dni).
Jeśli chodzi o okres ciąży, dla którego rosyjskie przepisy przewidują 140 
dni urlopu macierzyńskiego, Ferrero wypłaca ciężarnej pracownicy, o ile 
pracowała ona w firmie przez co najmniej 3 lata, różnicę pomiędzy jej 
miesięczną pensją, a zasiłkiem wypłacanym przez zakład ubezpieczeń 
społecznych.
Ferrero Rosja przewiduje ponadto różne dodatki dla pracowników z okazji 
wstąpienia w związek małżeński, urodzenia dziecka, śmierci małżonka lub 
dzieci.

Równowaga między życiem prywatnym a pracą
W celu zapewnienia równowagi pomiędzy życiem prywatnym 
a zawodowym, biuro Ferrero w Moskwie nie tylko spełnia wszelkie normy 
obowiązujące w Rosji, ale też dodatkowo oferuje: elastyczne godziny 
pracy (rozpoczęcie pracy: pomiędzy 8.30 a 9.30; zakończenie pracy: 
pomiędzy 17.30 a 18.30); darmową kawę, herbatę, wodę; możliwość 
korzystania z kuchni biurowej w przerwie obiadowej w celu podgrzania 
posiłków przyniesionych z domu.
Ferrero Rosja posiada umowy korporacyjne z wybranymi klubami fitness, dzięki 
którym pracownicy mają możliwość zakupu abonamentu w obniżonej cenie.
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Szkolenia i rozwój

Ferrero Rosja realizuje rozbudowany system szkoleń i rozwoju dostosowany 
do ustalonych potrzeb i celów biznesowych. W ramach zakładowego 
Performance Management Process są gromadzone i przetwarzane 
informacje o wszystkich pracownikach, co umożliwia określenie planu 
szkoleniowego na cały rok.

Inicjatywy szkoleniowe mają na celu rozwój:
• umiejętności zawodowych (certyfikaty finansowe ACCA, CIMA, CIA, 
uczestnictwo z zawodowych seminariach, konferencjach i okrągłych 
stołach);

• umiejętności menadżerskich i przywódczych (People Management, 
Project Management, Coaching skills Development, Communication & 
Conflict Management, Presentation skills development);

• umiejętności technicznych, obsługi komputera i umiejętności językowych 
(angielski i włoski).

Od 2006 r. w Ferrero Rosja działa specjalny program ukierunkowany na 
szkolenie i rozwój pracowników sprzedaży, mający na celu stworzenie 
szczególnych standardów pracy oraz stałe podnoszenie wiedzy 
i umiejętności zespołu sprzedaży na wszystkich poziomach.
Istnieje kilka typów szkolenia pracowników pionu sprzedaży (na wszystkich 
poziomach struktury handlowej):
1. Szkolenia zewnętrzne (realizowane przez specjalnie zaproszonych 
ekspertów): 
• prowadzenie specjalnych programów na wielu poziomach, opracowanych 
przez ośrodki szkoleniowe/agencje (kursy przekwalifikujące, kursy 
dokształcające itp.); 

• specjalne kursy informatyczne (Excel, Power Point itp.); 
• specjalne programy.
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2. Szkolenia wewnętrzne (realizowane poprzez własny zespół trenerów 
  z Sales Force): 
• wewnętrzne szkolenie zawodowe (firmowe), zgodne z rocznym planem 
szkoleń; 

• inne działania prowadzone przez własny zespół trenerów z pionu sprzedaży.
3. E-learning – szkolenie realizowane na platformie szkoleniowej lub na 
wewnętrznym portalu Ferrero Rosja i prowadzone za pomocą programów, 
które wymagają nauki standardów i modeli pracy obowiązujących w Ferrero.

Projekt “grow with us!”
Inicjatywa ta ma celu przyciągnięcie nowych utalentowanych osób, które 
mogłyby rozpocząć karierę w Ferrero, rozwijając swe doświadczenia 
zawodowe w stale rozwijającej się firmie.
Projekt pilotażowy, który został uruchomiony w 2012 r., przewiduje, że Ferrero 
Rosja przyjmuje studentów (do piątego roku studiów), dając im możliwość 
specjalizacji i wniesienia własnego wkładu w rozwijający się biznes, poprzez 
udział - w różnych rolach - w realizowanych projektach. Na ogół w ciągu 
pierwszego roku stażysta jest zatrudniany w systemie rotacyjnym na trzech 
różnych stanowiskach. Młodzi absolwenci uczestniczą w pracach dotyczących 
projektów pionów marketingu, sprzedaży, trade marketingu, SPE i innych. 
Umożliwia im to dogłębne zrozumienie procesów biznesowych Ferrero, 
a także nabycie cennych doświadczeń w pracy zespołowej, przy jednoczesnym 
rozwijaniu umiejętności w zakresie komunikacji.

Projekt “grazie mille!/thank you!”
Projekt “GRAZIE MILLE/THANK YOU!” jest inicjatywą pionu HR, realizowaną w 
celu promowania komunikacji pomiędzy pracownikami, pełniącymi różne funkcje 
oraz kultury informacji zwrotnej (feedback). Projekt zachęca pracowników 
do składania sobie podziękowań poprzez wysyłanie do kolegów wiadomości 
elektronicznych ozdobionych w szczególny sposób - “gwiazdkami” w różnych 
kategoriach (nominacje). Aktualnie istnieje 7 kategorii gwiazdek przydzielanych 
za: pracę w zespole, profesjonalizm, wspaniały pomysł, wsparcie itd. W ten 
sposób każdy pracownik może wysłać do swojego kolegi podziękowanie 
(“thank-you”) w postaci gwiazdki w wybranej kategorii.

Projekt istnieje od listopada 2011 roku i został przyjęty z wielkim entuzjazmem. 
W pierwszym roku zarejestrowano ponad 2000 podziękowań, potem 
pracownicy zaczęli tworzyć nowe kategorie, by podziękować swym zespołom 
lub poszczególnym kolegom za konkretne działania lub wydarzenia. Z roku na 
rok zaangażowanie pracowników stale rośnie. W roku 2012/2013 ogólna liczba 
gwiazdek wyniosła 2627, o 26% więcej niż w roku obrotowym 2011/2012.
Osoby, które w ciągu roku zbiorą największą ilość gwiazdek „thank-you” 
otrzymują specjalną nagrodę i „publiczną pochwałę” podczas dorocznej 
konferencji Ferrero Rosja.
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10 lat pracy w Ferrero Rosja
Od 2005 r. Ferrero Rosja nagradza pracowników, którzy przepracowali 
w firmie 10 lat. Przy okazji dorocznej konferencji „weterani”, w uznaniu 
zasług, otrzymują nagrody o indywidualnym charakterze. Do sierpnia 
2013 r. nagrodzono 7 pracowników z dziesięcioletnim stażem pracy. 
W tej chwili jest już 16 osób, które pracują w Ferrero Rosja ponad 10 lat 
(3% ogółu zatrudnionych).

Partycypacja pracowników i komunikacja
W celu wspierania wewnętrznej komunikacji, Ferrero Rosja stworzyła 
portal intranetowy oraz elektroniczną gazetkę pod nazwą “Ferrero CIS 
Life”, która ukazuje się co trzy miesiące. Oba te narzędzia ułatwiają 
wewnętrzną komunikację:

• Portal umożliwia rozpowszechnianie krótkich i szybkich informacji, 
dzielenie się pozytywnymi wynikami prac, zamieszczanie ogłoszeń itp.

• Ferrero CIS Life dostarcza różne informacje na tematy dotyczące 
przedsiębiorstw Ferrero działających w Rosji, na Białorusi, w Kazachstanie 
i na Ukrainie. Podsumowuje na przykład wydarzenia wewnątrz korporacji, 
takie jak doroczna konferencja czy impreza na zakończenie roku.



243

Odpowiedzialność społeczna Ferrero
Dodatek specjalny: Ferrero w Rosji

Eventy firmowe Ferrero Rosja 
Ferrero Rosja organizuje co roku kilka imprez, które angażują pracowników 
całej firmy (zarówno w Rosji, jak i w krajach Wspólnoty Niepodległych 
Państw). Najważniejszą z nich jest doroczna konferencja Ferrero, która 
odbywa się zawsze pod koniec sierpnia (przed rozpoczęciem nowego roku 
obrotowego) i która ma na celu analizę wyników osiągniętych w minionym 
okresie oraz określenie planów operacyjnych na kolejny rok.

Ponadto, w grudniu każdego roku Ferrero Rosja organizuje tradycyjną 
imprezę na zakończenie roku oraz imprezę z okazji Bożego Narodzenia dla 
dzieci pracowników, podczas której profesjonalni animatorzy organizują, 
zabawy, konkursy, przedstawienia itp.

Informacja zwrotna od pracowników
Zgodnie z przyjętą praktyką, menadżerowie poszczególnych działów 
Ferrero Rosja zbierają od pracowników informacje zwrotne (feedback) 
w celu poznania ich opinii na temat usług i procedur oferowanych przez 
Firmę (takich jak system bankowy, pomoc medyczna, program Flexible 
Benefits itd.). Pracownik może wyrazić swą opinię wypełniając odpowiedni 
kwestionariusz. Zebrane informacje są traktowane jako poufne.

Dodatkowo, po każdej imprezie firmowej, przeprowadza się wewnętrzne 
badania w celu określenia poziomu zadowolenia pracowników. W ten 
sposób pracownicy mają możliwość wyrażenia swoich opinii, przekazania 
komentarzy i ewentualnych sugestii.
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Współpraca z organizacjami i zaangażowanie w życie 
lokalnej społeczności

Food Industry Partnership
Ferrero przywiązuje wielką wagę do dialogu i ciągłej wymiany opinii 
z różnymi grupami interesariuszy, przykładając duże znaczenie 
do wzajemnych interakcji, które umożliwiają stworzenie warunków 
sprzyjających rozwojowi przemysłu spożywczego w Rosji. Oczekiwania 
i opinie wyrażane przez interesariuszy są ważnym narzędziem, 
umożliwiającym pogłębianie zaangażowania społecznego oraz dźwignią 
do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

Wśród najważniejszych partnerów należy wymienić:
- SUPR (Związek uczestników rynku konsumenckiego) - niekomercyjna 
organizacja międzynarodowa, która wyznacza standardy bezpieczeństwa 
żywności. SUPR jest międzysektorowym stowarzyszeniem producentów 
artykułów konsumpcyjnych. W celu wyeliminowania nieuzasadnionych 
barier administracyjnych, SUPR monitoruje przygotowywane akty prawne, 
przedstawia swe stanowisko, działając na rzecz poprawy ustawodawstwa 
regulującego rynek konsumencki, dostarcza swoim członkom informacje 
oraz zapewnia im usługi doradcze.

Ferrero współpracuje z SUPR od 2007 r., a od 2012 r. aktywnie uczestniczy 
w programie SUPR ukierunkowanym na współpracę z Komisją Codex 
Alimentarius – międzynarodową organizacją, zajmującą się ustalaniem 
standardów w zakresie bezpieczeństwa produktów żywnościowych, która 
została powołana do życia przez Międzynarodową Organizację Zdrowia 
(WHO) i przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia 
i Rolnictwa (FAO).

- Russian Association of Advertisers (RAA) – niekomercyjna organizacja 
utworzona w 1997 r. i zarejestrowana w 1998 r., której głównym celem 
jest stworzenie i określenie w Rosji gwarancji wolności reklamy. Do jej 
najważniejszych zadań należy:

• ochrona interesów członków stowarzyszenia w kontaktach z administracją 
publiczną, agencjami reklamowymi, mediami i instytucjami społecznymi;

• promowanie i rozwój skutecznego systemu autoregulacji działalności 
reklamowej w Rosji.

Jako członek RAA Ferrero Rosja bierze udział we wszystkich procesach 
samoregulacji w sferze reklamy, wraz z innymi uczestnikami, którzy 
podpisali nową wersję Pledge 2.0 - zobowiązania do samoograniczania w 
zakresie reklam skierowanych do dzieci.

- RusBrandAssociation - RusBrand, stowarzyszenie producentów 
wyrobów markowych, założone w 2002 r., jest jednym z największych 
rosyjskich stowarzyszeń producentów artykułów konsumpcyjnych, które 
skupia ponad 50 rosyjskich i światowych liderów. 
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Do głównych celów RusBrand Association należy: 

• uświadamianie administracji publicznej i organom decyzyjnym pozytywnej 
roli i wartości marek; 

• budowanie klimatu wzajemnego poszanowania i konstruktywnej 
współpracy pomiędzy producentami markowych wyrobów i ich 
biznesowymi partnerami, włączając w to również media, zleceniodawców 
i konsumentów;

•  działanie na rzecz budowania w Rosji uczciwej i energicznej konkurencji, 
zachęcając od wprowadzania innowacji i gwarantując konsumentowi 
wysoką jakość produktu.

Jako partner RusBrand, Ferrero Rosja uczestniczy w następujących 
komitetach i grupach roboczych: 
• Komitet ds. własności intelektualnej; 
• Grupa robocza ACORT (Stowarzyszenie Retailers); 
• Grupa robocza ds. uregulowań technicznych; 
• Grupa doradcza ds. opracowania wytycznych w sprawie konsumpcji 
cukru (dla Światowej Organizacji Zdrowia); 

• Komitet CSR, od jego założenia w kwietniu 2014 r.
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Inicjatywy społeczne Ferrero Rosja

Kinder+Sport
Kinder+Sport to program Ferrero, którego zadaniem jest promocja 
zdrowego trybu życia poprzez rozpowszechnianie sportu, jako codziennej 
praktyki, zwłaszcza wśród młodych pokoleń.

W latach 2008-2012 Ferrero Rosja uczestniczyła aktywnie 
w ogólnoświatowym projekcie Kinder+Sport. Od 2008 do 2010 r. projekt ten, 
przewidujący wspieranie różnych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, 
był realizowany we współpracy z władzami obwodu włodzimierskiego 
i objął ponad 2000 osób. Od 2010 r. zorganizowano wiele projektów 
i inicjatyw na poziomie ogólnokrajowym. W ramach projektu Kinder+Sport, 
Ferrero Rosja wsparła wiele wydarzeń sportowych:

1. Turniej lekkiej atletyki «Shipovka junykh» (turniej istniejący od ponad 
50 lat). Każdego roku biorą w nim udział uczniowie ze szkół średnich, 
z domów dziecka i internatów. Od 2010 do 2012 r. w wydarzeniu tym 
uczestniczyło 2.864 uczniów z różnych obwodów Rosji.

2. Turniej lekkiej atletyki «Russkaya zima» (Rosyjska zima). Turniej, 
który odbywa się w Moskwie, obejmuje wyścigi i biegi z przeszkodami 

z «KINDER- START KID’S ATHLETICS” oraz zajęcia z mistrzynią Tatianą 
Zelentsovą, byłą rekordzistką świata w wyścigu na dystansie 400 metrów 
przez płotki, aktualnie emerytowaną trenerką (50 uczestników).

3. W styczniu 2012 r., Kinder+Sport zapowiedział wsparcie dla łyżwiarstwa 
artystycznego (jednego z ulubionych sportów w Rosji). Podczas turnieju 
obwodowego - Pucharu zawodowców - zorganizowanego przez llyę 
Averbukha (mistrza olimpijskiego i mistrza świata z 2002 r.) odbyły się 
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zajęcia mistrzowskie Kinder+Sport z udziałem 44 rosyjskich miast i 3.000 
uczniów ze szkół łyżwiarstwa artystycznego (od 4 do 12 lat). W każdym 
mieście zwycięzcy tych zajęć mieli możliwość zainaugurowania Pucharu 
zawodowców. Na pamiątkę tego wydarzenia wszyscy uczestnicy 
otrzymali w prezencie koszulki z autografami najbardziej znanych 
sportowców. Impreza ta zgromadziła 250 tysięcy widzów.
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4. Gimnastyka rekreacyjna w moskiewskich parkach publicznych. 
Dzięki Kinder+Sport od sierpnia do września 2012 r. w 6 parkach 

   w Moskwie urządzono tereny sportowe. Na publicznych terenach zielonych 
odbyło się 16 zajęć gimnastycznych, w których wzięły udział mistrzynie 
olimpijskie Irina Słucka, Anastasija Myskina, Lyasan Utiasheva, znane 
także jako prezenterki telewizyjne i “przykładowe mamy”.

Paszport wideo
Od 2012 r. Ferrero Rosja uczestniczy w projekcie społecznym “Paszport 
wideo”. Jest to ogólnokrajowy system informatyczny, który ułatwia 
zainteresowanym osobom znalezienie dziecka do adopcji.
W 2012/2013 r., dzięki finansowemu wsparciu Ferrero Rosja, zrealizowano 
80 krótkich filmów wideo (z czego 50 w obwodzie włodzimierskim).
Do 30 kwietnia 2014 r. 62 dzieci trafiło do rodzin adopcyjnych.

W 2014 r. Ferrero Rosja zobowiązała się do kontynuowania współpracy 
w ramach projektu “Paszport wideo”, z zamiarem pomocy w stworzeniu 
kolejnych 90 wideo-dossier.
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Kinder® Czekolada

Kinder® Czekolada podbiła rosyjski rynek w 1995 r, od razu spotykając się 
z wielkim zainteresowaniem konsumentów, dzięki swojej wysokiej jakości 
i wyjątkowym walorom smakowym.

Nowy etap rozwoju marki rozpoczął się w 2007 r., kiedy dla Kinder® 
Czekolady opracowano specjalną, lokalną platformę komunikacyjną 
“Miłość Mamy”, która została pozytywnie odebrana przez rosyjskich 
konsumentów. Także ten fakt przyczynił się do sukcesu, jakim Kinder 
Czekolada cieszy się na rynku czekolad przeznaczonych specjalnie dla 
dzieci. Slogan “Kinder® Czekolada to najlepszy sposób na wyrażenie 
twojej miłości” jest nierozerwalnie związany z tą właśnie marką.

Odpowiadając na potrzeby rodziców, którzy pragną, by ich dzieci 
spożywały wartościowe produkty, marka Kinder® Czekolada stawia na 
jakość składników, unikalny charakter oraz zgodność z oczekiwaniami 
mam.
Odpowiedzialność marki w stosunku do konsumenta polega nie tylko 
na oferowaniu mu produktu doskonałej jakości, nadającego się do 
spożywania przez dzieci, lecz również na zaangażowaniu w przestrzeganie 
i wspieranie wartości wyznawanych przez Grupę podczas każdej akcji 
promocyjnej marki. Ferrero adresuje wszystkie swoje przekazy do mam 
i nie zamieszcza reklam w przedziale czasowym typowym dla dziecięcej 
widowni, w poszanowaniu Zobowiązania podpisanego w 2011 r. 
i odnowionego w 2012 roku.

Jak wynika z rezultatów badania przeprowadzonego w 2012 r. na temat 
Brand Equity przez grupę badawczą Ipsos, Kinder jest wiodącą marką 
produktów dla dzieci. Produkt Kinder® Czekolada wpłynął na sukces, 
jaki osiągnęła marka i stanowi drugi filar marki Kinder, obok Kinder® 

Niespodzianki.
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Dodatek specjalny: Expo Milano 2015
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Dodatek specjalny: Expo Milano 2015
Wyżywienie planety, energia dla życia

Grupa Ferrero weźmie udział w Expo Mediolan 2015 w charakterze 
“Confectionery Specialities Official Partner”, przedstawiając 
historię inicjatyw i projektów z zakresu odpowiedzialności społecznej, 
charakterystycznych dla działalności firmy. Chodzi o inicjatywy, które 
stawiają w centrum uwagi najwyższą jakość i innowacyjność 
produktów Ferrero, dbałość o osoby, które tworzyły i tworzą 
historię Grupy, zaangażowanie Ferrero w tworzenie miejsc pracy, 
promowanie kształcenia i zdrowia dzieci w krajach wschodzących 
gospodarek oraz programy ukierunkowane na promowanie 
aktywnego stylu życia wśród najmłodszych.

Będzie to historia, którą Ferrero opowie w dwóch rozdziałach.

Pierwszy rozdział stanowią doznania, jakich będą mogli doświadczyć 
zwiedzający Expo, oglądając osiem instalacji Grupy Ferrero. Drugi 
rozdział rozpocznie się w momencie, gdy zgasną światła Expo i kiedy te 
same instalacje zamienią się w obiekty użyteczności publicznej.              
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Instalacje, poprzez które Ferrero zaznaczy swą obecność na światowej 
wystawie w Mediolanie w 2015 r., będą opracowane tak, by mogły 
w interesujący sposób opowiadać o tematyce związanej z wystawą.

Z architektonicznego punktu widzenia, będą się składały z kilku 
podstawowych modułów. Konstrukcje schodkowe umieszczone na 
górze będą podtrzymywały panele słoneczne, które zapewnią zasilanie 
i energię potrzebną instalacji. Osiem drzew leszczyny zasadzonych na 
szczycie będzie symbolizowało przyrodę, która obdarza nas obfitością 
owoców i której należy oddać hołd. Tak właśnie interpretujemy słowo 
‘przywracanie’, które jest też motywem przewodnim Expo.

Przewidziano wiele różnych sposobów, by przyciągnąć uwagę 
publiczności - od zewnętrznych ekranów, poprzez video mapping 
w samym sercu konstrukcji, po interaktywne studnie wiedzy, a nawet 
możliwość podlewania drzew leszczyny i przyczyniania się w ten sposób 
do ich wzrostu. Tym jednym gestem zasilenia całej instalacji można 
doskonale wpisać się w temat EXPO, jakim jest wyżywienie Planety.

Tu kończy się pierwszy rozdział tego opowiadania.
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Od Expo po PRZYWRACANIE

Instalacje opisane w pierwszym rozdziale przejdą transformację, 
stając się w następnym rozdziale zaczątkiem czegoś zupełnie 
innego i niespodziewanego: zostaną przywrócone innym celom. 
Każdy z modułów, które składają się na instalacje Expo, zostanie 
przetransportowany do jednego z krajów, w których firma Ferrero 
jest obecna ze swoimi projektami i przedsiębiorstwami społecznymi. 
Wszystkie oryginalne konstrukcje modułowe zostaną złożone 
według zupełnie nowej koncepcji, zamieniając się w szkołę, 
ośrodek edukacyjny lub inny obiekt służący lokalnej społeczności. 
Modułowość systemu pozwala odpowiednio dostosować kompozycję 
architektoniczną konstrukcji do funkcji, jakiej ma ona służyć, 
a jednocześnie umożliwia jej stosowne ukształtowanie tak, aby 
dopasowała się charakterystyki terenu, na którym zostanie umieszczona.
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W rzeczywistości, centralne pomieszczenia instalacji Ferrero, 
wykorzystywane podczas Expo jako sale projekcyjne, są zwykłymi 
modułami mieszkalnymi i do takich celów będą przeznaczone; 
interaktywne studnie są segmentami, które po zmontowaniu staną się 
w przyszłości prawdziwymi studniami głębinowymi do czerpania wody; 
wszystkie panele słoneczne, złożone w jeden system, dostarczą energii 
na potrzeby całego obiektu, a stalowa konstrukcja nośna zamieni się 
w prawdziwe arkady, bezpieczne miejsce spotkań dla kobiet i mężczyzn. 
I tak oto kobiety i mężczyźni znajdą się w samym centrum.

Epilog tego opowiadania spiszą 64 drzewa leszczyny, które będą wzrastały 
przez 183 dni Światowej Wystawy, a po jej zakończeniu zostaną zasadzone 
obok Fundacji i zakładu w Albie. Ich przywrócenie firmie będzie swoistym 
hołdem i wspomnieniem tego ważnego roku.
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wielonarodowych

ISO 26000 
Główne tematy i konkretne aspekty odpowiedzialności 

społecznej
Raportowanie 

GRI-G3.1 & FPSS ODNIESIENIA

PR0FIL

1. Strategia i analiza

1.1
Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla 
biorącego udział w procesie decyzyjnym jeśli chodzi o rolę 
zrównoważonego podejścia dla organizacji i jej strategii

n.a 6.2 Zarządzanie organizacją T 8-9

1.2 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk n.a 6.2 Zarządzanie organizacją T
8-9; 66-69; 94-97; 102-
103; 142-143; 164-165; 

172-178; 223; 235

2. Profil organizacyjny

2.1 Nazwa organizacji n.a n.a. T 96-97

2.2 Główne marki, produkty i/lub usługi n.a n.a. T 90-91; 204

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

n.a 6.2 Zarządzanie organizacją T 92-93; 96-97

2.4 Lokalizacja siedziby głównej organizacji n.a n.a. T 96

2.5

Liczba krajów, w których działa organizacja, nazwy tych 
krajów, gdzie organizacja prowadzi większość swojej 
działalności operacyjnej lub tych, które są szczególnie istotne 
w kontekście tematyki zrównoważonego podejścia  poruszanej 
w raporcie

n.a n.a. T 92-93

2.6 Forma własności i struktura prawna organizacji n.a n.a. T 96-97

2.7 Obsługiwane rynki n.a n.a. T 92-93; 204-205; 219; 233 

2.8 Wielkość przedsiębiorstwa (liczba pracowników, obroty netto, 
wielkość  produkcji) n.a n.a. T 90; 92-93; 114-117; 

216; 230

2.9 Znaczące zmiany w raportowanym okresie, dotyczące 
rozmiaru, struktury lub formy własności n.a n.a. T 5; 92-93; 96-97

2.10 Uznania/nagrody otrzymane w raportowanym okresie n.a n.a. T 106-111

3. Parametry raportu

Profil raportu

3.1 Okres raportowania n.a n.a. T 5

3.2 Data publikacji ostatniego raportu zrównoważonego podejścia n.a n.a. T 5

3.3 Cykl raportowania n.a n.a. T 5

3.4
Dane osób kontaktowych oraz adresy potrzebne, by wystąpić 
o informacje dotyczące raportu o zrównoważonym podejściu 
oraz jego treści

n.a n.a. T 5

Zakres i zasięg raportu

3.5 Proces definiowania zawartości raportu n.a n.a. T 5

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

n.a n.a. T 5

3.7 Oświadczenie w sprawie jakichkolwiek ograniczeń w zakresie 
i zasięgu raportu. n.a n.a. T 5; 116; 128; 135-136; 

172-175; 200-201

Wskaźniki GRI

Poniżej przedstawione zostało podsumowanie treści zawartych w Raporcie Społecznej 
Odpowiedzialności Biznesu 2013, który został sporządzony według schematu przedstawionego 
w wytycznych dla raportowania zrównoważonego rozwoju (“Sustainability Reporting Guidelines” 
wersja 3.1, 2011), uzupełnionych o dodatek dla sektora spożywczego (“Food Processing Sector 
Supplement”) a także odniesienia do wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych” oraz 
ISO 26000. 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 zakładów).
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wyników  
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GRI-G3.1 & FPSS ODNIESIENIA

3.8

Informacja o przedsięwzięciach typu joint venture, 
podmiotach zależnych, obiektach dzierżawionych, działalności 
w outsourcingu i innych jednostkach, które w znaczący sposób 
mogą wpłynąć na porównywalność poszczególnych okresów

n.a n.a. T 5

3.9

Techniki pomiaru danych oraz podstawy kalkulacji 
wskaźników, włączając w to założenia i techniki stojące za 
szacunkami zastosowanymi do kalkulacji wskaźników i do 
przygotowania innych informacji zawartych w raporcie

n.a n.a. T 44-45; 84; 121; 128; 191; 
194-195; 200 

3.10
Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji 
zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich 
wprowadzenia.

n.a n.a. T 90; 189; 191

3.11
Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego okresu 
raportowania dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru 
zastosowanych w raporcie

n.a n.a. T 5; 114; 116

Wykaz treści wskaźników GRI

3.12
Tabela objaśniająca treści zawarte w raporcie, w której 
wskazane zostały numer strony lub witryny internetowej w 
odniesieniu do każdej sekcji

n.a n.a. T 256-264

Weryfikacja

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)

n.a 7.5.3 Rodzaj komunikacji odnośnie 
odpowiedzialności społecznej T 5; 266-267

4. Ład korporacyjny, zobowiązania, zaangażowanie interesariuszy

Ład korporacyjny

4.1

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

n.a 6.2 Zarządzanie organizacją T 96

4.2

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

n.a 6.2 Zarządzanie organizacją T 96

4.3
W przypadku organizacji o monistycznej strukturze organów 
nadzorczych, wskazać liczbę członków niezależnych i/lub 
niewykonawczych członków

n.a 6.2 Zarządzanie organizacją T 96

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

n.a 6.2 Zarządzanie organizacją T 96-97

4.5
Związek pomiędzy poziomem wynagrodzeń najwyższego 
organu nadzorczego a wynikami organizacji (obejmując wyniki 
społeczne i środowiskowe).

n.a 6.2 Zarządzanie organizacją T 96

4.6 Procesy istniejące w najwyższym organie nadzoru pozwalające 
na uniknięcie konfliktu interesów członków n.a 6.2 Zarządzanie organizacją T 96-97

4.7

Proces określenia kwalifikacji i kompetencji członków 
najwyższego organu nadzorczego i jego komisji, włączając 
w to uwagi dotyczące kwestii płci i innych wskaźników 
odmienności 

n.a 6.2 Zarządzanie organizacją T 96

4.8

Wewnętrznie sformułowana misja, wartości organizacji, 
kodeks postępowania oraz zasady istotne dla wyników 
gospodarczych, środowiskowych i społecznych oraz poziom ich 
implementacji.

n.a 6.2 Zarządzanie organizacją T

12-13; 16-19; 22; 30-32; 
38-43; 52; 62-63; 66; 68; 
78-81; 98-99; 104-105; 
142; 145-150; 172-173; 

205-210; 216-217
www.ferrero.com/

social-responsibility/code-
business-conduct 

www.ferrero.com/code-
of-ethics/reliability-trust/

4.9
Proces ewaluacji wyników działań najwyższego organu 
nadzorczego w szczególności w odniesieniu do wyników 
gospodarczych, środowiskowych i społecznych.

n.a 6.2 Zarządzanie organizacją T 96-97; 98-99; 104-105; 
142; 172-173

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

n.a 6.2 Zarządzanie organizacją T 96

Zaangażowanie w inicjatywy zagraniczne

4.11 Wyjaśnienie czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę lub 
podejście ostrożnościowe n.a 6.2 Zarządzanie organizacją T 20-21; 104-105;

172-173; 176-178
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4.12

Podpisanie lub przyjęcie kodeksów postępowania, zasad i kart 
opracowywanych przez instytucje/stowarzyszenia zewnętrzne, 
dotyczące wyników gospodarczych, środowiskowych i 
społecznych

n.a 6.2 Zarządzanie organizacją T

5; 19; 22-23; 32-33; 38-41; 
105-111; 142; 244-245

www.ferrero.com/social-
responsibility/code-business-

conduct

4.13
Członkostwo w stowarzyszeniach branżowych
krajowych i/lub międzynarodowych n.a 6.2 Zarządzanie organizacją T 101-102

Zaangażowanie interesariuszy

4.14 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację n.a 6.2 Zarządzanie organizacją T 98

4.15 Zasady identyfikacji oraz selekcji głównych interesariuszy 
angażowanych przez organizację n.a 6.2 Zarządzanie organizacją T 98-99

4.16
Podejście do angażowania interesariuszy, z uwzględnieniem 
częstotliwości angażowania w podziale na typ prowadzonej 
działalności i grupę interesariuszy.

n.a 6.2 Zarządzanie organizacją T

82; 85-86; 98-99;
104-105; 123-124; 143; 
152; 154-155; 163; 175; 
223-224; 236; 243-245

4.17

Kluczowe kwestie i problemy wynikłe w związku z 
angażowaniem interesariuszy oraz odpowiedź ze strony 
organizacji na wynikłe problemy, również w odniesieniu do 
treści raportu

n.a 6.2 Zarządzanie organizacją T
16-19; 22-23; 32-33; 

98-99; 104-105;
142-143; 172-173

ZAOPATRZENIE

DMA SC Polityki i systemy zarządzania i kontroli n.a T

8-9; 16; 18-19; 22-25; 36-
39; 69-70; 94-95; 98-99; 
104-105; 121; 142-145; 
147-151; 153-156; 158-
163; 172-173; 176-178; 
180-183; 194-199; 206-
211; 220-221; 234-235

www.ferrero.com/
social-responsibility/code-

business-conduct

FP1 Procentowy udział zakupów u dostawców, którzy działają w 
zgodzie z polityką zaopatrzenia przedsiębiorstwa n.a

6.3 Prawa człowieka  
6.4 Zarządzanie zasobami ludzkimi 
6.6 Uczciwe praktyki biznesowe
6.6.6 Promocja odpowiedzialności społecznej
w łańcuchu wartości

T 16; 36; 38-39; 94;
104-105; 142-143

FP2

Procentowy udział zakupów, w odniesieniu do których 
zweryfikowano zgodność ze standardami produkcyjnymi 
odpowiedzialności wiarygodnymi i uznanymi na poziomie 
międzynarodowym, w podziale na standardy

n.a

6.3 Prawa człowieka  
6.4 Zarządzanie zasobami ludzkimi 
6.6 Uczciwe praktyki biznesowe
6.6.6 Promocja odpowiedzialności społecznej 
w łańcuchu wartości

T 16; 36; 38-39; 94; 104-
105; 142-143; 154; 156

WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

DMA EC Management and verification policies and system

V. Zatrudnienie i stosunki 
pracownicze  
XI. Opodatkowanie 

6.2 Organizational governance
6.8 Community involvement and development T

8-9; 54-57; 60-63;
71-72; 74-75; 83-87; 90; 

92-93; 100; 102-103; 
114-115; 121-122; 125-
126; 138-139; 147-150; 
156-159; 172-173; 176-
177; 186; 204; 191-192; 
216-217; 220-226; 230;
234-235; 238; 246-247

Wyniki ekonomiczne

EC1 Wartość ekonomiczna bezpośrednio generowana i podzielona

V. Zatrudnienie i stosunki 
pracownicze  
XI. Opodatkowanie 

6.8  Zaangażowanie i rozwój społeczności 
6.8.3 Zaangażowanie społeczności
6.8.7 Tworzenie bogactwa i dochodów 
6.8.9 Inwestycje społeczne

T 100

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

V. Zatrudnienie i stosunki 
pracownicze  
XI. Opodatkowanie 

6.5.5 Przeciwdziałanie i przystosowanie do zmian 
klimatycznych T 176

EC3 Pokrycie zobowiązań podjętych w ramach definiowania planu 
emerytalnego

V. Zatrudnienie i stosunki 
pracownicze  
XI. Opodatkowanie 

n.a T 125

EC4  Znaczące wsparcie finansowe otrzymane od Państwa
V. Zatrudnienie i stosunki 
pracownicze  
XI. Opodatkowanie 

n.a T 103

Obecność na rynku

EC5

Relacja pomiędzy standardowym wynagrodzeniem nowo 
przyjętych pracowników a wynagrodzeniem minimalnym 
lokalnym w najważniejszych siedzibach operacyjnych, w 
podziale na płeć

n.a

6.3.7 Dyskryminacja i grupy szczególnie wrażliwe  
6.4.4 Warunki pracy i ochrona socjalna 
6.8 Zaangażowanie i rozwój społeczności  T 121
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EC6
Polityka, praktyki oraz udział wydatków przeznaczonych 
na usługi lokalnych dostawców w głównych lokalizacjach 
organizacji

n.a

6.6.6 Promocja odpowiedzialności społecznej w 
łańcuchu wartości 
6.8 Zaangażowanie i rozwój społeczności   
6.8.5 Tworzenie miejsc pracy i rozwój umiejętności 
6.8.7 Tworzenie bogactwa i dochodów 

T 71; 102-103; 223; 235

EC7
Procedury w zakresie zatrudniania pracowników 
zamieszkałych w miejscach, gdzie prowadzona jest działalność 
oraz procent wyższego kierownictwa pozyskanego z rynku 
lokalnego

n.a
6.8 Zaangażowanie i rozwój społeczności   
6.8.5 Tworzenie miejsc pracy i rozwój umiejętności 
6.8.7 Tworzenie bogactwa i dochodów 

T 123

Pośredni wpływ ekonomiczny

EC8 Rozwój i wpływ inwestycji w infrastrukturę i usług 
świadczonych w przeważającej mierze „pro pubblico bono” n.a

6.3.9 Prawa ekonomiczne, społeczne i kulturalne 
6.8. Zaangażowanie i rozwój społeczności 
6.8.3 Zaangażowanie społeczności 
6.8.4. Edukacja i kultura 
6.8.5 Tworzenie miejsc pracy i rozwój umiejętności 
6.8.6 Rozwój i dostęp do technologii 
6.8.7 Tworzenie bogactwa i dochodów 
6.8.9 Inwestycje społeczne

T
54-57; 60-63; 72;

74-75;83; 85-87; 102-103; 
147-150; 158-159; 186;
224-225; 238; 246-247  

EC9
Zidentyfikowanie i opis znacznego pośredniego wpływu 
ekonomicznego, wraz z wyróżnieniem skali i zakresu 
oddziaływania 

n.a

6.3.9 Prawa ekonomiczne, społeczne i kulturalne 
6.6.6 Promocja odpowiedzialności społecznej w 
łańcuchu wartości 
6.6.7 Poszanowanie praw własności 
6.7.8. Dostęp do niezbędnych usług 
6.8. Zaangażowanie i rozwój społeczności 
6.8.5 Tworzenie miejsc pracy i rozwój umiejętności 
6.8.6 Rozwój i dostęp do technologii 
6.8.7 Tworzenie bogactwa i dochodów 
6.8.9. Inwestycje społeczne

P

54-57; 60-63; 72; 74-75; 
102; 147-150; 158-159; 
172-173; 176; 191-192;
220-221; 222-224; 230; 

234-235 

WSKAŹNIKI ŚRODOWISKOWE

DMA EN Polityki oraz systemy zarządzania i kontroli VI. Environment
6.2. Zarządzanie organizacją  
6.5 Środowisko T

8-9; 93; 103; 142-144; 
150-153; 172-173; 176-
179; 180-181; 183-186; 
188-189; 190-192; 194-
201; 220-222; 234-236 

www.ferrero.com/
social-responsibility/code-

business-conduct

Surowce

EN1 Wykorzystywane surowce/materiały według wagi i objętości VI.  Środowisko 6.5 Środowisko naturalne
6.5.4 Zrównoważone korzystanie z zasobów T 93; 144, 150; 195 

EN2 Procent materiałów pochodzących z recyklingu 
wykorzystanych w procesie produkcyjnym VI.  Środowisko 6.5 Środowisko naturalne

6.5.4 Zrównoważone korzystanie z zasobów T 195

Energia

EN3 Direct energy consumption by primary energy source VI.  Środowisko 6.5 Środowisko naturalne
6.5.4 Zrównoważone korzystanie z zasobów T 178-179; 189

EN4 Indirect energy consumption by primary source VI.  Środowisko 6.5 Środowisko naturalne
6.5.4 Zrównoważone korzystanie z zasobów T 178-179; 188-189

EN5 Energy saved due to conservation and efficiency improvements VI.  Środowisko 6.5 Środowisko naturalne
6.5.4 Zrównoważone korzystanie z zasobów T

172; 176-179; 184-186; 
194; 199; 220-222; 

234-235

EN6
Initiatives to provide energy-efficient or renewable energy 
based products and services, and reductions in energy 
requirements as a result of these initiatives

VI.  Środowisko 6.5 Środowisko naturalne
6.5.4 Zrównoważone korzystanie z zasobów T

172; 176-179; 184-186; 
194; 199; 220-222; 

234-235

EN7 Initiatives to reduce indirect energy consumption and 
reductions achieved VI.  Środowisko 6.5 Środowisko naturalne

6.5.4 Zrównoważone korzystanie z zasobów T 172; 179; 184-186; 220-
222; 234-235

Woda

EN8 Total water withdrawal by source VI.  Środowisko 6.5 Środowisko naturalne
6.5.4 Zrównoważone korzystanie z zasobów T 180-181

EN9 Water sources significantly affected by withdrawal of water VI.  Środowisko 6.5 Środowisko naturalne
6.5.4 Zrównoważone korzystanie z zasobów T 180-181

EN10 Percentage and total volume of water recycled and reused VI.  Środowisko 6.5 Środowisko naturalne
6.5.4 Zrównoważone korzystanie z zasobów T 180-181

Bioróżnorodność

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

VI.  Środowisko
6.5 Środowisko naturalne 
6.5.6 Ochrona środowiska, bioróżnorodności 
i przywracanie naturalnych siedlisk 

T 192

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

VI.  Środowisko
6.5 Środowisko naturalne 
6.5.6 Ochrona środowiska, bioróżnorodności 
i przywracanie naturalnych siedlisk T 192
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Emisje, ścieki, odpady 

EN16 Łączne bezpośrednie i pośrednie emisje gazów cieplarnianych 
według wagi VI.  Środowisko

6.5 Środowisko naturalne 
6.5.5 Przeciwdziałanie i przystosowanie do zmian 
klimatycznych

T 190-191; 199

EN17 Inne istotne pośrednie emisje gazów cieplarnianych według 
wagi VI.  Środowisko

6.5 Środowisko naturalne 
6.5.5 Przeciwdziałanie i przystosowanie do zmian 
klimatycznych

T 200-201

EN18 Inicjatywy podjęte w celu redukcji gazów cieplarnianych i 
uzyskane efekty VI.  Środowisko

6.5 Środowisko naturalne 
6.5.5 Przeciwdziałanie i przystosowanie do zmian 
klimatycznych

T 190-192; 198-199; 220-
222; 234-235

EN19 Emisje substancji zubożających warstwę ozonową według 
wagi VI.  Środowisko 6.5 Środowisko naturalne 

6.5.3 Zapobieganie zanieczyszczeniu T 190

EN20 Emisja związków NOx, Sox  i innych istotnych związków, 
według rodzaju i według wagi VI.  Środowisko 6.5 Środowisko naturalne 

6.5.3 Zapobieganie zanieczyszczeniu NA
Ferrero nie generuje 

emisji innych istotnych 
związków

EN21 Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego 
miejsca przeznaczenia VI.  Środowisko 6.5 Środowisko naturalne 

6.5.3 Zapobieganie zanieczyszczeniu T 180-181

EN22 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu i metody 
postępowania z odpadem VI.  Środowisko 6.5 Środowisko naturalne 

6.5.3 Zapobieganie zanieczyszczeniu T 182-183

EN23 Łączna liczba i objętość istotnych wycieków VI.  Środowisko 6.5 Środowisko naturalne 
6.5.3 Zapobieganie zanieczyszczeniu T 183

Produkty i usługi

EN26 Procent odzyskanych materiałów ze sprzedanych produktów i 
opakowań, według kategorii materiału VI.  Środowisko

6.5 Środowisko naturalne 
6.5.4 Zrównoważone korzystanie z zasobów 
6.6.6 Promocja odpowiedzialności społecznej w 
łańcuchu wartości 
6.7.5 Zrównoważona konsumpcja 

T
169;

172-173;
194-197

EN27 Procent odzyskanych materiałów ze sprzedanych produktów i 
opakowań, według kategorii materiału VI.  Środowisko

6.5 Środowisko naturalne 
6.5.3 Zapobieganie zanieczyszczeniu 
6.5.4 Zrównoważone korzystanie z zasobów 
6.7.5 Zrównoważona konsumpcja 

T 194; 197

Zgodność z przepisami

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

VI. Środowisko 6.5 Środowisko naturalne T 103

Transport 

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

VI. Środowisko
6.5 Środowisko naturalne 
6.5.4 Zrównoważone korzystanie z zasobów 
6.6.6 Promocja odpowiedzialności społecznej 
w łańcuchu wartości

T 199-201; 222; 236

WSKAŹNIKI SPOŁECZNE

Praktyki dotyczące zatrudnienia i godnej pracy

DMA LA Polityki i systemy zarządzania i kontroli V. Zatrudnienie i stosunki 
pracownicze   

6.2 Zarządzanie organizacją 
6,4 Zarządzanie zasobami ludzkimi 
6.3.10 Fundamentalne zasady i prawa w miejscu pracy T

8-9; 56-57; 60-63; 114-
122; 124-135; 138-139; 
216; 221, 226-227; 230; 

239-241 
www.ferrero.com/

social-responsibility/code-
business-conduct

www.ferrero.com/code-
of-ethics/reliability-trust/

Zatrudnienie 

LA1 Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju 
umowy o pracę i regionu, w podziale na płeć.

V. Zatrudnienie i stosunki 
pracownicze   

6.4 Zarządzanie zasobami ludzkimi  
6.4.3 Zatrudnienie i stosunek pracy T 114-117; 216; 230

LA2
Łączna liczba i wskaźnik osób nowo przyjętych do pracy oraz 
wskaźnik fluktuacji pracowników według grupy wiekowej, 
płci i regionu

V. Zatrudnienie i stosunki 
pracownicze   

6.4 Zarządzanie zasobami ludzkimi  
6.4.3  Zatrudnienie i stosunek pracy T 120-121

LA15 Wskaźnik powrotów do pracy i wskaźnik utrzymania 
zatrudnienia  po urlopie rodzicielskim, w podziale na płeć.

V. Zatrudnienie i stosunki 
pracownicze   

6.4 Zarządzanie zasobami ludzkimi  
6.4.4   Warunki pracy i ochrona socjalna NC

121
Dalszy rozwój naszego 

wewnętrznego systemu 
gromadzenia danych 

nastąpi do roku 2014/2015

Relacje pomiędzy pracownikami i kierownictwem

LA4 Odsetek zatrudnionych objętych umowami zbiorowymi V. Zatrudnienie i stosunki 
pracownicze

6.4 Zarządzanie zasobami ludzkimi 
6.4.3 Zatrudnienie i stosunek pracy
6.4.4 Warunki pracy i ochrona socjalna
6.4.5 Dialog społeczny
6.3.10 Fundamentalne zasady i prawa w miejscu pracy 

T 124
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LA5
Minimalne wyprzedzenie z jakim informuje się o istotnych 
zmianach operacyjnych wraz ze wskazanie, czy okresy te są 
określone w umowach zbiorowych

V. Zatrudnienie i stosunki 
pracownicze   

6.4 Zarządzanie zasobami ludzkimi  
6.4.3  Zatrudnienie i stosunek pracy 
6.4.4 Warunki pracy i ochrona socjalna 
6.4.5 Dialog społeczny

T 124

FP3 Procentowy udział czasu pracy straconego w efekcie sporów, 
strajków i/lub lokautów, według kraju. 

V. Zatrudnienie i stosunki 
pracownicze   

6.4 Zarządzanie zasobami ludzkimi  
6.4.3  Zatrudnienie i stosunek pracy 
6.4.4 Warunki pracy i ochrona socjalna 
6.4.5 Dialog społeczny

T 124

    Bezpieczeństwo i higiena pracy

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

V. Zatrudnienie i stosunki 
pracownicze   
VI. Środowisko 

6.4 Zarządzanie zasobami ludzkimi  
6.4.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy P

129
We are going to develop 

our data collection process 
by 2014/2015.

LA8

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

V. Zatrudnienie i stosunki 
pracownicze   
VI. Środowisko 

6.4 Zarządzanie zasobami ludzkimi 
6.4.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
6.8 Zaangażowanie i rozwój społeczności 6.8.3 
Zaangażowanie społeczności 
6.8.4 Edukacja i kultura 
6.8.8 Zdrowie

T 56-57; 127; 134-135; 
226-227; 239

Edukacja i szkolenia

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

V. Zatrudnienie i stosunki 
pracownicze   
VI. Środowisko 

6.4 Zarządzanie zasobami ludzkimi 
6.4.7 Rozwój i szkolenie w miejscu pracy P

131-132; 135
We are going to develop 

our data collection process 
by 2014/2015.

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

V. Zatrudnienie i stosunki 
pracownicze   
VI. Środowisko 

6.4 Zarządzanie zasobami ludzkimi 6.4.7 Rozwój i 
szkolenie w miejscu pracy 6.8.5 Tworzenie miejsc 
pracy i rozwój umiejętności

T 60-63; 129-135;
226-227; 239

LA12 Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom 
jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej

V. Zatrudnienie i stosunki 
pracownicze   
VI. Środowisko 

6.4 Zarządzanie zasobami ludzkimi 
6.4.7 Rozwój i szkolenie w miejscu pracy T 133

Różnorodność i równość szans

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

V. Zatrudnienie i stosunki 
pracownicze   

6.3.7 Dyskryminacja i grupy szczególnie wrażliwe 
6.3.10 Fundamentalne zasady i prawa w miejscu pracy 
6.4 Zarządzanie zasobami ludzkimi 
6.4.3. Zatrudnienie i stosunek pracy

T 117-119

Równe wynagrodzenie kobiet i mężczyzn

LA14
Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet w 
tej samej kategorii zatrudnienia, w podziale na najważniejsze  
jednostki operacyjne. 

V. Zatrudnienie i stosunki 
pracownicze   

6.3.7 Dyskryminacja i grupy szczególnie wrażliwe 
6.3.10 Fundamentalne zasady i prawa w miejscu pracy 
6.4 Zarządzanie zasobami ludzkimi 
6.4.3 Zatrudnienie i stosunek pracy 
6.4.4 Warunki pracy i ochrona socjalna

P

122
Dalszy rozwój naszego 

wewnętrznego 
systemu gromadzenia 

danych nastąpi do roku 
2014/2015.

Wskaźniki dotyczące praw człowieka

DMA HR Polityki i systemy zarządzania i kontroli IV. Prawa człowieka

6.2 Zarządzanie organizacją 
6.3 Prawa człowieka 
6.3.3 Należyta staranność 
6.3.4 Zagrożenia dla praw człowieka 6.3.6 
Rozpatrywanie skarg 
6.6.6 Promocja odpowiedzialności społecznej 
w łańcuchu wartości

T

8-9; 16-19; 30; 38-39; 
103-105; 118; 122-125; 
129-130; 138-139; 142-
150; 156-159; 164-167 

www.ferrero.com/
social-responsibility/code-

business-conduct
www.ferrero.com/code-

of-ethics/reliability-trust/

Procedury odnośnie zamówień i inwestycji

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

IV. Prawa człowieka

6.3 Prawa człowieka 
6.3.3 Należyta staranność 
6.3.5 Unikanie współsprawstwa 
6.6.6 Promocja odpowiedzialności społecznej 
w łańcuchu wartości

T 16; 39; 104-105; 142; 
146-150

HR2

Procent znaczących dostawców, podwykonawców i innych 
partnerów handlowych poddawanych weryfikacji pod kątem 
przestrzegania praw człowieka oraz działania podjęte w tej 
kwestii

IV. Prawa człowieka

6.3 Prawa człowieka 
6.3.3 Należyta staranność 
6.3.5 Unikanie współsprawstwa 
6.4.3 Zatrudnienie i stosunek pracy 
6.6.6 Promocja odpowiedzialności społecznej 
w łańcuchu wartości

T 16; 39; 104-105; 142; 
146-150; 156-158

HR3

Całkowita liczba godzin szkoleniowych na temat polityk 
i procedur regulujących kwestie przestrzegania praw 
człowieka w zakresie prowadzonej działalności oraz procent 
przeszkolonych pracowników.

IV. Prawa człowieka 6.3 Prawa człowieka 
6.3.5 Unikanie współsprawstwa P 103; 129-130
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Przeciwdziałanie dyskryminacji

HR4 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania 
podjęte w tej kwestii

IV. Prawa człowieka    
V. Zatrudnienie i stosunki 
pracownicze

6.3 Prawa człowieka 
6.3.7 6.3.6 Rozpatrywanie skarg 
6.3.7 Dyskryminacja i grupy szczególnie wrażliwe 
6.3.10 Fundamentalne zasady i prawa w miejscu pracy 
6.4.3 Zatrudnienie i stosunek pracy

T 103

Swoboda zrzeszania się i prawo do sporów zbiorowych

HR5
Działania oraz dostawcy zidentyfikowani jako potencjalne 
zagrożenie dla prawa do swobody zrzeszania się i prawa do 
sporów zbiorowych oraz inicjatywy podjęte w obronie tych 
praw 

IV. Prawa człowieka    
V. Zatrudnienie i stosunki 
pracownicze

6.3 Prawa człowieka 
6.3.6. Należyta staranność 
6.3.4. Zagrożenia dla praw człowieka 6.3.5. Unikanie 
współsprawstwa 
6.3.8 Prawa obywatelskie i polityczne 6.3.10 
Fundamentalne zasady i prawa w miejscu pracy 
6,4.3 Zatrudnienie i stosunek pracy 
6.4.5 Dialog społeczny

T 16; 39; 104-105;
124-125; 142

Praca dzieci

HR6
Identyfikacja działań i znaczących dostawców, w przypadku 
których istnieje istotne ryzyko wykorzystywania pracy dzieci 
oraz środki podjęte w celu eliminacji takich przypadków. 

IV. Prawa człowieka    
V. Zatrudnienie i stosunki 
pracownicze

6.3 Prawa człowieka 
6.3.3. Należyta staranność 
6.3.4. Zagrożenia dla praw człowieka 6.3.5. Unikanie 
współsprawstwa 
6.3.7. Dyskryminacja i grupy szczególnie wrażliwe 
6.3.10 Fundamentalne zasady i prawa w miejscu pracy 
6.6.6 Promocja odpowiedzialności społecznej w 
łańcuchu wartości

T 16; 39; 104-105; 142; 
145-150; 156-159

Praca przymusowa lub obowiązkowa

HR7
Działania i znaczący dostawcy, w przypadku których 
istnieje  istotne ryzyko wystąpienia pracy przymusowej lub 
obowiązkowej oraz środki podjęte w celu eliminacji takich 
przypadków

IV. Prawa człowieka    
V. Zatrudnienie i stosunki 
pracownicze

6.3. Prawa człowieka 
6.3.3 . Należyta staranność 
6.3.4 Zagrożenia dla praw człowieka 6.3.5. Unikanie 
współsprawstwa 
6.3.7. Dyskryminacja i grupy szczególnie wrażliwe 
6.3.10 Fundamentalne zasady i prawa w miejscu pracy 
6.6.6 Promocja odpowiedzialności społecznej w 
łańcuchu wartości

T 16; 39; 104-105; 142; 
145-150; 156-159

Oceny

HR10 Odsetek lub całkowita liczba działań poddanych kontroli i/lub 
ocenie wpływu odnośnie praw człowieka. IV. Prawa człowieka 

6.3 Prawa człowieka 
6.3.3. Należyta staranność 
6.3.4. Zagrożenia dla praw człowieka 6.3.5 Unikanie 
współsprawstwa

T 16; 39; 104-105; 142; 145-
150; 156-159; 167

Działania naprawcze

HR11
Liczba zarejestrowanych skarg dotyczących przestrzegania 
praw człowieka, podczas zarządzania i rozpatrywania których 
wykorzystano formalne mechanizmy zarządzania skargami.

IV. Prawa człowieka 6.3. Prawa człowieka 
6.3.6 Rozpatrywanie skarg T 39; 103

Społeczeństwo

DMA SO Polityki i systemy zarządzania i kontroli

IV. Prawa człowieka    
V. Zatrudnienie i stosunki 
pracownicze   
VI. Środowisko naturalne

6.2 Zarządzanie organizacją 
6.6 Uczciwe praktyki biznesowe 
6.8 Zaangażowanie i rozwój społeczności

T

8-9; 13; 16; 18-19;
38-39; 40-41-49; 52-63; 
72; 74-75; 78-87; 94-95; 
101-103; 138-139; 142-
150; 156-159; 184-186; 
192-196; 205-210; 223-
225; 235-238; 246-248

www.ferrero.com/
social-responsibility/code-

business-conduct

Społeczność lokalna

SO1 
(FPSS)

Charakter, skala i efektywność programów i praktyk w zakresie 
oceny i zarządzania wpływem działalności organizacji na 
społeczność lokalną

IV. Prawa człowieka    
V. Zatrudnienie i stosunki 
pracownicze   
VI. Środowisko naturalne

6.3.9 Prawa ekonomiczne, społeczne i kulturalne 
6.8 Zaangażowanie i rozwój społeczności 6.8.3 
Zaangażowanie społeczności 
6.8.9. Inwestycje społeczne

T

16; 38-39; 48-49; 52-63; 
72; 74-75; 83; 85-87; 102; 
138-139; 143-150; 156-
159; 184-186; 193-196; 

205-210; 223; 235

SO1 
(G3.1)

Odsetek działań, które przewidywały politykę zaangażowania 
społeczności lokalnych, analizę oceny wpływu i programy 
rozwoju

IV. Prawa człowieka    
V. Zatrudnienie i stosunki 
pracownicze   
VI. Środowisko naturalne

6.3.9 Prawa ekonomiczne, społeczne i kulturalne 
6.8 Zaangażowanie i rozwój społeczności 
6.8.3 Zaangażowanie społeczności 
6.8.9. Inwestycje społeczne

T

38-39; 48-49; 52-63; 
66-72; 74-75; 78-87; 102-

103; 138-139; 143-150; 
156-159; 186; 223-225; 

235; 238

SO9 Działania o znaczącym negatywnym wpływie, potencjalnym 
lub rzeczywistym, na społeczności lokalne

IV. Prawa człowieka    
V. Zatrudnienie i stosunki 
pracownicze   
VI. Środowisko naturalne

6.3.9 Prawa ekonomiczne, społeczne i kulturalne 
6.5.3 Zapobieganie zanieczyszczeniu 
6.5.6. Ochrona środowiska, bioróżnorodności i 
przywracanie naturalnych siedlisk 
6.8 Zaangażowanie i rozwój społeczności

T 102-103; 223; 235

SO10
Środki zapobiegawcze i przeciwdziałania podjęte w zakresie 
działań  o znaczącym negatywnym wpływie, potencjalnym lub 
rzeczywistym, na społeczności lokalne

IV. Prawa człowieka    
V. Zatrudnienie i stosunki 
pracownicze   
VI. Środowisko naturalne

6.3.9 Prawa ekonomiczne, społeczne i kulturalne 
6.5.3 Zapobieganie zanieczyszczeniu 
6.5.6. Ochrona środowiska, bioróżnorodności i 
przywracanie naturalnych siedlisk 
6.8 Zaangażowanie i rozwój społeczności

T 102-103; 223; 235
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FP4

Charakter, skala i efektywność programów i praktyk,  które promują 
dostęp do zdrowego stylu życia; przeciwdziałanie chorobom 
chronicznym; dostęp do zdrowego, pożywnego i niedrogiego jedzenia 
oraz polepszanie dobrobytu społeczeństw w potrzebie.

IIV. Prawa człowieka 
V. Zatrudnienie i stosunki 
pracownicze 
VI. Środowisko naturalne

6.8.8 Zdrowie T 18-21; 48-49; 78-87; 
246-248

Korupcja

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

VII. Zwalczanie korupcji, 
namawiania do korupcji 
i wymuszenia

6.6 Uczciwe praktyki biznesowe 
6.6.3 Przeciwdziałanie korupcji T 103

SO3 Procent pracowników przeszkolonych w zakresie polityki i procedur 
antykorupcyjnych organizacji

VII. Zwalczanie korupcji, 
namawiania do korupcji 
i wymuszenia

6.6 Uczciwe praktyki biznesowe 
6.6.3 Przeciwdziałanie korupcji P

103
We are going to develop our 

data collection process by 
2014/2015.

SO4 Działania podjęte w odpowiedzi na przypadki korupcji
VII. Zwalczanie korupcji, 
namawiania do korupcji 
i wymuszenia

6.6 Uczciwe praktyki biznesowe 
6.6.3 Przeciwdziałanie korupcji T 103

Udział w życiu publicznym

SO5 Polityka, dotycząca udziału w życiu publicznym i lobbingu
VII. Zwalczanie korupcji, 
namawiania do korupcji 
i wymuszenia

6.6 Uczciwe praktyki biznesowe 
6.6.4 Odpowiedzialne zaangażowanie polityczne 
6.8.3 Zaangażowanie społeczności

T
18-19; 40-41; 101-102; 143; 

150-152;
156-159; 244-245

SO6
Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii 
politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze, według 
krajów.

VII. Zwalczanie korupcji, 
namawiania do korupcji 
i wymuszenia

6.6 Uczciwe praktyki biznesowe 
6.6.4 Odpowiedzialne zaangażowanie polityczne 
6.8.3 Zaangażowanie społeczności

T

www.ferrero.com/it/respon-
sabilita-sociale/codice-di-con-
dotta Grupa Ferrero nie dopu-
szcza zachowań związanych z 
oferowaniem, obiecywaniem, 
żądaniem lub przekazywa-
niem nienależnych korzyści 
majątkowych lub o innym 
charakterze na rzecz osób pu-
blicznych, i/lub urzędników 
i/lub członków ich rodzin i/
lub partnerów handlowych, 
zmierzających do korupcji, 
w sposób bezpośredni lub 
pośredni. Ferrero nie dopu-
szcza przekazywania darowizn 
na rzecz partii politycznych i/
lub osób kandydujących na 
publiczne stanowiska.

Zgodność z regulacjami

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

X. Konkurencja 
XI. Opodatkowanie

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 103

Odpowiedzialność za produkt

DMA PR Polityki i systemy zarządzania i kontroli
VI. Środowisko 
VIII. Interesy konsumenta

6.2 Organizational governance
6.6 Fair Operating Practices
6.7 Consumer Issues

T
16-20; 22-23; 26-28; 32-37; 

39; 40-47;
103-104; 196-197

Zdrowie i bezpieczeństwo klienta

PR1

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

VI. Środowisko 
VIII.  Interesy konsumenta

6.3.9 Prawa ekonomiczne, społeczne i kulturalne  
6.6.6 Promocja odpowiedzialności społecznej w łańcuchu 
wartości 
6.7 Sprawy konsumenckie
6.7.4 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów
6.7.5 Zrównoważona konsumpcja 

T

16; 18-20; 22-23; 32-37; 104
www.ferrero.com/social-

responsibility/code-business-
conduct

PR2

Całkowita liczba (z podziałem na rodzaje) przypadków niezgodności 
z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami, w zakresie wpływu 
produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo na każdym etapie 
cyklu życia

VI. Środowisko 
VIII.  Interesy konsumenta

6.3.9 Prawa ekonomiczne, społeczne i kulturalne  
6.6.6 Promocja odpowiedzialności społecznej w łańcuchu 
wartości 
6.7 Sprawy konsumenckie
6.7.4 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów
6.7.5 Zrównoważona konsumpcja 

T 28; 39; 103

FP5
Procent wielkości produkcji wytwarzanej w zakładach 
certyfikowanych przez niezależne jednostki, zgodnie z uznanymi, 
międzynarodowymi standardami systemu zarządzania 
bezpieczeństwem żywności

VI. Środowisko 
VIII.  Interesy konsumenta 6.7.4. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów T 26-27

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

VI. Środowisko 
VIII.  Interesy konsumenta 6.7.5 Zrównoważona konsumpcja T 19

FP7
Procent całkowitej wielkości sprzedaży produktów konsumpcyjnych, 
zawierających składniki wzbogacone o substancje odżywcze (błonnik, 
witaminy, minerały, substancje fitochemiczne lub funkcjonalne 
dodatki spożywcze)

VI. Środowisko 
VIII.  Interesy konsumenta 6.7.5 Zrównoważona konsumpcja T 19
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Oznakowanie produktów i usług

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

VIII. Interesy konsumenta

6.7 Sprawy konsumenckie 
6.7.3 Uczciwy marketing, rzetelna informacja, uczciwe 
wzorce umów 
6.7.4 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów 
6.7.5 Zrównoważona konsumpcja 
6.7.6 Obsługa i wsparcie konsumenta, załatwianie skarg 
i rozwiązywanie sporów 
6.7.9 Edukacja i świadomość

T 46-47; 196-197

FP8 Polityki i praktyki informowania konsumentów o składnikach i 
informacjach odżywczych, wykraczających poza wymagania prawne VIII. Interesy konsumenta 6.7.5 Zrównoważona konsumpcja T 46-47

Komunikacja marketingowa

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

VIII. Interesy konsumenta

6.7 Sprawy konsumenckie 
6.7.3 Uczciwy marketing, rzetelna informacja, uczciwe 
wzorce umów 
6.7.6 Obsługa i wsparcie konsumenta, załatwianie skarg 
i rozwiązywanie sporów 
6.7.9 Edukacja i świadomość

T 40-46

PR7

Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i 
dobrowolnymi kodeksami regulującymi kwestie komunikacji 
marketingowej, z uwzględnieniem reklamy, promocji i sponsoringu, 
według rodzaju skutków.

VIII. Interesy konsumenta

6.7 Sprawy konsumenckie 
6.7.3 Uczciwy marketing, rzetelna informacja, uczciwe 
wzorce umów 
6.7.6 Obsługa i wsparcie konsumenta, załatwianie skarg 
i rozwiązywanie sporów 
6.7.9 Edukacja i świadomość

T 41-45

Zgodność z regulacjami

PR9 Wartość pieniężna istotnych kar z tytułu niezgodności z prawe i 
regulacjami dotyczącymi dostawy i użytkowania produktów i usług VIII. Interesy konsumenta

6.7 Sprawy konsumenckie 
6.7.6 Obsługa i wsparcie konsumenta, załatwianie skarg 
i rozwiązywanie sporów

T 39; 103

DOBROSTAN ZWIERZĄT

DMA AW Polityki i systemy zarządzania i kontroli n.a.

4.4 Zachowanie etyczne 
6.5.6 Ochrona środowiska, bioróżnorodności i przywrócenie 
naturalnych siedlisk 
6.7.5 Zrównoważona konsumpcja

T

16; 104-105; 161-163; 
208-209

www.ferrero.com/social-
responsibility/code-business-

conduct

Hodowla i genetyka

FP9 Udział procentowy i całkowita liczba zwierząt hodowanych i/lub 
poddawanych procesowi przetwarzania według gatunku i rasy n.a.

4.4 Zachowanie etyczne 
6.5.6 Ochrona środowiska, bioróżnorodności i przywrócenie 
naturalnych siedlisk 
6.7.5 Zrównoważona konsumpcja

NA

Ferrero nie hoduje zwierząt, 
nie transportuje ich i 

nie poddaje procesom 
przetwarzania.

Zootechnika

FP10 Polityki i praktyki, według gatunku i rasy, dotyczące zmian fizycznych 
i stosowania środków znieczulających n.a.

4.4 Zachowanie etyczne 
6.5.6 Ochrona środowiska, bioróżnorodności i przywrócenie 
naturalnych siedlisk 
6.7.5 Zrównoważona konsumpcja

NA

Ferrero nie hoduje zwierząt, 
nie transportuje ich i 

nie poddaje procesom 
przetwarzania.

FP11
Udział procentowy i całkowita liczba zwierząt hodowanych i/lub 
poddawanych procesowi przetwarzania, według gatunku i rasy, w 
oparciu o rodzaj schronienia

n.a.

4.4 Zachowanie etyczne 
6.5.6 Ochrona środowiska, bioróżnorodności i przywrócenie 
naturalnych siedlisk 
6.7.5 Zrównoważona konsumpcja

NA

Ferrero nie hoduje zwierząt, 
nie transportuje ich i 

nie poddaje procesom 
przetwarzania.

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

n.a.

4.4 Zachowanie etyczne 
6.5.6 Ochrona środowiska, bioróżnorodności i przywrócenie 
naturalnych siedlisk 
6.7.5 Zrównoważona konsumpcja

NA

Ferrero nie hoduje zwierząt, 
nie transportuje ich i 

nie poddaje procesom 
przetwarzania.

Transport, przemieszczanie i ubój

FP13
Ogólna liczba przypadków niezgodności z prawem i regulacjami oraz 
stosowanie się do standardów dobrowolnych dotyczących praktyk 
transportu, przemieszczania i uboju zwierząt lądowych

n.a.

4.4 Zachowanie etyczne 
6.5.6 Ochrona środowiska, bioróżnorodności i przywrócenie 
naturalnych siedlisk 
6.7.5 Zrównoważona konsumpcja

NA

Ferrero nie hoduje zwierząt, 
nie transportuje ich i 

nie poddaje procesom 
przetwarzania.
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Oświadczenie o
weryfikacji poziomu aplikacji GRI
Global Reporting Initiative (GRI) niniejszym oświadcza, iż Ferrero 
International S.A. złożyła swój raport pt. „Wspólne wartości, by tworzyć 
wartość” (2014) w dziale raportów GRI, który uznał, iż raport ten spełnia 
wymogi aplikacji poziomu A+.

Poziomy aplikacji GRI ukazują stopień, w jakim zawartość wytycznych 
GRI-G3 została zastosowana w złożonym Raporcie Zrównoważonego 
Rozwoju. Weryfikacja potwierdza, iż dla tego poziomu aplikacji w Raporcie 
zostało przedstawione wymagane zestawienie i liczba standardowych 
informacji oraz, że Spis treści GRI prezentuje wymagane informacje 
według wytycznych G3 GRI. Metodologia ta została opisana na www.
globalreporting.org/SiteCollectionDocuments/ALC-Methodology.pdf

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

Amsterdam, 24 lipca 2014

Ásthildur Hjaltadóttir
Dyrektor Usług
Global Reporting Initiative

Do poziomu aplikacji dodano znak + ponieważ Ferrero International S.A. 
poddała (część) niniejszego raportu zewnętrznej weryfikacji. GRI przyjmuje 
opinię organizacji, sporządzającej Raport jeśli chodzi o wybór Organizacji 
poświadczającej oraz zdefiniowanie celu zaświadczenia.

GRI jest organizacją sieciową, która zapoczątkowała rozwój najbardziej rozpowszechnionych, 

ramowych zasad raportowania GRI i która dba o to, by były one wciąż ulepszane i stosowane 

na całym świecie. Wytyczne GRI określają zasady i wskaźniki, które organizacje mogą 

wykorzystać do mierzenia i raportowania ekonomicznych, środowiskowych oraz społecznych 

aspektów swojego funkcjonowania. www.globalreporting.org

Wyłączenie odpowiedzialności: Tam, gdzie dany raport zrównoważonego rozwoju zawiera linki 

zewnętrzne (również materiał audio-wizualny), oświadczenie odnosi się wyłącznie do materiałów 

zgłoszonych do GRI w czasie weryfikacji, w dniu 16 lipca 2014 roku. GRI wyraźnie zaznacza, 

że oświadczenie to nie odnosi się do ewentualnych późniejszych zmian w materiałach.
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Opinia spółki audytorskiej, dotycząca skróconej 
kontroli raportu społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstwa
Do wiadomości Zarządu
Ferrero International S.A.

1. Przeprowadziliśmy skróconą kontrolę raportu społecznej odpowiedzialności biznesu 
(w dalszej części dokumentu zwanego „raportem zrównoważonego rozwoju”) Grupy 
Ferrero (w dalszej części dokumentu „Grupy”) sporządzonego na dzień 31 sierpnia 
2013 roku. Odpowiedzialność za opracowanie raportu zrównoważonego rozwoju, 
według wytycznych zawartych w „Sustainability Reporting Guidelines” (wersja G3.1, 
2011) oraz „Food Processing Sector Supplement”, które zostały zdefiniowane w GRI 
– Global Reporting Initiative zgodnie z opisem zawartym w części „Kilka słów na temat 
metodyki” spoczywa na członkach Zarządu Ferrero International S.A., podobnie zresztą 
jak identyfikacja celów, związanych z realizacją zrównoważonego rozwoju i raportowanie 
osiągniętych wyników. Dodatkowo członkowie Zarządu Ferrero International S.A. 
mają obowiązek identyfikacji interesariuszy oraz istotnych aspektów, które należy 
objąć raportem, a także są odpowiedzialni za wdrożenie i utrzymanie odpowiednich 
procesów zarządzania i kontroli wewnętrznej, odnoszących się do danych i informacji 
przedstawionych w raporcie zrównoważonego rozwoju. Do naszych obowiązków należy 
wydanie opinii opartej o przeprowadzoną przez nas kontrolę.

2. Przeprowadzona przez nas kontrola opierała się na kryteriach skróconej kontroli 
ustalonych w standardzie “International Standards on Assurance Engagement 3000 – 
Assurance Engagement other than Audits or Reviews of Historical Financial Information” 
(„ISAE 3000”), wydanym przez International Auditing and Assurance Standards Board. 
Zgodnie z tym standardem należy stosować przewidziane standardy etyczne („Code of 
Ethics for Professional Accountants” federacji „International Federation of Accountants), 
między innymi standardy dotyczące niezależności, a także należy tak zaplanować 
i wykonać podjęte zobowiązanie, by upewnić się (w ograniczonym zakresie 
w porównaniu z pełną kontrolą), czy raport zrównoważonego rozwoju nie zawiera 
znaczących błędów. Skrócona kontrola raportu zrównoważonego rozwoju polega na: 
przeprowadzeniu rozmów - przede wszystkim z pracownikami spółki odpowiedzialnej 
za przygotowanie informacji przedstawionych w raporcie o zrównoważonym rozwoju, 
analizie raportu oraz innych procedurach, zmierzających do uzyskania dowodów 
uznanych za potrzebne. Na etapie badania zastosowano następujące procedury: 

• porównanie danych i informacji o charakterze ekonomiczno-finansowym ujętych 
w punkcie „Grupa Ferrero” raportu zrównoważonego rozwoju oraz danych 
i informacji zawartych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy 
sporządzonym na dzień 31 sierpnia 2013 roku, w odniesieniu do którego firma Deloitte 
Audit Société à responsabilité limitée sporządziła opinię audytora w dniu 14 lutego 2014 
roku; 

• analiza działania procesów, które były wykorzystane podczas generowania, 
ujęcia i zarządzania danymi ilościowymi zawartymi w raporcie zrównoważonego 
rozwoju. W szczególności wdrożyliśmy w związku z tym następujące procedury:
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- rozmowy i dyskusje z Dyrekcją Grupy Ferrero, w celu zebrania informacji odnośnie 
do systemów informacyjnego, księgowego i sprawozdawczego, które były 
wykorzystywane na etapie przygotowania raportu zrównoważonego rozwoju, a także 
odnośnie do procesów kontroli wewnętrznej, które pomagały w gromadzeniu, łączeniu, 
przetwarzaniu i przekazywaniu danych i informacji jednostce odpowiedzialnej za 
przygotowanie raportu zrównoważonego rozwoju;

- wyrywkowa analiza dokumentacji wspierającej przygotowanie raportu zrównoważonego 
rozwoju, w celu zebrania informacji dotyczących realizowanych procesów i ich 
stosowności oraz upewnienie się, że funkcjonujący system kontroli wewnętrznej 
w prawidłowy sposób przetwarza dane i informacje w odniesieniu do celów 
opisanych w raporcie zrównoważonego rozwoju; 

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

• analiza procesu zaangażowania interesariuszy - z odniesieniem do wykorzystywanych 
w tym celu sposobów i kompletności zaangażowanych podmiotów - przy użyciu analizy 
protokołów ze spotkań lub ewentualnej innej dokumentacji istniejącej w odniesieniu do 
najważniejszych aspektów zidentyfikowanych w zaangażowaniu interesariuszy; 

• uzyskanie dokumentu, podpisanego przez prawnego przedstawiciela Ferrero Interational 
S.A., poświadczającego zgodność raportu zrównoważonego rozwoju z wytycznymi 
opisanymi w punkcie 1 oraz wiarygodność i kompletność zawartych w nim informacji 
oraz danych.

Skrócona kontrola przewiduje mniejszą liczbę kontroli, niż pełna kontrola przeprowadzona 
zgodnie ze standardem ISAE 3000, a co za tym idzie nie pozwala nam uzyskać pełnej 
pewności, czy zapoznaliśmy się z wszystkimi faktami i okolicznościami istotnymi, które 
mogłyby zostać ujawnione podczas przeprowadzania pełnej kontroli.

Jeśli chodzi o dane i informacje dotyczące raportu zrównoważonego rozwoju za miniony 
okres obrotowy, które zostały przedstawione w celach porównawczych, odsyłamy do 
naszej opinii z dnia 9 lipca 2013 roku.

3. W efekcie przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono elementów, które kazałyby 
przypuszczać, że raport zrównoważonego rozwoju Grupy Ferrero sporządzony na dzień 
31 sierpnia 2013 roku nie został sporządzony, we wszystkich znaczących aspektach, 
w zgodzie ze wskazaniami wytycznych „Sustainability Reporting Guidelines” (wersja 
G3.1, 2011) oraz „Food Processing Sector Supplement”, które zostały określone w GRI 
– Global Reporting Initiative, zgodnie z opisem zawartym w części „Kilka słów na temat 
metodyki”.

Mediolan, 30 lipca 2014 r.
DELOITTE ERS – ENTERPRISE RISK SERVICES S.r.l.
Franco Amelio
Wspólnik
Corporate Responsibility Services
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