
256
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GRI-G3.1 & FPSS Infromacje dotyczące sposobu zarządzania (DMA) lub Wskaźniki 
wyników  
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przedsiębiorstw 

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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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



259

Odpowiedzialność społeczna Ferrero
Wskaźniki GRI

GRI-G3.1 & FPSS Infromacje dotyczące sposobu zarządzania (DMA) lub Wskaźniki 
wyników  

Wytyczne OECD dla 
przedsiębiorstw 

wielonarodowych

ISO 26000 
Główne tematy i konkretne aspekty odpowiedzialności 

społecznej
Raportowanie 

GRI-G3.1 & FPSS ODNIESIENIA

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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ISO 26000 
Główne tematy i konkretne aspekty odpowiedzialności 

społecznej
Raportowanie 

GRI-G3.1 & FPSS ODNIESIENIA

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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Odpowiedzialność społeczna Ferrero
Wskaźniki GRI

GRI-G3.1 & FPSS Infromacje dotyczące sposobu zarządzania (DMA) lub Wskaźniki 
wyników  

Wytyczne OECD dla 
przedsiębiorstw 

wielonarodowych

ISO 26000 
Główne tematy i konkretne aspekty odpowiedzialności 

społecznej
Raportowanie 

GRI-G3.1 & FPSS ODNIESIENIA

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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Odpowiedzialność społeczna Ferrero
Wskaźniki GRI

GRI-G3.1 & FPSS Infromacje dotyczące sposobu zarządzania (DMA) lub Wskaźniki 
wyników  

Wytyczne OECD dla 
przedsiębiorstw 

wielonarodowych

ISO 26000 
Główne tematy i konkretne aspekty odpowiedzialności 

społecznej
Raportowanie 

GRI-G3.1 & FPSS ODNIESIENIA

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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Odpowiedzialność społeczna Ferrero
Wskaźniki GRI

GRI-G3.1 & FPSS Infromacje dotyczące sposobu zarządzania (DMA) lub Wskaźniki 
wyników  

Wytyczne OECD dla 
przedsiębiorstw 

wielonarodowych

ISO 26000 
Główne tematy i konkretne aspekty odpowiedzialności 

społecznej
Raportowanie 

GRI-G3.1 & FPSS ODNIESIENIA

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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Odpowiedzialność społeczna Ferrero
Wskaźniki GRI

GRI-G3.1 & FPSS Infromacje dotyczące sposobu zarządzania (DMA) lub Wskaźniki 
wyników  

Wytyczne OECD dla 
przedsiębiorstw 

wielonarodowych

ISO 26000 
Główne tematy i konkretne aspekty odpowiedzialności 

społecznej
Raportowanie 

GRI-G3.1 & FPSS ODNIESIENIA

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.


