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Kilka słów na temat raportu

C
elem niniejszego raportu 
jest przedstawienie strategii
odpowiedzialności społecznej

Grupy Ferrero i związanych z
nią przedsięwzięć, zrealizowanych na
całym świecie w roku obrotowym
2013/2014 (od 1 września 2013r. do 31
sierpnia 2014r.). Uwzględniając założenia
określone w poprzednich raportach,
tematy do tej szóstej 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.

W ramach bliższego omówienia
„Wielkich Marek” w tej edycji specjalny
dodatek poświęcono KINDER
NIESPODZIANCE i KINDER JOY.
Odrębnie przedstawiono także udział
Grupy w Expo Milano 2015. Trzeci,
czwarty i piąty raport dokładnie
omawiały poszczególne produkty 
i kraje, w których Ferrero jest obecne.
Raporty te dostępne są na stronie
www.ferrerocsr.com .

Redakcją raportu zajęło się Biuro ds.
Instytucjonalnych, PR i Komunikacji
Korporacyjnej Grupy Ferrero (email:
email: 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	trakcie	omawianego	okresu:

•	Grupa	rozpoczęła	budowę	nowe-
go	zakładu	produkcyjnego	w	Chinach;
•	nie	nastąpiły	żadne	znaczące	zmiany 

w ogólnej strukturze organizacyjnej 

Kilka słów o raporcie

1. Spółka Ferrero Industrial
Services G.E.I.E. i będąca
organizacją non-proit Fundacja 
Piery, Pietra i Giovanniego 
Ferrero nie są włączane do 
w skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych Ferrero International, 
ponieważ wg MSR 24 są one 
traktowane jako „podmioty
powiązane”.
  
2. Produkcja herbaty, prowa-
dzona przez zewnętrznego 
kooperanta, mimo że włączona 
do poprzednich raportów, tym
razem nie została ujęta, jako 
niemieszcząca się w zakresie 
Grupy. Włączono natomiast 
dane dotyczące zakładów pro-
dukcyjnych w Meksyku i Turcji, 
a także Przedsiębiorstwa Spo-
łecznego Ferrero w Indiach.

3. Aby zapewnić porównywalność 
danych, zastosowano ten sam
zakres analizy – nie ujęto
działalności związanej z produk-
cją herbaty, a także nowych 
zakładów w Meksyku i Turcji 
oraz Przedsiębiorstwa Społe-
cznego Ferrrero w Indiach.

irmy, a zatem niniejszy raport może 
być porównywany z poprzednimi;

• nie miały miejsca żadne operacje 
nadzwyczajne.

W raportowanych danych nie ujęto
informacji związanych ze spółką joint
venture zawiązaną z Stelliferi & Itavex
Srl, która zajmuje się przetwórstwem 
i sprzedażą orzechów laskowych na
rozmaitych poziomach przetwarzania.
Ujęte zostały natomiast dane Ferrero
Industrial Services G.E.I.E. oraz
dotyczące fundacji Piery, Pietra 
i Giovanniego Ferrero1.

Poszerzono i zmieniono zakres
raportowania danych środowiskowych2,
dlatego też informacji zawartych 
w rozdziale „Minimalizacja wpływu na
środowisko” nie można bezpośrednio
porównywać z danymi w poprzednich
raportach. Jednak, by zilustrować postęp
dokonany przez Grupę w tym zakresie,
przedstawiono też odpowiednie
przeliczenia danych za rok obrotowy

2012/2013, wg zasad przyjętych 
w niniejszym raporcie3.

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.,
lipcu 2013r i październiku 2014r.. 
Kolejne raporty będą ukazywały się 
w odstępach rocznych.
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Odpowiedzialność społeczna Ferrero List CEO

Przedstawiając nowy raport
społecznej odpowiedzialności biznesu
Grupy Ferrero, chciałbym poświęcić
kilka słów mojemu Ojcu, Michele
Ferrero, który zmarł 14 lutego.
Michele Ferrero był oświeconym 
i myślącym nowatorsko przedsięb-

iorcą, który wyprzedzał swoje czasy 
i podejmował ambitne wyzwania.
Dzięki moralnej i intelektualnej sile
potrafi ł godzić tradycję z
innowacyjnością, wymiar lokalny 
z wymiarem globalnym czy wreszcie 
masowy charakter produkcji 
z myśleniem niszowym.

Michele Ferrero był pionierem
społecznej odpowiedzialności biznesu.
Opracowywał i podejmował w 
imieniu Grupy liczne zobowiązania,
dotyczące naszych byłych i obecnych
pracowników, a wynikające z 
szacunku do każdego z nich. To 
sam Michele Ferrero stworzył 
nasze Przedsiębiorstwa Społeczne 
w Azji i Afryce, pragnąc dawać 
zatrudnienie mieszkańcom tych 
rejonów świata. Zawsze jako pierwszy gorąco zachęcał nas, byśmy chronili środowisko naturalne miejsc, 
w których jesteśmy obecni, a także dbali o zrównoważone zaopatrzenie w surowce, zawsze najwyższej 
jakości. Zobowiązania te stanowią najwyższą gwarancję dla naszych interesariuszy, a przede wszystkim 
dla naszych konsumentów.

Zgodnie z jego wizją najważniejszym dokumentem podsumowującym roczną działalność Grupy był 
właśnie raport odpowiedzialności społecznej, a nie sprawozdanie finansowe składane co roku w or-
ganach rejestrowych. Mój Ojciec wiedział doskonale, że bez wspólnych wartości nie jest możliwe 
zbudowanie stabilnej i trwałej wartości dla społeczeństwa – to zakład ma być dla ludzi, a nie ludzie dla 
zakładu. Taka koncepcja działalności w pierwszym rzędzie skupia się na aspektach społecznych, a do-
piero w drugiej kolejności na zyskach.

Te wyraźne wartości kierują i będą kierowały naszymi działaniami w przyszłości. Dzięki nim, dzięki pasji 
i zaangażowaniu naszych pracowników oraz dzięki stałemu i wciąż na nowo potwierdzanemu zaufaniu 
naszych konsumentów, Grupa Ferrero po raz kolejny osiągnęła wzrost obrotów, który w roku 2013/2014 
wyniósł około 4% w porównaniu z rokiem poprzednim, co stanowi 7% „organicznego wzrostu”*. 
Według danych, które posiadamy, tę pozytywną tendencję widać także w 2015 roku.

Ten sukces wiąże się również z dynamicznym rozwojem nowych rynków Azji, Rosji, USA, Kanady, Brazylii,
Meksyku i Turcji. Znaczaco wzrosły też rynki krajów Bliskiego Wschodu. Grupa zainwestowała ponad 
5 % obrotów we wzmocnienie swoich zdolności przemysłowych i produkcyjnych. a kolejny zostanie 
uruchomiony już niebawem w Chinach.

Jednocześnie nie ustajemy w dążeniu do ograniczenia naszego oddziaływania na środowisko 
naturalne – w roku obrotowym 2013/2014 poziom emisji CO2 pochodzących z działalności produkcyjnej, 
w przeliczeniu na jednostkę produktu, spadł o kolejne 5% w porównaniu do poprzedniego roku 
obrotowego. Zużycie wody zmniejszyło się o około 6%.

Podczas selekcji surowców bezwzględnie przestrzegamy rygorystycznych kryteriów w zakresie ich 
najwyższej jakości, poszanowania praw człowieka, zrównoważonego rozwoju i dobrostanu zwierząt. 
Pozwoliło nam to zrealizować dwa kolejne cele. W grudniu 2014 r. osiągnęliśmy cel w postaci 100% 
dostaw oleju z drzewa palmowego posiadających certyfikat oleju segregowanego wg norm RSPO 
(Roundtable on Sustainable Palm Oil) – standardu certyfikacyjnego, który zapewnia pełną identy-

fikowalność surowca, aż do plantacji. Dodatkowo, we wrześniu 2014 roku, zrealizowaliśmy cel, pole-

gający na tym, że 100% jaj dostarczanych do wszystkich naszych zakładów położonych na terenie Unii 
Europejskiej, pochodzi od jaj od kur hodowanych zgodnie z normami dobrostanu zwierząt.

Potwierdzamy nasze zobowiązanie do dalszej realizacji kolejnych celów dotyczących identyfikowalności 
i zrównoważonego pochodzenia naszych głównych surowców rolniczych. Jeśli chodzi o olej palmowy, 
to nie poprzestajemy na zrealizowaniu celu w postaci certyfikacji – pójdziemy dalej, wspólnie z naszymi 
dostawcami przyjmując rygorystyczne zasady i standardy, które zostały zawarte w „Karcie oleju 
palmowego” opracowanej przez Ferrero.
Grupa Ferrero angażuje się też nadal w promowanie aktywnego trybu życia wśród dzieci i młodzieży 
oraz ich rodzin. Temu służy realizowany na całym świecie program Kinder+Sport. Jego celem jest 
zachęcanie dzieci do uprawiania sportu i dzielenie się radością, jaką daje aktywny tryb życia.

Stały wzrost i ekspansja Grupy opiera się na trwałych zasadach, które od samego początku kierowały 
naszą działalnością:

• utrzymanie najwyższego poziomu jakości surowców;
• opracowanie innowacyjnych produktów;
• dbałość i troska o zaspokajanie potrzeb konsumentów;
• utrzymanie wysokiego poczucia etyki, które stanowi podstawę naszej kultury biznesowej.

Osobiście angażuję się w realizację tych wartości i zasad, a wspierają mnie w tym wszyscy nasi pracownicy. 
Łączy nas wspólny cel – by nasze Wielkie Marki rozwijały się i radziły sobie jak najlepiej na całym świecie, 
a my byśmy czynili wszystko, co w naszej mocy, by świat stawał się coraz lepszy i coraz słodszy.

Zapraszam do lektury!

Lipiec 2015 r.

List CEO

Giovanni Ferrero	
Chief	Executive	Officer
Ferrero	International

*Dane uzyskano z przeliczenia obrotów za rok 2013/2014 według kursów wymiany z roku poprzedniego.
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Odpowiedzialność 
społeczna Ferrero

dpowiedzialność społeczna Ferrero ma długą historię.	Pierwsza	konferencja	
poświęcona	tematom	społecznym,	zorganizowana	przez	Ferrero	i	zatytułowana	
„Dostoswanie	człowieka	do	pracy	w	przemyśle”	miała	miejsce	w	maju	1961	r.,	

na	długo	zanim	powstał	sam	termin	społeczna	odpowiedzialność	biznesu.

DLA GRUPY FERRERO TERMIN SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
OD SAMEGO POCZĄTKU OZNACZAŁ TROSKĘ O LUDZI I LOKALNE

SPOŁECZNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI O OBECNYCH I BYŁYCH
PRACOWNIKÓW FIRMY, KTÓRZY PRZEZ LATA AKTYWNIE PRZYCZYNIALI SIĘ

DO JEJ ROZWOJU. OZNACZA TEŻ TROSKĘ O KONSUMENTÓW, BĘDĄCYCH
GŁÓWNYMI PARTNERAMI FIRMY, KTÓRZY STERUJĄ JEJ DECYZJAMI. TO
TAKŻE TROSKA O RODZINY I LOKALNE SPOŁECZNOŚCI WSZĘDZIE TAM,

GDZIE DZIAŁAMY.

Te	 zasady	 społecznej	 odpowiedzial-
ności	 kierowały	 pierwszymi	 krokami	
Ferrero	65	lat	temu	w	Albie	i	pozos-
tały	 niezmienne	 do	 dziś.	 Dla	 Grupy	
Ferrero	 najważniejszym	 raportem	
nigdy	 nie	 były	 corocznie	 składane	
w	sądzie	bilanse	i	inne	sprawozdania	
inansowe,	 lecz	 właśnie	 raport	
społecznej	 odpowiedzialności,	
którego celem jest promowanie 
szacunku do tych, którzy pracują 
i pracowali dla Grupy,	poszukiwanie	
zrównoważonych	źródeł	zaopatrzenia	
w	surowce	i	ochrona	środowiska.

Kierując	się	tą	wizją,	Ferrero	określiło
ilary	 swojej	 społecznej	 odpowied-
zialności,	 które	 opisaliśmy	 w	 po-
przednich	 raportach	 –	 Produkty,
Fundacja	Ferrero,	Przedsiębiorstwa
Społeczne	Ferrero	i	Kinder+Sport.

Międzynarodowy	 rozwój	 Grupy
doprowadził	do	zmiany podejścia	–
dzisiaj	troska	o	ludzi	i	kraj	obejmuje	cały	
łańcuch	 wartości,	 od	 pracowników	
zakładów	 produkcyjnych	 Ferrero	
na	 całym	 świecie	 poczynając,

do	 rodzin	 rolników,	 uprawiających
surowce,	 od	 dbałości	 o	 lokalne	
otoczenie	 zakładu	 w	 Albie	 po	
ochronę	 środowiska	 naturalnego	
na	skalę	ogólnoświatową.

Działalnością	 Grupy	 stale	 kierują	
trwałe	 i	 niezmienne	 wartości	 oraz
zobowiązanie	do	 tworzenia	wartości	
w	społecznościach,	w	których	Grupa	
jest	 obecna	 poprzez	 nawiązywanie	
z	 nimi	 mocnych	 i	 trwałych	 relacji.	
Zobowiązanie	to	znakomicie	ilustruje	
hasło	Fundacji	Ferrero:	Pracuj, Twórz,
Dawaj.	 Ferrero	 angażuje	 się	 też	
w	ochronę	planety,	poprzez	politykę
redukcji	 emisji	 CO2	 i	 zużycia	 wody,	
a	 także	 wzmacnianie	 strate-
gii	 zrównoważonego	 rozwoju	 w	
dostawach	 głównych	 surowców.

Działania	 te	 stanowią	 część	 zmiany
strategii,	która	przyświeca	wszystkim
inicjatywom	 podejmowanym	 przez
Grupę	wszędzie	 tam,	gdzie	 jest	ona
obecna.	 Podejście	 to	 jest	 efektem	
działań	i	zobowiązań	podejmowanych	
na	przestrzeni	ostatnich	kilku	lat.

Odpowiedzialność społeczna Ferrero

Strategia	ta	opiera	się	na	dwóch	zasadniczych	tematach	

nie	 energii,	 materiałów	 i	 surowców	
naturalnych	 oraz	 odpowiedzialnie	
i	 rozsądnie	 korzystającz	 wody.	Wie-
dząc	o	tej	odpowiedzialności,	Ferrero	
podejmuje	wszelkie	starania	na	rzecz	
minimalizacji	swojego	oddziaływania	
na	 środowisko,	 od	 surowców	 po	
zakłady	 produkcyjne	 i	 logistykę,	
a	 także	 w	 całym	 łańcuchu	 dostaw.	

i	 odpowiedzialnejkomunikacji.	 Po-
nadto	Ferrero	wykazuje	stałe	zainte-
resowanie	 życiem	 swoich	 obecnych	
i	 byłych	 pracowników	 oraz,	 szerzej,	
ludzi	 żyjących	 w	 społecznościach,	
na	 terenie	 których	 działa	 firma.	 To	
zaangażowanie	widać	na	przykładz-
ie	 działalności	 Fundacji,	 Przedsięb-
iorstw	 Społecznych	 Ferrero	 i	 pro-
gramu	edukacyjnego	Kinder+Sport.

LUDZIE

W	Ferrero	uwaga	poświęcana	klien-
towi	to	nie	tylko	deklaracja	–	to	coś,	
co	 wcielamy	 w	 życie	 codziennie,	
kierując	 się	 poczuciem	 odpowied-
zialności,	 wykraczającym	 poza	 cele	
handlowe.	 Odpowiedzialność	 ta	
wyraża	 się	 w	 strategii	 żywieniowej	
Ferrero,	 stale	 wprowadzane	 in-
nowacjach,	 jakości	 i	 świeżości	 pro-
duktów,	 bezpieczeństwie	 żywności	

PLANETA

Monitorowanie	 i	 zmniejszanie
oddziaływania	 całego	 naszego	
łańcucha	 dostaw	 na	 środowisko	 to	
priorytet	Grupy	Ferrero,	do	którego	
dążymy	 poprzez	 poszukiwanie	
zrównoważonych	 źródeł	 dostaw	
surowców.	Grupa	prowadzi	produkcję	
z	 poszanowaniem	 środowiska,	 sto-
sując	najlepsze	dostępne	technologie,
zapewniając	 efektywne	 wykorzysta-
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Cele Grupy Ferrero
do roku 2020

Cele Grupy Ferrero do roku 2020

4. Pod pojęciem tektura 
rozuimie się materiały 
o gramaturze (masie na metr 
kwadratowy) powyżej 225 g/m

2
.

5. Pod pojęciem papier rozumie
się materiały o gramaturze
(masie na metr kwadratowy)
poniżej 225 g/m

2
.

LUDZIE PLANETA ZGODNIE	
Z	PLANEM

NIEZGODNIE	
Z	PLANEM
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Interesariusze
Grupy Ferrero

Grupie	Ferrero	działa	specja-
lny	 zespół	 ds.	 CSR	 (email:	
csr@	 ferrero.com),	 który	

określa	i	kieruje	jej	polityką	w	zakre-
sie	 społecznej	 odpowiedzialności	
biznesu	 (CSR).	 Zespół podlega 
Wiceprezesowi Grupy.

W	Grupie	przez	cały	czas	 trwa	pro-
ces	 refleksji	 nad	 najistotniejszy-
mi	 aspektami	 odpowiedzialności	
społecznej,	 w	 oparciu	 o	 przyjęte	
zasady	 i	 wartości.	 W	 tym	 procesie	
wspólnego	ustalania	celów	i	strategii	
uczestniczą	rozmaici	interesariusze.

Mapa	interesariuszy	wewnętrznych	i
zewnętrznych	oraz	analiza	macierzy
istotności,	 przeprowadzona	 w	 2014	
roku	w	wielu	podmiotach	należących	
do	Grupy,	stanowiły	podstawę	do
opracowania	niniejszego	raportu.	

Jak	 wielokrotnie	 podkreślaliśmy	
w	 poprzednich	 raportach	 CSR,	
centralne miejsce	pośród	wszystkich
interesariuszy	 Grupy	 zajmują
konsumenci.

MAPA INTERESARIUSZY

W

Interesariusze Grupy Ferrero

MACIERZ ISTOTNOŚCI

Jak	pokazuje	powyższa	 ilustracja,	 raport	uwzględnia	większą	 liczbę	 intere-
sariuszy	–	konsumentów,	pracowników,	instytucje	międzynarodowe,	krajowe	
i	 lokalne,	media,	 sieci	 społecznościowe,	 organizacje	 konsumenckie,	NGO,	
dystrybutorów,	agentów	handlowych,	 logistykę,	dostawców,	 związki	 zawo-
dowe	i	zrzeszenia	przemysłowe.

Poniższy	wykres	wskazuje	na	kwestie	najistotniejsze	zarówno	z	punktu	wid-
zenia	Ferrero,	 jak	 i	naszych	 interesariuszy.	Są	wśród	nich	strategia	żywien-
iowa	Ferrero,	obrona	praw	człowieka,	w	tym	kwestie	związane	z	pracą	dzieci	
i	etycznymi	dostawami	surowców,	bezpieczeństwo	produktów,	efektywność	
środowiskowa	oraz	strategie	marketingowe	i	reklamowe.	Tematy	te	zostały	
omówione	w	kolejnych	rozdziałach	niniejszego	raportu.

Angażując	się	we	współpracę	z	rozmaitymi	interesariuszami,	Grupa	Ferrero	
aktywnie	uczestniczy	w	debatach	zespołów	roboczych	na	szczeblu	międzyna-
rodowym,	europejskim	i	krajowym związków i stowarzyszeń handlowych 
i przemysłowych,	do	których	należy	(patrz	lista	w	rozdziale	„Grupa	Ferrero”).	
Ponadto	Grupa	 prowadzi	 stały i regularny dialog z wybranymi organi-
zacjami pozarządowymi,	 aktywnymi	 na	 polu	CSR.	Najczęściej	 poruszane	
tematy	dotyczą	żywienia,	bezpieczeństwa	produktów,	etycznego	zaopatrzenia	
w	 surowce	 rolnicze,	 poszanowania	 środowiska	 przy	 prowadzeniu	
produkcji	przez	Ferrero,	strategii	marketingowych	i	reklamowych	oraz	strategii	
Grupy	Ferrero	w	zakresie	CSR.
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Grupa w liczbach

Grupa w liczbach

P

PRODUKCJA CAŁKOWITA (w kwintalach)

ROZKŁAD GEOGRAFICZNY SKONSOLIDOWANYCH OBROTÓW 
NETTO W ROKU OBROTOWYM 2013/2014

SKONSOLIDOWANE OBROTY NETTO (w tys. euro)

ŚREDNIE ZATRUDNIENIE W GRUPIE

odejście	Grupy	Ferrero	do	kwestii	odpowiedzialności	społecznej	w	dużej	
mierze	 polega	 na	 zapewnieniu	 konsumentom	 na	 całym	 świecie	
innowacyjnych	 produktów,	 cechujących	 się	 najwyższą	 jakością	
i	świeżością	oraz	wytworzonych	ze	starannie	dobranych	surowców.
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Ferrero na świecie

GRUPA FERRERO JEST OBECNA W 53 KRAJACH

ARGENTY

NA

AUSTRALI

A AUSTRIA
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BUŁGARIA
KAMERUN

KANADA

CHILE

Zakład produkcyjny

Przedsiębiorstwo Społeczne Ferrero
Gospodarstwo rolne Ferrero

Produkty	Ferrero	są	dostępne	i	sprzedawane	bezpośrednio	lub	za	pośrednictwem	autoryzowanych
detalistów	w	ponad	160	krajach	całego	świata.
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Ferrero na świecie

20 NASZYCH ZAKŁADÓW PRODUKCYJNYCH

9 NASZYCH GOSPODARSTW ROLNYCH

SUROWCE

UGRUNTOWANA OBECNOŚĆ I CIĄGŁY ROZWÓJ, POTWIERDZAJĄ WYSOKĄ JAKOŚĆ PRODUKTÓW,
UMIEJĘTNOŚĆ DOSTOSOWANIA SIĘ I SZYBKIEJ REAKCJI GRUPY NA POTRZEBY RÓŻNYCH RYNKÓW 
ORAZ FAKT, ŻE GRUPA I JEJ PRODUKTY ZNAKOMICIE WSPÓŁGRAJĄ Z CODZIENNYMI POTRZEBAMI 

KONSUMENTÓW NA CAŁYM ŚWIECIE.

W	roku	obrotowym	2013/2014	Grupa	zużyła	łącznie	1.651.194	ton	surowców	
rolniczych	6	oraz	materiałów	opakowaniowych.

*Przedsiębiorstwo Społeczne Ferrero

BEZPOŚREDNIE UPRAWY PRZETWÓRSTWO
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6. Całkowita ilość surowców 
rolniczych obejmuje też wodę,
wykorzystywaną w recepturach 
produktów Ferrero.
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truktura	 organizacyjna	 Grupy	 ulegała	 rozmaitym	 zmianom,	 towa-
rzyszącym	międzynarodowej	 ekspansji	 koncernu	 na	 przestrzeni	 czasu.	
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.

Struktura organizacyjna 
i ład korporacyjny

Według	 stanu	 na	 dzień	 31	 sierpnia	 2014r.	 w	 skład	 Grupy	 wchodzą	 74
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	 700	 osób.	 Uaktualnione	 dane	 obejmują
zapowiedziane	przez	Grupę	Ferrero	w	lipcu	2014r.	przejęcie	100%	rodzinnej
firmy	 Oltan	 –	 lidera	 rynku	 dostaw,	 przetwórstwa	 i	 sprzedaży	 orzechów	
laskowych.	Operacja	zakończyła	się	w	marcu	2015r.

Inną	niezwykle	ważną	decyzją	była
inwestycja	w	dokończenie	budowy
nowego	zakładu	przemysłowego	
w	Chinach,	który	będzie	wspierał	
rozwójproduktów	Ferrero	w	tym	
rejonie	świata.

Od	1998r.	w	Ferrero	International
stosowany	 jest	 tradycyjny	 model	
ładu	korporacyjnego,	w	którym	cen-
tralną	 rolę	 pełnią	 Zgromadzenie 
Akcjonariuszy	 oraz	 Zarząd Spółki 
(Board	 of	 Directors	 –BoD).	 Prez-
es	 Zarządu	 nie	 pełni	 roli	 wykonaw-

czej,	 ale	 zajmuje	 się	 wytyczaniem	
kierunków	 rozwoju	 przedsiębiorst-
wa.	W	skład	Zarządu	wchodzą	także	
członkowie	 niespokrewnieni	 z	 rodz-
iną	Ferrero	–	taką	osobą	jest	między	
innymi	 Wiceprezes	 Zarządu.	 Człon-
kowie	wykonawczy	Zarządu,	wybrani	
w	 oparciu	 o	 kryterium	 kwalifikacji	
i	 kompetencji,	 podlegają	 procesowi	
oceny	 na	 podstawie	 osiąganych	
rezultatów.

Zarząd	 współpracuje	 z	 Zespołem 
Dyrektorów Grupy (Group Leader-

S

Ład korporacyjny

ship Team),	organem	wykonawczym,	
z	 siedzibą	 w	 Luksemburgu,	 założo-
nym	w	2011	roku,	a	składającym	się	
z	szefów	głównych	pionów	korpora-
cyjnych	 firmy.	 Pełni	 on	 rolę	 wspie-	
rającą	 w	 procesie	 podejmowania	
decyzji	 i	 wdrażania	 strategii	 korpo-
racyjnych,	 opracowywanych	 przez	
Zarząd.	

Zarząd	wspiera	też	Komisja	ds.	Audy-
tu,	 która	działa	na	poziomie	holdin-
gu.	Komisja,	złożona	z	wysokiej	klasy
ekspertów,	 niebędących	 pracowni-
kami	Grupy,	 pełni	 funkcję	 doradczą	
i	 proaktywną	 na	 rzecz	 Zarządu	 we	
wszelkich	 kwestiach	 dotyczących	
systemu	kontroli	wewnętrznej.	Z	jej
pomocą	 Zarząd	 ustala	 kierunki	
działania,	 zmierzające	 do	 podniesie-
nia	 skuteczności	 systemu	 kontroli
wewnętrznej,	 także	 poprzez	 stałe
odniesienie	do	najlepszych	wzorców
międzynarodowych.	 Do	 zadań	
Komisji	 ds.	 Audytu	 należy	 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	 organizac-
ji	 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	technolo-
giami	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	 będą-
cych	 własnością	 Grupy	 oraz	 pozys-
kiwaniu	 partnerów	 handlowych,	
służącezaspokojeniu	 przynajmniej	
części	zapotrzebowania	Grupy	na	ten	
surowiec;
•	rozwój	 działalności	 związanej	 z	

produkcją	 i	 sprzedażą	 energii,	 by	w	
ten	 sposób,	 korzystając	 z	 wysokos-
prawnych	 instalacji,	 zasilanych	 od-
nawialnymi	 źródłami	 energii,	 zaspo-
kajać	część	zapotrzebowania	Grupy.

Na	 zasadach	 outsourcingu	 prow-
adzona	 jest	 natomiast	 następująca	
działalność:
•	produkcja	nietypowych	/	promo-

cyjnych	opakowań,	stanowiąca	około	
25-30%	całego	wolumenu	produkcji	
w	Grupie;
•	działalność	handlowa	/	dystrybu-

cyjna	w	niektórych	krajach	lub	w	od-
niesieniu	 do	 niektórych	 produktów,	
stanowiąca	około	10-15%	całości;
•	część	usług	administracyjnoksię-

gowych;
•	część	usług	IT.
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od	 pojęciem	 „Wartości
dodanej”	rozumiemy	wartość
ekonomiczną, generowaną

przez Grupę.	„Wartość	dodana	net-
to7”	 jest	 to	 wartość	 ekonomiczna
wygenerowana	w	omawianym	okre-
sie,	 po	 odjęciu	 odpisów	 umorze-
niowych	 i	 kosztów	 operacyjnych,	
wliczając	 do	 tych	 ostatnich	 koszty	
zakupów	od	dostawców	(głównie	su-
rowców	i	usług).

Jak	wskazano	na	poniższym	wykresie
„wartość	 dodana	 netto”	 Ferrero,	
w	 okresie	 będącym	 przedmiotem	
niniejszego	raportu,	została rozdzie-

lona 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	ubezpieczenia	społeczne,	
poniesione	przez	Grupę.

Wartość dodana Ferrero
W	 pozycji	 „Koszty	 kapitału”	 ujęto	
zysk	podzielony	w	trakcie	omawiane-
go	okresu	oraz	zapłacone	odsetki.

Pozycja	 „Należności	 publiczne”
obejmuje	 należności	 Grupy	 do
administracji	 publicznej,	 z	 tytułu
podatków	 dochodowych	 i	 innych
należności	 bezpośrednio	 związ-
anych	z	majątkiem	przedsiębiorstwa,	
z	wyłączeniem	podatków	i	innych	opłat
dodatkowych	 związanych	 z	 działaln-
ością	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.

7. W roku obrotowym 2013/2014 
wartość dodana netto 

wygenerowana przez Grupę 
Ferrero Group wyniosła 

2mld 460 mln euro.

WARTOŚĆ DODANA WYGENEROWANA I ROZDZIELONA – rok 2013/2014

P

Zgodność z przepisami prawa i regulacjami

analizowanym	okresie	na
przedsiębiorstwo	 nie	
nałożono	 żadnych	

znaczących	kar	za	nieprzestrzeganie	
przepisów	 prawa	 i	 regulacji.	 Firma	
nie	otrzymała	żadnych	istotnych
sankcji	bądź	kar	pieniężnych	za
naruszenie	przepisów	dotyczących
ochrony	środowiska	bądź	zobowiąz-
ań	społecznych.

Nie	wystąpiły	też	istotne	przypadki
niezgodności	 z	 regulacjami	 i	 do-
browolnie	 przyjętymi	 zobowiąz-
aniami	 w	 zakresie	 oddziaływania	
produktów	na	zdrowie	i	ich	bezpiec-
zeństwa	 w	 trakcie	 okresu	 przyda-
tności	 do	 spożycia.	 Firma	 nie	 była	
też	 karana	 za	 nieprzestrzeganie	
przepisów	 bądź	 innych	 regulacji	
dotyczących	 dostaw	 i	 użytkowania	
produktów.	 Nie	 odnotowano	 żad-
nych	zdarzeń	związanych	ze	stosowa-
niem	 praktyk	 dyskryminacyjnych,	
z	 udziałem	 parterów	 wewnętrz-
nych	 bądź	 zewnętrznych.	 Nie	 wy-
stępowały	też	przypadki	korupcji.	W	
części	spółek	Grupy	prowadzony	jest	
wewnętrzny	monitoring,	którego	ce-
lem	jest	ocena	ryzyka	oszustw	
i	korupcji.	Organizowane	są	również	
szkolenia	z	tego	zakresu.	Obecnie	sy-
stemy	 komputerowe	 stosowane	 pr-
zez	Grupę	 nie	 umożliwiają	 pozyska-

nia	 szczegółowych	danych	na	 temat	
szkoleńpoświęconych	 polityce	 an-
tykorupcyjnej,	a	także	działających	w	
tym	zakresie	procedur.	Dane	te	będą	
dostępne,	 poczynając	 od	 okresu	
2014/2015.

Jeśli	chodzi	o	wszelkiego	rodzaju
dofinansowanie	 ze	 źródeł	 publi-
cznych,	 czy	 to	 w	 formie	 dopłat	 ka-
pitałowych	 czy	 dofinansowania	
działalności,	 w	 roku	 obrotowym	
2013/2014	 ich	 wartość	 na	 pozio-
mie	 skonsolidowanym	nie	 osiągnęła	
istotnego	poziomu.

Ferrero	 szanuje	 i	 chroni	 dane	 oso-
bowe	 swoich	 pracowników,	 konsu-
mentów,	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	 informa-
tycznych,	 związanych	 z	 przetwarza-
niem	danych	osobowych	i	informacji	
poufnych,	 jest	 zapewnienie	 bezpie-
czeństwa,	 w	 dążeniu	 do	 ochrony	
praw,	podstawowych	wolności	i	god-
ności	zainteresowanych	osób.	Bliższe	
informacje	 w	 tym	 zakresie	 zawiera	
Kodeks	 Etyczny	 Ferrero	 (dostępny	
w	Internecie	pod	adresem	
www.ferrero.com).

Zgodność z przepisami
prawa i regulacjami

W
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Najważniejsze organizacje oraz
stowarzyszenia europejskie 
i globalne, których Ferrero 
jest aktywnym członkiem
ORGANIZACJE CSR

STOWARZYSZENIA HANDLOWE I BRANŻOWE

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT (z siedzibą w Nowym Jorku)
Inicjatywa	 polityczno-strategiczna	 dla	 przedsiębiorstw,	 pragnących	 prowadzić	
swojądziałalność	 zgodnie	 z	 dziesięcioma	 powszechnie	 przyjętymi	
zasadami,	dotyczącymipraw	człowieka,	pracy,	środowiska	i	walki	z	korupcją	
(	ww	w	.	u	n	g	l	o	b	a	lc	o	m	-p	a	c	t	.	o	r	g	).

GLOBAL REPORTING INITIATIVE – GRI (z siedzibą w Amsterdamie)
Organizacja	 non-profit,	 której	 celem	 jest	 promocja	 zrównoważonego	 rozwoju
ekonomicznego,	środowiskowego	i	społecznego,	poprzez	stworzenie	kompleksowe-
go	zestawu	parametrów	sprawozdawczości	(	ww	w	.	g	l	o	b	a	l	r	e	p	o	r	t	i	n	g	.	or	g	).

CSR EUROPE (z siedzibą w Brukseli)
Organizacja	 działająca	 na	 polu	 odpowiedzialności	 społecznej	 biznesu,	
założona	w	1995	roku,	do	której	należy	41	stowarzyszeń	krajowych	i	70	kor-
poracji	międzynarodowych	–	w	sumie	skupiająca	ponad	10.000	firm.

AEF ADVERTISING EDUCATION FORUM
Organizacja	 non-profit,	 która	 dostarcza	 informacji	 na	 temat	 międzynaro-
dowych	 regulacji	 dotyczących	 reklamy,	 zwłaszcza	 kierowanej	 do	 dzieci
(	ww	w	.	a	e	f	o	r	u	m	.	or	g	)	.

AIM EUROPEAN BRANDS ASSOCIATION
Europejskie	 zrzeszenie	 skupiające	 największych	 europejskich	 producentów
wyrobów	 markowych,	 w	 sumie	 1.800	 f	 i	 r	 m	 w	 21	 krajach.	 Zajmuje	 się
szerzeniem	 informacji	 i	 budowaniem	 świadomości	 w	 kwestiach	 związanych	
z	 rozwijaniem,	 dystrybucją	 i	 marketingiem	 marek	 (	 ww	 w	 .	 a	 i	 m	 .	 b	 e	 ).

Członkostwo Ferrero w najważniejszych organizacjach europejskich i międzynarodowych

BONSUCRO
Organizacja	 non-profit	 promująca	 zrównoważony	 rozwój	 branży	 produkcji	
cukru	 trzcinowego,	 poprzez	 opracowanie	 systemu	 pomiaru	 i	 certyfikacji.	
Obecnie	 liczy	 ponad	 400	 członków	w	32	 krajach	 świata,	 reprezentujących	
wszystkie	etapy	produkcji	(	ww	w	.	b	o	n	s	u	c	r	o.	or	g	).

CAOBISCO EUROPEAN ASSOCIATION OF CHOCOLATE, BISCUIT & 
CONFECTIONERY INDUSTRIES
Stowarzyszenie	 reprezentujące	 około	 11	 tys.	 przedsiębiorstw	 z	 branży
słodyczy	 z	 Unii	 Europejskiej.	 Jego	 celem	 jest	 budowanie	 innowacyjnej,
nowoczesnej	i	zrównoważonej	branży	słodyczy	(	ww	w	.	c	a	o	b	i	s	c	o.	e	u	).

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	(	ww	w	.	e	u	f	i	c	.	o	r	g	).

FDE EUROPEAN FEDERATION OF FOOD & DRINK INDUSTRIES
Europejska	federacja,	która	zajmuje	się	promocją	i	reprezentacją	interesów	
sektora	produkcji	żywności	i	napojów	(www.fooddrinkeurope.eu).

IFBA INTERNATIONAL FOOD & BEVERAGE ALLIANCE
Organizacja,	 zrzeszająca	 najważniejszych	 światowych	 producentów	 żywności	
i	 napojów,	 których	 łączy	 cel	 jakim	 jest	 promocja	 właściwego,	 zbilansowa-
nego	 sposobu	odżywiania	 się	 i	 zdrowego	 trybu	 życia	wśród	konsumentów	
(	ww	w	.	i	f	b	a	lli	an	c	e	.	o	rg	).

TIE TOY INDUSTRIES EUROPE
Organizacja,	reprezentująca	interesy	producentów	zabawek	działających	na
terenie	 Unii	 Europejskiej,	 zajmująca	 się	 promocją	 roli	 zabawek	 i	 zabawy	
w	rozwoju	edukacyjnym,	psychicznym	i	społecznym	dziecka	(	ww	w	.	t	i	e	t	o	y	.	o	rg	).

WFA WORLD FEDERATION OF ADVERTISERS
Światowa	 organizacja	 zrzeszająca	 krajowe	 związki	 oraz	 przedsiębiorstwa	
sektora	reklamowego,	reprezentująca	obecnie	90%	udziału	w	rynku	reklamy,	
promująca	odpowiedzialną	i	efektywną	komunikację	(	ww	w	.	w	f	a	n	e	t	.	o	r	g	).

Wszystkie	organizacje	mają	swoją	siedzibę	w	Brukseli,	z	wyjątkiem	Bonsucro,
znajdującego	się	w	Londynie	i	IFBA,	z	siedzibą	w	Genewie.	
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Plan ABCDE
d	 2011	 roku	 Grupa	 Ferrero
realizuje	 Plan	 ABCDE	 (A
Business	 Code	 Dialogue

Engagement),	 którego	 celem	 jest
rozpowszechnienie	 i	 wdrożenie
Kodeksu	postępowania	handlowego
przez	 wszystkich	 wewnętrznych	
i	zewnętrznych	partnerów,	z	którymi
Grupa	 współpracuje	 na	 poszcze-
gólnych	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
www.ferrero.com).	 Wyznacza	 on
standardy	w	następujących	dziedzinach:
1.	 najwyższa	jakość	i	bezpiec-

zeństwo	produktów;
2.	 zaangażowanie	w	obronę	praw	

człowieka;
3.	 ochrona	środowiska	i	zrówn-

oważony	rozwój;
4.	 gwarancja	warunków	środow-

iska	pracy;
5.	 uczciwość	w	biznesie.

W	 2013	 roku	 zrealizowano	 cel,
polegający	 na	 rozpowszechnieniu
Kodeksu	postępowania	handlowego
Ferrero	w	 całym	procesie	 produkcji	

i	 dostaw.	 Ponadto,	 nowe	 umowy,
podpisywane	 w	 roku	 2013/2014	
zawierają	 zapis	 potwierdzający
przyjęcie	do	wiadomości	i	akceptację	
Kodeksu,	 zwłaszcza	 gdy	 dotyczą	
produkcji	 zabawek-niespodzianek	
KINDER®	i	umów	z	podwykonawcami.

Grupa	Ferrero	nie	poprzestaje	jednak	
na	zrealizowaniu	tego	celu	–	w	oparciu	
o	 Kodeks	 postępowania	 handlowe-
go	 opracowała	 specjalne	 protokoły	
do	weryfikacji	 zrównoważonego	po-
chodzenia	 surowców	 rolnych.	 Pow-
stał	 już	protokół	pod	nazwą	Ferrero	
Farming	Values	 opisujący	 produkcję	
orzechów	laskowych,	opracowany	we	
współpracy	 z	 SCS	 Global	 Services,	
której	 to	 organizacji	 powierzono	pr-
zeprowadzenie	audytu	na	wszystkich	
etapach	dostaw	Ferrero.
Podobnie	opracowano	protokół	Fer-
rero	 Farming	 Values	 w	 odniesieniu	
do	dostaw	mleka.	Protokół	ten	pow-
stał	jako	część	projektu	„Milk	Supply	
Chain	 Partnership”.	 Celem	 projektu	
jest	 budowanie	 partnerstwa	 z	 do-
stawcami	 i	 wspólne	 podejmowanie	
działań,	 prowadzących	 do	 osiąg-
nięcia	standardów,	zdefiniowanych	w	
protokole	opracowanym	przez	Ferre-
ro.
Więcej	szczegółów	na	ten	temat	za-
mieszczono	w	rozdziale	F-ACTS:	Fer-
rero	Agricultural	Commitment	To	Su-
stainability.

O

Plan ABCDE

Od	grudnia	2013	roku	Ferrero	jest	członkiem	Supply	Chain	Initiative,	promującej	
wdrażanie	Zasad	dobrych	praktyk	w	stosunkach	wertykalnych	na	kolejnych	eta-
pach	dostaw	produktów	żywnościowych	(	ww	w	.	s	u	p	pl	y	c	h	a	i	n	i	n	it	i	a	ti	v	e	.	e	u	).

Supply	 Chain	 Initiative	 została	
powołana	 do	 życia	 wspólnie	 przez	
siedem	 stowarzyszeń	 europejskich,	
dążących	do	promowania	uczciwych	
zasad	współpracy	w	całym	łańcuchu	
dostaw	żywności.

W	 styczniu	 2015	 roku	 założyciele	
Supply	 Chain	 Initiative	 opublikowali	
pierwszy	raport	roczny,	w	którym	pr-

zedstawili	 pełny	 przegląd	 wyników,	
osiągniętych	 w	 pierwszym	 roku	
działalności,	w	tym	wyniki	niezależn-
ego	 badania	 (www.	 supplychainini-
tiative.eu/sites/default/	file	/	sci_1st_
annual_report.pdf).	
Od	 przystąpienia	 do	 Inicjatywy,	
Ferrero	 nie	 złożyło	 żadnej	 skargi	 –	
żadna	też	nie	została	złożona	na	nas.

B

Uznanie	 potencjalnie	 znaczącego	 oddziaływania	 zakładów	 Ferrero	 na	
lokalne	 społeczności	 stanowi	 kluczowy	 element	 naszej	 strategii.	 Uważnie	
monitorujemy	nasz	wpływ	gospodarczy,	społeczny	i	środowiskowy	i	wierzymy,	
że	stawianie	na	lokalnych	dostawców	świadczy	o	tym,	jak	głęboko	jesteśmy	
zakorzenieni	w	społecznościach,	na	terenie	których	działamy.

Kolejne	 rozdziały	 raportu	 zawierają	 pełną	 analizę	 oddziaływania	 Grupy	
na	 społeczności	 lokalne.	 Są	 to	 w	 szczególności	 rozdziały	 poświęcone	
Fundacji	Ferrero,	Przedsiębiorstwom	Społecznym	Ferrero,	F-ACTS:	Ferrero	
Agricultural	Commitment	To	Sustainability	oraz	Minimalizacji	oddziaływania	
na	środowisko.

Współpraca Ferrero
z dostawcami lokalnymi

8. Procentowy udział zakupów
zrealizowanych przez zakłady u 
dostawców lokalnych w stosunku 
do całości zakupów w okresie 
2013-2014. Nie ujęto zakupów 
wewnątrzfirmowych oraz 
zamówień realizowanych cen-
tralnie (np. surowce i materiały 
opakowaniowe).

ZAKUPY U LOKALNYCH DOSTAWCÓW W GŁÓWNYCH KRAJACH

oniżej	przedstawiamy	procentowy	udział	zakupów	zrealizowanych	u	
dostawców	lokalnych,	w	krajach,	w	których	znajdują	się	główne	za-
kłady	produkcyjne	Ferrero8:

*Dane nie obejmują wszystkich jednostek Ferrero w danym kraju, a jedynie podmiot zarządzający zakładem.
Polityka	Ferrero	w	zakresie	zaopatrzenia	w	surowce,	oparta	na	Kodeksie
postępowania	handlowego,	 jest	zgodna	z	wartościami	przyjętymi	przez	
Ferrero,	 z	 Kodeksem	 Etycznym,	 z	 Kodeksem	 wewnętrznym	 w	 sprawie	
projektowania	 i	 produkcji	 zabawek,	 z	 Etycznymi,	 Społecznymi	 i	 Środ-
owiskowymi	wymaganiami	wobec	dostawców	zabawek	KINDER®	Toys,	z
międzynarodowymi	normami	w	zakresie	zarządzania	 jakością	 i	bezpiec-
zeństwem	 żywności	 (ISO,	 IFS),	 z	 określonymi	 standardami	 weryfikacji
zrównoważonej	produkcji	surowców	rolnych	oraz	szeregiem	norm	w	za-
kresie	ochrony	środowiska	(ISO	i	EMAS).		W	roku	obrotowym	2013/2014	
w	zakładach	dostawców	przeprowadzono	szereg	audytów,	które	objęły	
następujące	 obszary:	 systemy	 zarządzania	 jakością	 i	 bezpieczeństwem	
żywności,	 certyfikacja	 surowców	 pochodzenia	 rolniczego,	 stosowa-
nie	 wyżej	 wymienionych	 kodeksów	 regulujących	 zasady	 produkcji	 za-
bawek	(tematy	omówiono	szczegółowo	w	kolejnych	rozdziałach	raportu).
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Marzec 2015
Nagroda Randstad 2015

Ferrero	 otrzymało	 najwyższe	 wyróżnienie	 w	 piątej	 edycji	 rozdania	 nagród	
Randstad	Award,	 przyznawanych	 przez	 agencję	 pośrednictwa	 zatrudnienia	
Randstad,	na	podstawie	wyników	największego	na	świecie	badania	wizerunku	
pracodawców.

Badanie	to	mierzy	atrakcyjność	firm	jako	pracodawców	w	oczach	potencjal-
nych	pracowników	deklarujących	ich	znajomość,	czyli	to,	które	przedsiębiors-
twa	najmocniej	przyciągają	do	siebie	ludzi	poszukujących	pracy	lub	chcących	
ją	zmienić.	Od	października	do	grudnia	2014	roku	zapytano	8.900	potencjal-
nych	pracowników	(studentów	oraz	ludzi	mających	pracę	bądź	jej	szukających)	
w	wieku	od	18	do	65	lat	o	to,	która	z	firm	z	listy	150	przedsiębiorstw,	zatru-
dniających	ponad	tysiąc	osób	i	działających	w	14	różnych	krajach,	wydaje	im	
się	najatrakcyjniejsza.	Respondenci	na	pierwszym	miejscu	wskazywali	Ferrero.

Nagrody i wyróżnienia
WŁOCHY

Czerwiec 2015
Animal Welfare - Compassion in World Farming
CIWF
Nagroda Good Egg
Grupa	 Ferrero,	 znany	 światowy	 producent	 słod-
yczy,	została	nagrodzona	za	swoje	zaangażowan-
ie	 w	 promowanie	 zrównoważonego	 rozwoju	
i	 odpowiedzialności	 społecznej.	 Nagrodą	 Good	
Egg	uhonorowano	ją	za	to,	że	w	swojej	produkcji	
w	 zakładach	 europejskich	 nie	 stosuje	 jaj	 pocho-
dzących	od	kur	z	chowu	klatkowego.

Maj 2015
Reputation Award 2015
Best CSR
Reputation	 Institute,	 światowy	 lider	 w	 dziedz-
inie	oceny	opinii	o	przedsiębiorstwach,	przyznał	

Ferrero	następujące	wyróżnienia:
•	pierwsze	miejsce	we	Włoszech	w	kategorii	„najlepsza	opinia”,	za:	„jakość	

obsługi,	którą	świadczy	i	umiejętność	odpowiedzialnego,	przejrzystego	
i	etycznego	działania	w	społeczeństwie	i	lokalnym	terytorium";
•	nagrodę	Best	CSR.	Ferrero	zajęło	pierwsze	miejsce	spośród	100	

włoskich	przedsiębiorstw,	w	kategorii	„świadomość	odpowiedzialności	
społecznej”.

Nagrody i wyróżnienia

Listopad 2013
Trophée de la Relation - Franprix (Catégorie
Engagement)

Franprix	przyznało	Ferrero	France	dwie	nagrody:

FRANCJA

•	Nagroda	w	kategorii	„Bliskość”	przyznawana	jest	irmom,	które	wykazu-
ją	szczególne	zaangażowanie	w	dostosowanie	swoich	produktów	i	usług	do	
konkretnych	potrzeb	lokalnych,	np.	wprowadzając	mniejsze	opakowania	 lub	
dostarczając	kierownikom	sklepów	konkretnych	informacji	i	usług,	wspierają-
cych	ich	w	skuteczniejszej	sprzedaży	produktów.	

•	Nagroda	w	kategorii	„Zaangażowanie”	w	uznaniu	wspólnych	przedsięwzi-
ęć	realizowanych	przez	Ferrero	i	Franprix	(sieć	supermarketów)	w	dziedzinie	
zrównoważonego	rozwoju,	CSR	i	solidarności.	Ferrero	i	Franprix	opracowały	
i	wdrożyły	wspólnie	 projekt,	 znakomicie	wpisujący	 się	w	politykę	CSR	obu	
irm,	a	polegający	na	wprowadzeniu	zmian	do	łańcucha	logistyki	i	zastąpieniu	
transportu	kołowego	między	Rouen	a	Paryżem	transportem	rzecznym,	uzys-
kując	w	ten	sposób	znaczną	redukcję	śladu	węglowego.

Rozwój transportu rzecznego
Na	Międzynarodowym	 Tygodniu	 Transportu	 i	 Logistyki	 (SITL)	 Ferrero	 otrzy-
mało	nagrodę	za	innowację	w	dziedzinie	logistyki,	polegającą	na	zbudowaniu	
pierwszego	 transportu	 rzecznego	 z	 zachowaniem	 warunków	 kontrolowanej	
temperatury.	 Jest	 to	 nagroda	 przyznawana	 firmom	 transportowym	 i	 logi-
stycznym,	wprowadzającym	innowacyjne	rozwiązania	w	swoich	procesach,	mo-
delu	prowadzenia	działalności	i	tworzenia	wartości.	

Wrzesień 2014
Trophée LSA „Management de la diversité sociale"

Nowa	metoda	selekcji	pracowników,	oparta	na	kom-

petencjach,	 zwracająca	 uwagę	 na	 równość	 szans	 i	
promująca	różnorodność.
Realizując	przyjętą	przez	siebie	„politykę	różnic”,	Fer-
rero	tworzy	i	wdraża	proces	selekcji	pracowników,	w	
którym	kandydaci	pochodzą	z	rozmaitych	środowisk,	
posiadając	 odmienne	 historie	 zawodowe	 i	 przygo-
towanie	 zawodowe.	 Ferrero	 wspiera	 w	 ten	 sposób	
równość	szans	i	walczy	z	dyskryminacją.
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WIELKA BRYTANIA

Listopad 2014
Best Confectionery Brand of the Year

Marka	KINDER®	została	laureatem	nagrody	Asian	Trader	Best	Confectionery	
za	markę	roku,	w	uznaniu	zaangażowania,	doświadczenia	i	znakomitych	wy-
ników,	przyczyniających	się	do	rozwoju	całej	kategorii.

Wrzesień 2013
POPAI Awards 2013

Ferrero	Australia	otrzymało	nagrodę	Outstanding	
Performance	 in	 Design	 za	 Kinderino	 Counter	
Display	oraz	sposób,	w	jaki	„kultowe	jajko	KINDER

NIESPODZIANKA	od	samego	początku	wyróżnia	się	na	półkach	sklepowych".	
Oprócz	tego	Ferrero	Australia	dostało	również	pierwszą	nagrodę	w	kategorii	
Permanent	Display	in	Convenience	za	ekspozytor	KINDER	NIESPODZIANKI	
oraz	Temporary	Display	in	Grocery	za	złote	opakowania	Ferrero	Rocher.	

AUSTRALIA

UKRAINA

Grudzień 2014
Effie Award Ukraine 

Ferrero	 Ukraina	 otrzymało	 nagrodę	 Effie	
dla	 branży	 żywnościowej	 w	 kategorii	 dla	
Najlepszego	 Zespołu	 Marketingowego.	 Wyróżnienie	
to	 przyznawane	 jest	 za	 najlepiej	 zrealizowane	
na	 ukraińskim	 rynku	 kampanie	 marketingowe,	
z	podkreśleniem	znaczenia	reklamy	jako	kluczowe-
go	narzędzia	marketingu.	

CZECHY

Listopad 2014
Silver Effie  

Za	korporacyjny	projekt	Kinder	Day	Ferrero	Cze-
chy	 otrzymało	 nagrodę	 Silver	 Effie	 w	 kategorii	
produktów	żywnościowych.	Nagroda	Effie,	obecna	

w	 30	 krajach	 całego	 świata,	 to	 wyróżnienie	 przyznawane	 firmom,	 które	
przygotowują	i	realizują	kreatywne	kampanie	reklamowe.
Kampanie	oceniane	 są	poprzez	porównanie	efektów	końcowych	 z	 kosztem	
ich	realizacji.

Nagrody i wyróżnienia

Listopad 2014
Bonsucro Leadership Award 2014

Grupa	 Ferrero	 otrzymała	 nagrodę	 Bonsucro	 Lea-
dership	Award,	w	uznaniu	zdolności	przywódczych	
i	innowacyjności,	a	także	umiejętności	inspirowania	
i	zachęcania	członków	Bonsucro	do	bardziej	aktyw-
nego	udziału	w	działaniach	stowarzyszenia.	„Ferre-
ro	 jako	pierwsza	 firma	 zmieniła	 swój	 łańcuch	pro-

dukcji	i	dostaw,	decydując
się	na	zakup	cukru	z	certyfikatem	Bonsucro,	co	gwarantuje	identyfikowalność	
tego	surowca	sprowadzanego	z	Brazylii	do	Unii	Europejskiej	i	Kanady."

KANADA

Styczeń 2014
Best New Product Award 2014

Tic	 Tac®	 Arctic	 Rush	 otrzymał	 wyróżnienie	 za	
Najlepszy	 Produkt	 roku	 2014,	 przyznawane	
w	sektorze	żywności	i	napojów	w	kategorii	miętówek.	
O	 przyznaniu	 tej	 nagrody	 decydują	 wyłącznie	
kanadyjscy	 konsumenci	 –	 w	 2014	 roku	 w	 tym	
największym	 w	 Kanadzie	 badaniu	 rynku	 wzięło	
udział	ponad	90	tys.	osób.

Kwiecień 2015
2015 Canadian Event Industry Award

Za	kampanię	„Unwrap	a	Smile”	marka	KINDER®
otrzymała	nagrodę	dla	Najlepszego	Eksperymental-

nego	Wydarzenia	Marketingowego	na	 rynku	kanadyjskim	w	 ramach	Canadian	
Event	 Industry	Awards	2015.	Zwycięzców,	spośród	setek	uczestników,	wybierał	
zespół	21	ekspertów	z	branży	spożywczej,	z	całej	Ameryki	Północnej.

Listopad 2013
Australian Biosecurity Award 2013
Australijskie	Ministerstwo	Rolnictwa,	Rybołówstwa	
i	 Leśnictwa	 (DAFF)	 uhonorowało	 Ferrero	 Austra-
lia	 za	wybitny	wkład	w	poprawę	bezpieczeństwa	
środowiska	naturalnego	kraju.	W	ramach	projektu	
zrealizowanego	przez	Agri	Australis	we	współpracy	
z	DAFF,	Biosecurity	oraz	Ministerstwem	Przemysłu	
powstały	 dwie	 stacje	 kwarantanny	 pracujące	 na	

podstawie	specjalnie	w	tym	celu	stworzonych	standardów	oraz	wyposażone	
w	 system	 zarządzania	 materiałami	 importowanymi,	 zgodny	 z	 regulacjami	
dotyczącymi	kwarantanny.
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CHINY

Czerwiec 2015
Ethic Panda Award

Wydarzenie	 organizowane	 jest	 pod	 patronatem	
Ambasadora	 Włoch	 w	 Chinach,	 Ministerstwa	
Spraw	Zagranicznych	i	Ministerstwa	Rozwoju	Go-
spodarczego,	przy	wsparciu	 Izby	Handlowej	 i	we	
współpracy	 z	 Fundacją	 Włochy-Chiny.	 Nagrodę	
otrzymują	 firmy	 i	 przedsiębiorcy,	 którzy	 wnoszą	
znaczący	 wkład	 w	 umacnianie	 i	 rozwijanie	 dwu-
stronnej	współpracy	gospodarczej	między	Włoc-
hami	a	Chinami.

Wrzesień 2014
EFR Empresa Familiarmente Responsable

Fundacja	 Masfamilia	 przyznała	 Ferrero	 LADM	
(Latin	America	Developing	Markets)	tytuł	Empresa	
Familiarmente	 Responsable	 (EFR)	 za	 działalność	
na	 terenie	 Kolumbii.	 Masfamilia	 to	 uznana	 na	
całym	świecie	 jednostka	certyikacyjna	z	siedzibą	
w	 Hiszpanii.	 EFR	 natomiast	 to	 międzynarodowy	
ruch,	który	w	kwestiach	związanych	z	CSR	zajmuje	
się	 promowaniem	 usprawnień	 i	 poszukiwaniem	
odpowiedzialnych	rozwiązań,	sprzyjających

zachowaniu	 równowagi	 między	 pracą	 zawodową	 a	 życiem	 prywatnym,	
promowaniu	równouprawnienia	dla	wszystkich	i	aktywizacji	osób	borykających	
się	 z	 trudnościami.	Do	 tego	celu	wykorzystuje	 istniejące	 regulacje	prawne	
i	przepisy	w	kwestii	negocjacji	zbiorowych.	Dąży	do	zapewnienia,	by	irmy	
EFR	rozwijały	własne,	dobrowolne	systemy	regulacji	w	powyższych	kwestiach.	
Certyikat	 przyznany	 Ferrero	 LADM	 to	 efekt	 wywiadów	 prowadzonych	
z	pracownikami	Grupy	na	temat	stopnia	ich	zadowolenia	z	pracy.

KOLUMBIA

Listopad 2014
Golden Flag Award 2014 Most Influential Pu- 
blic Relationship Event

Chińskie	 Międzynarodowe	 Stowarzyszenie	 PR	 na-
grodziło	 Ferrero	 Chiny	 za	 projekt	 Kinder+Sport.	
Nagrodą	 Złotej	 Flagi	 uhonorowano	 wysiłki	 podej-

mowane	w	ramach	programu	Kinder+Sport	na	rzecz	propagowania	zdrowego	
i	aktywnego	trybu	życia	wśród	chińskich	dzieci	i	młodzieży.

Nagrody i wyróżnienia

Maj 2015
Best Ofice Awards 2015 

Moskiewskie	 Biuro	 Ferrero	 otrzymało	 pierwszą	
Publiczną	 Nagrodę	 w	 konkursie	 na	 Najlepsze	
Biuro	2015.
Jest	to	nagroda,	przyznawana	najlepszym	rosyjskim	
i	 międzynarodowym	 projektom	 biurowym	 raz	
do	 roku.	 Jury,	w	 skład	 którego	wchodzą	wybitni	
architekci,	projektanci	i	menadżerowie	projektów,	
oceniało	projekty	w	12	kategoriach.

W	tegorocznej	ceremonii	wręczenia	zwycięzcom	nagród	Best	Ofice	Awards	
i	 Grand	 Prix,	 a	 także	 12	 pozostałym	 kandydatom,	 uczestniczyło	 około	
700	gości.	 Jury	wybrało	 zwycięzców	spośród	109	zgłoszonych	projektów.	
Konkurs	corocznie	organizuje	Ofice	Next	Moscow.

ROSJA

DAROWIZNA NA RZECZ OŚRODKÓW DZIENNEJ OPIEKI 
DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY

Jako	jeden	z	przykładów	tego	rodzaju	działalności	chcemy	przedstawić	
darowiznę,	udzieloną	przez	Grupę	Ferrero	na	rzecz	Ośrodka	Dziennej	
Opieki	dla	Niepełnosprawnych	Dzieci	i	Młodzieży,	działającego	w	oko-
licach	Belgradu.	Ośrodek	prowadzi	w	Serbii	14	placówek,	które	 zaj-
mują	się	niepełnosprawnymi	intelektualnie	dziećmi	i	młodzieżą,	wspie-
rając	ich	rodziny	i	poprawiając	jakość	życia.	Dzięki	darowiźnie	możliwa	
była	m.in.	 odbudowa	 i	wznowienie	działalności	w	Ośrodku	dziennej	
opieki	 w	mieście	Obrenovac,	 poważnie	 zniszczonym	przez	 powódź,	
która	dotknęła	północno-zachodnią	Serbię	w	maju	2014r.
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a	 część	 raportu	poświęcona	 jest	 ludziom,	 którzy	 zajmują	 centralne	
miejsce	 w	 codziennej	 działalności	 Grupy	 Ferrero.	 Ci	 ludzie	 to	 nasi	
konsumenci,	nasi	obecni	i	byli	pracownicy,	a	także	członkowie	lokal-

nych	społeczności.

T
GRUPA FERRERO POWSTAŁA I ROZWIJAŁA SIĘ W KOLEJNYCH POKOLENIACH 

DZIĘKI BEZWARUNKOWEJ PASJI LUDZI, KTÓRZY BYLI I SĄ JEJ CZĘŚCIĄ, A 
TAKŻE DZIĘKI ZAUFANIU, JAKIM NIEODMIENNIE DARZĄ NASZE PRODUKTY 

KONSUMENCI.

Pasję	 i	 zaufanie	 wzmacnia	 determi-
nacja,	z	jaką	Grupa	dąży	do	realizacji	
celów	biznesowych,	nie	tracąc	nigdy	z	
pola	widzenia	zasad,	które	wyróżniają	
jej	styl	działania	-	lojalność	i	zaufanie,	
szacunek	 i	 odpowiedzialność,	 uczci-
wość	 i	 rzetelność,	 badania	 nad	 ro-
zwojem	 i	 innowacyjność.	 Te	 zasady,	
przestrzegane	 od	 samego	 począt-
ku,	 pozwoliły	 Ferrero	 ukształtować	
podejście,	 którego	 centrum	 uwagi	
stanowią	 ludzie,	 najwyższa	 jakość	
produktów	oraz	dbałość	o	otoczenie	
i	kwestie	społeczne.

W	codziennej	pracy	Ferrero	realizuje	
pasję	 i	 zaangażowanie,	 dążąc	 do	
zadowolenia	konsumentów,	których	
stawia	w	centrum	swoich	codziennych	
starań,	poprzez	produkty	najwyższej	
jakości,	 poprzez	 stale	 wprowadzane	
innowacje,	 determinację	 w	 dąże-
niu	 do	 utrzymania	 świeżości	 i	 bez-
pieczeństwa	 produktów,	 poprzez	
odpowiedzialną	komunikację.

Grupa	 nie	 mogłaby	 jednak	 myśleć	
o	swojej	przyszłości,	gdyby	nie	bez-
cenne	 zaangażowanie	 wszystkich	
tych,	 którzy	 pracują	 dla	 Ferrero,	
wkładając	 w	 to	 swój	 czas,	 pracę,	
pomysły.	 Dbałość	 o	 pracowników 
Ferrero	przybiera	na	co	dzień	konk-
retną	formę	–	pozytywnego	środow-
iska	pracy,	gdzie	mogą	oni	rozwijać	i	
budować	 swoje	 umiejętności	 i	 kom-

petencje,	 a	 także	 polityki	 socjalnej	
zmierzającej	do	stworzenia	im	jak	na-
jlepszych	warunków.

Fundacja Ferrero	 to	 z	 kolei	 wyraz	

szacunku	 i	 wdzięczności	 Grupy	
wobec	 tych,	 którzy	mieli	 swój	 udział	
w	jej	rozwoju	i	współtworzyli	 jej	war-
tości.	 Fundacja	 opiekuje	 się	 emery-
towanymi	 pracownikami	 firmy,	 a	 na	
przestrzeni	 lat	 stopniowo	poszerzała	
swoją	działalność,	stając	się	dziś	waż-
nym	ośrodkiem	kulturalnym	 i	eduka-
cyjnym.

Dbałość	Grupy	Ferrero	o	 ludzi	przy-
biera	 także	 inną	 konkretną	 formę	 –	
Przedsiębiorstw Społecznych Fer-
rero,	 które	 tworzą	 miejsca	 pracy	 w	
słabiej	 rozwiniętych	 częściach	 świata	
i	 realizują	 projekty	 i	 przedsięwzięcia	
o	 charakterze	 socjalnym	 i	 charytat-
ywnym	 na	 rzecz	 ochrony	 zdrowia	 i	
edukacji	dzieci	i	młodzieży	z	lokalnych	
środowisk.

Od	 wielu	 lat	 odpowiedzialność	
społeczna,	do	jakiej	poczuwa	się	Fer-
rero	 wobec	 ludzi,	 znajduje	 również	
wyraz	 we	 wspieraniu	 sportu	 i	 akty-
wności	 fizycznej	wśród	młodych	 lud-
zi,	 poprzez	 promowanie	 aktywnego	
trybu	życia	wśród	dzieci	 i	 ich	rodzin.	
Mowa	 tu	 o	 ogólnoświatowym	 pro-
gramie	 Kinder+Sport,	 który	 prag-
nie	 zachęcać	do	uprawiania	 sportu	 i	
szerzyć	radość,	płynącą	z	aktywności	
ruchowej	 wśród	 dzieci	 i	młodzieży	 z	
całego	 świata,	 a	 także	 motywować	
ich	do	tego,	by	 już	od	najmłodszych	
lat	wyrabiali	 u	 siebie	 nawyk	 aktywn-
ości.
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Łańcuch wartości
naszych produktów-
ogniwa odpowiedzialności

NASI KONSUMENCI 
Nasi konsumenci

•	odżywianie	 łączące	 wszystkie	 rod-
zaje	 pokarmów,	 według	 powszechnie	
uznawanej	zasady,	że	nie	istnieją	zdrowe	
lub	niezdrowe	produkty,	a	jedynie	mniej	
lub	bardziej	zbilansowane	diety;
•		 spożywanie	 małych,	 kontro-

lowanych	porcji	 jedzenia,	dzięki	którym	
osiąga	się	równowagę	żywieniową	i	nie	
spożywa	 zbyt	 dużej	 ilości	 wysokoka-
lorycznych	pokarmów;
•		 możliwość	 łączenia	 naszych	 pro-

duktów	 z	 innymi	 pokarmami,	 i	 w	 ten	
sposób	 komponowanie	 zróżnicowanej	

Na	tych	właśnie	zasadach	opiera	się	strategia	żywieniowa	Ferrero,	zgodna	z
zaleceniami	żywieniowymi,	ponieważ	umożliwia:

Wielkie Marki
w małych porcjach 

errero	 oferuje	 jedne	 z	 najbardziej	 renomowanych	 wyrobów	
cukierniczych	 na	 świecie,	 wytwarzane	 z	 poszanowaniem	 reguł	
tradycyjnego	rzemiosła.	Rola	naszych	Wielkich	Marek	w	codziennym	

żywieniu	 pozostaje w zgodzie z głównymi wskazaniami nowoczesnej 
nauki o żywieniu człowieka:
1.	 zróżnicowana	dieta	gwarantuje	podaż	wszystkich	niezbędnych	składników	odżyw-

czych;
2.	 zdrowa	dieta	oznacza	spożywanie	wszelkich	rodzajów	pożywienia	w	umi-

arkowanych	ilościach
3.	 codzienna,	umiarkowana	aktywność	izyczna	pozytywnie	uzupełnia	

dietę,	gwarantując	dobry	stan	zdrowia.

F

i	kompletnej	diety;
•	prowadzenie	zdrowego	trybu	życia,	

poprzez	promowanie	aktywności	fizycz-
nej;
•	budowanie	 i	 poszukiwanie	 równ-

owagi	psychofizycznej;
•		tworzenie	okazji	do	kontaktów	

i	cieszenia	się	towarzystwem	rodziny	
i	przyjaciół;
•	pozytywną	edukację	w	kierunku	do-

brych	 nawyków	 żywieniowych,	 jak	 np.	
spożywania	śniadania.

Promocji	dobrych	nawyków	żywieniowych	sprzyja	naturalny	wybór	smacznych
produktów,	 które	 zaleca	 się	 spożywać	 razem	 z	 owocami	 lub	 jako	 jeden	 z	
elementów	większego	posiłku.

Małe porcje pozwalają na promowanie modeli odżywiania opartych na 
podziale całego dziennego wyżywienia na 5 posiłków/przekąsek,	 co	
jest	zgodne	z	ogólnie	uznawanymi	i	występującymi	w	większości	wytycznych	
krajowych	zaleceniami.	Spożyciu	dwóch	małych	przekąsek,	przed	południem	
i	w	porze	podwieczorku	 (Between	Meal	Eating	Episodes	 -	BMEEs)	sprzyja	
niepowtarzalny	 smak	 naszych	 produktów,	 które	 dzięki	 porcjowaniu,	 w	
większości	nieprzekraczającemu	150	kcal/porcję,	łatwo	włączyć	w	codzienną	
dietę.
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modzielnie	 i	bezpośrednio	prowadzi	
codzienne	prażenie	ziaren	kakaowca,	
kawy	 i	orzechów	 laskowych,	a	 także	
prewencyjne	 odwanianie	 tłuszczów.	
Gromadzone	 latami	 doświadczenie	
w	prowadzeniu	 tego	typu	procesów	
pozwoliło	 irmie	 zbudować	 swój	
własny	 know	 -how,	 który	 przekłada	
się	na	wyższą	jakość	gotowego	pro-
duktu
•	dzięki	 doświadczeniu	 i	 wiedzy	

posiadanej	 w	 zakresie	 surowców	 i	
procesów	 produkcyjnych,	 a	 także	
dążąc	 do	wiernej	 kontynuacji	 trady-
cyjnych	receptur,	Ferrero	nie	stosuje	
tłuszczów	 utwardzonych,	 z	 których	
powstają	 groźne	 dla	 zdrowia	 kwasy	
tłuszczowe	trans	(TFA)	.

Jest	 istotne,	by	 również	słodycze	dostarczały	organizmowi	części	niezbęd-
nych	mu	mikroskładników	odżywczych	–	nie	dodawanych	w	sposób	sztuczny,	
lecz	występujących	naturalnie	w	wykorzystywanych	do	produkcji	surowcach.	
Te	mikroskładniki	odżywcze	zawarte	są	w	naszych	produktach	w	sposób	na-
turalny	 i	 zachowane	dzięki	 specjalnie	w	 tym	celu	opracowanym	procesom	
przemysłowym,	a	także	właściwym	praktykom	produkcyjnym.

Aby	z	efektów	tej	strategii	można	było	korzystać	każdego	dnia,	Ferrero	opra-
cowało	 i	 wdrożyło	 zasady	 zaopatrzenia	 w	 surowce	 rolnicze	 i	 produkcyjne,	
opierające	 się	 na	 rygorystycznych kryteriach zakupu składników oraz 
podobnie surowych protokołach gwarantujących utrzymanie higieny i 
bezpieczeństwa żywności.	W	realizację	tej	polityki	zaangażowani	są	wszy-
scy	pracownicy	Ferrero,	którzy	przechodzą	regularne	szkolenia,	by	świadom-

ie	byli	w	stanie	dążyć	do	takich	efektów	i	na	co	dzień	budować	i	wcielać	w	
życie	koncepcję	stale	stosowanej	i	kontrolowanej	jakości.

Zasadami,	którymi	kieruje	się	Ferrero	przy	zakupie	składników,	są:

•		staranny	dobór	surowców	i	dost-
awców,	według	kryteriów	surowszych	
niż	 wynikające	 z	 obowiązujących	
przepisów	prawa	i	regulacji;
•		gwarancja	doskonałości	organo-

leptycznej,	dzięki	dbałości	o	jakość	i	
świeżość	 w	 całym	 łańcuchu	 dostaw.	
W	 ten	 sposób	 zapewnia	 się	 także	
niepowtarzalną	 tożsamość	 każdego	
produktu,	 związaną	 z	 jego	 wyjąt-
kowym	smakiem,	który	 jest	efektem	
specjalnie	 dla	 niego	 opracowanego	
połączenia	składników.	 I	 choć	skład-
niki	 oczywiście	 powtarzają	 się	 w	
różnych	 produktach,	 to	 ich	 niepow-
tarzalne	połączenie	w	każdym	z	nich	
daje	 oryginalny,	 wyjątkowy	 smak.	
Dlatego	 między	 innymi	 Ferrero	 sa-

FERRERO DOKŁADA TAKŻE STALE STARAŃ O TO, BY ETYKIETY
NASZYCH PRODUKTÓW BYŁY CZYTELNE I KOMPLETNE, TAK, BY
OBEJMOWAŁY NIE TYLKO INFORMACJE OBOWIĄZKOWE, ALE

TAKŻE EDUKOWAŁY W KWESTII WŁAŚCIWYCH NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH

Ferrero	pragnie	zatem,	by	płaszczyzną	porozumienia	z	konsumentami	była	kultura	żywien-
iowa,	oparta	o	ich	świadomy	i	wolny	wybór,	podejmowany	na	podstawie	obiektywnych	
informacji,	 budujących	 świadomość	 i	 edukację	 żywieniową	Głęboko	 zakorzenione	 jest	
bowiem	w	Grupie	przekonanie,	że	integralną	część	zdrowego	trybu	życia	powinna	sta-
nowić	edukacja	żywieniowa	na	naprawdę	wysokim	poziomie.	Niepotrzebne	natomiast,	a	
nawet	prowadzące	do	skutków	przeciwnych	do	zamierzonego,	są	kolejne	przepisy	prawa	
czy	też	podatki,	obciążające	poszczególne	składniki	żywieniowe	lub	potrzebne	nam	rodzaje	
pożywienia,	które	składają	się	na	naszą	kulturę	żywieniową.

Nasi konsumenci

W DĄŻENIU DO BUDOWANIA STRATEGII ŻYWIENIOWEJ OD 2011R.
DZIAŁA W FERRERO SPECJALNY KOMITET DS. ODŻYWIANIA.

PRZEWODNICZY MU WICEPREZES GRUPY, A UCZESTNICZĄ W NIM
SZEFOWIE PIONÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ KWESTIAMI ŻYWIENIA Z

PUNKTU WIDZENIA TECHNOLOGICZNEGO, HANDLOWEGO,
PRAWNEGO I KOMUNIKACYJNEGO. KOMITET PRACUJE NA BAZIE

WYTYCZNYCH STRATEGICZNYCH GRUPY I SPOTYKA SIĘ RAZ W MIESIĄCU. 
PRZYGOTOWUJE REKOMENDACJE DLA PREZESA I CEO GRUPY. ZAJMUJE SIĘ 

TEŻ KOORDYNACJĄ WDRAŻANIA DECYZJI NA SZCZEBLU OPERACYJNYM.

PORCJE FERRERO - SPOŻYCIE ZALECANE I WSPIERANE 
POJEDYNCZYM OPAKOWANIEM
Ferrero	opracowuje	i	tworzy	smaczne	i	niepowtarzalne	wyroby,	poszukiwa-
ne	 i	cenione	przez	konsumentów.	Zaspokojenie	smaku	a	 jednocześnie	do-
starczenie	 organizmowi	 odpowiedniej	 dawki	 składników	 odżywczych	 to	 z	
całą	 pewnością	 indywidualna	 odpowiedzialność	 każdego.	 Jednak	 poje-
dyncze	 opakowania	 większości	 naszych	 produktów,	 poza	 zapewnieniem	
higieny	i	bezpieczeństwa	żywieniowego,	chronią	ich	jakość	i	stanowią	wyraźną	
wskazówkę	co	do	zalecanej	wielkości	porcji	przeznaczonej	do	jednorazowe-
go	spożycia.	

To	 pomaga	 konsumentom	w	 budowaniu,	 poprzez	 rozmaite	 posiłki	 i	 prze-
kąski	w	 trakcie	dnia,	własnej	 indywidualnej	 równowagi	żywieniowej.	Zatem	
pojedynczo	pakowana porcja może dostarczyć dodatkowej energii lub 
zaspokoić chęć zjedzenia czegoś pysznego, a jednocześnie nie zachwiać 
zasadami zdrowej diety.
Produkty	 linii	 KINDER®	 na	 przykład,	 tradycyjnie	 proponowane	 dla	 dzieci	
imłodzieży,	pakowane	są	w	pojedyncze	porcje,	których	waga	wynosi	od	5	do	
43	g,	co	stanowi	jeden	z	niższych	poziomów	w	tej	kategorii.
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Jak	pokazano	na	poniższym	wykresie,	ponad 70% wolumenu produktów 
Ferrero sprzedawanych na świecie, to produkty oferowane w porcjach 
poniżej 25 g, a ponad 80% w porcjach do 45 g,	 ich	wartość	kaloryczną	
łatwo	jest	pogodzić	z	całościową	zbilansowaną	dietą	dzienną.

 % PODZIAŁ PORCJI PRODUKTÓW FERRERO*, W GRAMACH

Ponad 70% wolumenu produktów Ferrero oferowane jest w porcjach do 
100 kcal, a ponad 95% w porcjach do 150 kcal.

% PODZIAŁ PRODUKTÓW FERRERO*, W KCAL

* % wolumenu produktów sprzedanych na świecie w roku 2013/2014. Źródła własne Ferrero

Oba powyższe wykresy obejmują wszystkie produkty Ferrero sprzedane 
w roku obrotowym 2013/2014, z wyłączeniem formatów specjalnych oko-

licznościowych, mieszanek produktów, edycji mini, maxi i specjalnych, sta-

nowiących około 3% sprzedanej wielkości.

*% wolumenu produktów sprzedanych na świecie w roku 2013/2014. Źródła własne Ferrero

Dla NUTELLI® jako porcję przyjęto 15g. Jest to wielkość zalecana w większości krajów,
gdzie jest ona sprzedawana. % PODZIAŁ PRODUKTÓW FERRERO* WG POSIŁKÓW/PRZEKĄSEK 

*% liczby produktów sprzedanych na świecie w roku 2013/2014. Źródła własne Ferrero.

Innym	wartym	zauważenia	aspektem,	potwierdzającym	to,	że	nasze	produkty
znakomicie	 nadają	 się	 do	współtworzenia	 różnych	posiłków	 i	 przekąsek	w	
ciągu	 dnia,	 jest	 fakt,	 że	 prawie	 połowa	 z	 nich	 charakteryzuje	 się	 „niskim	
indeksem	 glikemicznym”,	 a	 kolejna,	 prawie	 połowa,	 „średnim	 indeksem	
glikemicznym”.	 Jedynie	 około	 5%	 naszych	 produktów	 posiada	 „wysoki	
indeks	glikemiczny”.

Około 85% naszych produktów posiada wartość poniżej 130 kcal/porcję, 
a średnia wartość kaloryczna porcji naszych produktów nie przekracza 80 
kcal.

Limit	130	kcal	pozwala	na	komponowanie	 rozmaitych	okazji	 żywieniowych,	w
których	 produkty	 Ferrero	 mogą	 występować	 jako	 jeden	 ze	 składników	
posiłku,	obok	owoców,	soków	owocowych,	odtłuszczonego	mleka	i	produktów	
zbożowych.

Nasi konsumenci



4746

Odpowiedzialność społeczna Ferrero Ludzie Nasi konsumenci 

•	Wzmocnienie	 naszego	 zaangażowania	 w	 inicjatywy	 międzynarodowe,	
europejskie	 i	 krajowe,	 promujące	 właściwe	 postawy	 w	 odniesieniu	 do	
sposobu	odżywiania się i jego wpływu stan zdrowia.
•	Opracowanie	„żywieniowego dowodu osobistego”	produktów	Fer-

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

W	roku	2013/2014	opracowano	„żywieniowe	dowody	osobiste”	dla	najbar-
dziej	popularnych	na	świecie	produktów,	natomiast	dla	wszystkich	naszych	
wyrobów	informacja	taka	będzie	opracowana	w	roku	2014/2015.

• Bresciani L., Calani L., Bruni R., 
Brighenti F., Del Rio D. “Phenolic 
Composition, Caffeine Content and 
Antioxidant Capacity of Coffee Sil-
verskin”. Food Research Internation-

al 2014, 61; 196-201. DOI:10.1016/j.
foodres.2013.10.047

• Fattore, E., Bosetti C., Brighen-

ti F., Agostoni C., Fattore G. "Palm 
oil and blood lipid–related mark-

ers of cardiovascular disease: a sys-

tematic review and meta-analysis 
of dietary intervention trials." The 
American journal of clinical nutrition 
(2014): ajcn-081190. DOI: 10.3945/
ajcn.113.081190.

NASZE CELE NA ROK 2014/2015

WYNIKI NASZYCH BADAN NAUKOWYCH `

Ferrero	 przyczynia	 się	 do	 promowania	 dobrych	 nawyków	 żywieniowych,	
także	 poprzez	 duże	 zaangażowanie	 w	 badania	 naukowe.	 Ponadto	 szcze-
gólne	 starania	 dotyczą	 propagowania	 idei	 jedzenia	 pierwszego	 śniadania	
wśród	młodzieży	oraz	ogólnego	umiaru	w	jedzeniu,	wśród	wszystkich	grup	
wiekowych.	Również	w	roku	2013/2014,	w	myśl	wartości,	które	nami	kierują,	
Ferrero	przeznaczyło	określoną	pulę	środków	na	badania	prowadzone	przez	
niezależnych	naukowców,	bez	żadnej	ingerencji	firmy,	w	formie	tzw.	unresti-
cted	grant	(dotacja	bezwarunkowa):

% PODZIAŁ PRODUKTÓW FERRERO*
 WG INDEKSU GLIKEMICZNEGO

Indeks	 glikemiczny	 (IG)	 to	 czynnik,	 który	 obecnie	 uważa	 się	 za	 jeden	 z	
mających	największy	wpływ	na	przemianę	materii.	Diety	oparte	na	niskim	
IG	lub	niskim	obciążeniu	glikemicznym,	według	badań	Barclay	et	al.	(Barclay	
et	al.	2008;	Am.	J	Clin	Nutr.	87:627-37),	wykazują	niezależne	skojarzenie	z	
obniżonym	 ryzykiem	 powstawania	 niektórych	 chorób	 przewlekłych.	 W	
cukrzycy	 i	chorobach	serca	ochronę	porównuje	się	do	tej,	którą	zapewnia	
spożywanie	dużych	ilości	pełnoziarnistych	zbóż	i	błonnika.

*% liczby produktów sprzedanych na świecie w roku 2013/2014. Źródła własne Ferrero.

Ponadto	Ferrero	wzięło	udział	w	„II	Międzynarodowej	Konferencji	na	temat
Żywienia	i	Wzrostu”,	która	odbyła	się	w	Barcelonie,	w	Hiszpanii,	od	30	stycznia	
do	1	lutego	2014r.

Wśród	zakończonych	badań	warto	wymienić:

•		ocenę	wpływu	na	zdrowie	spożywania	różnych	rodzajów	śniadań,	zawi-
erających	 i	 niezawierających	 produktów	 Ferrero.	 Celem	 jest	 dostarczenie	
konsumentom	naukowych	podstaw	wyborów,	których	dokonują,	kierując	się	
preferencjami	 smakowymi.	 Neutralność	 metaboliczną	 produktów	 Ferrero	
potwierdziły	dodatkowo	badania	RCTs	(Randomized	Control	Trials);
•	badania	 nad	 brakiem	 wpływu	 oleju	 palmowego	 na	 powstawanie	

czynników	ryzyka	chorób	sercowo-naczyniowych	i	metabolicznych.	Wnioski,	
które	 przedstawiane	 są	 w	 ostatnich	międzynarodowych	 publikacjach	 nau-
kowych,	potwierdzają	neutralną,	a	czasem	nawet	pozytywną,	rolę	kwasu	pal-
mitynowego.

Na	ukończeniu	są	badania	nad	oddziaływaniem	produktów	Ferrero	na	prze-
mianę	materii,	w	odniesieniu	do	spożycia	tych	produktów	w	ramach	BMEE	
oraz	w	odniesieniu	do	 ich	oddziaływania	na	poziom	cukru	 (indeks	glikemi-
czny	i	obciążenie	glikemiczne).	Wstępne	wnioski	potwierdzają	po	raz	kolejny	
neutralność	metaboliczną	i	pozytywną	rolę,	jaką	odgrywają	produkty	Ferre-
ro.	Ostateczne	wyniki	prac	zostaną	opublikowane	w	ciągu	roku	2014/2015	i	
przedstawione	na	międzynarodowych	konferencjach	naukowych.
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IDENTYFIKOWALNOSC I BEZPIECZENSTWO` ` `

Na	przykład	w	okresie	 letnim,	kiedy
temperatura	 otoczenia	 jest	 na	 tyle
wysoka,	 że	 uniemożliwia	 dostarcze-
nie	 konsumentowi	 produktu	 o	
najwyższych	 właściwościach	
organoleptycznych,	 Fer rero	
zawiesza	 dostawy	 lub	 wycofuje	
niesprzedaną	część	produkcji	z	rynku.

M odel	 biznesowy	 Ferrero	 jest	 opracowany	 tak,	 by	 zapewniać	
maksimum	świeżości	naszych	produktów	na	każdym	etapie	produkcji	
i	sprzedaży,	unikając	przy	tym	jakiegokolwiek	marnotrawstwa.

Śledzimy	 cały	 cykl	 życia	 produktu,
poczynając	 od	 zakupu	 surowców	
i	 opakowań,	 aż	 do	 momentu,	 gdy	
wybór	gotowy	znajdzie	się	w	sklepie.

GŁÓWNY CEL?
OFEROWANIE KONSUMENTOM 

NA CAŁYM ŚWIECIE PRODUKTÓW
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI I

NAJWYŻSZEJ ŚWIEŻOŚCI

Dążąc	do	ustawicznej	poprawy,	Fer-
rero	 zamierza	 opracować	 obowiąz-
ujące	 na	 całym	 świecie	 wytyczne,	
które	 będą	 wskazywały	 wartości	
graniczne	 temperatur	 i	 właściwy	 w	
danym	przypadku	tryb	postępowan-
ia	 (zawieszenie	 lub	 wycofanie)	 dla	
każdego	rodzaju	produktu.

W	 tym	 celu,	 w	 roku	 obrotowym
2013/2014	przeprowadzono	na	całym
świecie	 ponad	 560	 tys.	 wizytacji	
kontrolnych	 w	 punktach	 sprzedaży,	
w	 trakcie	 których	 zebrano	dokładne
informacje	 na	 temat	 temperatury
przechowywania.	W	 ponad	 120	 tys.
takich	kontroli	dokładnie	zbadano	też	
to,	 jak	 konsumenci	 oceniają	 jakość	
naszych	 produktów,	 aby	 przekonać	
się,	w	jakim	stanie	rzeczywiście	znaj-
dują	je	na	półkach	sklepowych.	

Od	 1946	 roku,	 a	 zatem	od	 samego
początku,	 Ferrero	 przywiązywało	
wielką	 wagę	 do	 wyboru	 surowców	
iskładników.	 To	 właśnie	 ich	 jakość	
i	świeżość	decydują	o	właściwościach	
organoleptycznych	 naszych	 pro-
duktów.	Dlatego	 też	 opracowaliśmy
szereg	 innowacyjnych	w	 swoim	cza-
sie	procedur,	jak	ta,	którą	określamy	
w	firmie	mianem	„znanego	worka”.

W	pojęciu	tym	mieszczą	się	wszystkie
działania	 wyspecjalizowanych	 pra-
cowników	 Ferrero,	 a	 więc	 kontrole	
i	 analiza	 organoleptyczna,	 inspekcje	
prowadzone	 u	 dostawców,	 praktyki	
z	 zakresu	 bezpieczeństwa	 żywności	
i	kroki	podejmowane	w	celu	zapew-
nienia	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 ŻYWNOŚCI.

Jakość i świeżość

Nasi konsumenci

Również	Kodeks	postępowania	handlowego	Ferrero	przewiduje	prowadzenie
regularne	inspekcje	bezpośrednio	w	zakładach	naszych	dostawców,	w	trakcie
których	prowadzone	są	kontrole	systemów	i	procedur	przez	nich	stosowanych,	
mających	zapewniać	bezpieczeństwo	i	jakość	dostaw.

Na	etapie	akceptacji	danego	dostawcy,	za	pomocą	wewnętrznego	protokołu
opracowanego	przez	Grupę,	na	podstawie	nowoczesnych	zaleceń	w	zakre-
sie	analizy	ryzyka,	określany	jest	rodzaj	i	częstotliwość	kontroli	fizykochemi-
cznych,	 mikrobiologicznych	 i	 organoleptycznych,	 jakim	 będą	 poddawane	
próbki	dostarczanych	materiałów	.

Poza	 systemem	 restrykcyjnych	 kontroli	 wewnętrznych	 bezpieczeństwo	
żywieniowe	 zapewniają	 także	 audyty	 prowadzone	 przez	 niezależne,	 certy-
fikowane	jednostki.

INNOWACYJNOSC

Innowacyjność	 stanowi	 jeden	 z	 głównych	 czynników	 sukcesu
produktów	Ferrero	–	w	ciągu	ostatnich	50	lat	Grupa	stworzyła	wiele
innowacyjnych	 produktów,	 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,	 potrafiących	 spełniać	 potrzeby	 konsumentów,	
nawet	te	ukryte.	Spółka,	w	której	zatrudnieni	są	specjaliści,	zajmujący	
się	zarówno	stroną	techniczną,	jak	i	określaniem	współczesnych	potr-
zeb	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.

Wprowadzenie	na	rynek	nowego	produktu	poprzedza	długi	i	żmudny	
proces:	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	 mo-
nitorowane.	 Dopiero	 po	 udanym	 przejściu	 przez	 tych	 wiele	 dług-
ich	 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	 go-
towa	 do	 wprowadzenia	 na	 rynek.	 Za	 każdym	 produktem,	 który	 w	
oczach	 konsumenta	 może	 wydawać	 się	 prosty,	 kryje	 się	 opaten-
towana	 nowoczesna	 technologia,	 której	 nie	 posiada	 nikt	 inny	 na	
świecie	 i	 która	 jest	najlepszym	dowodem	wielkiej	pasji,	 z	 jaką	Fer-
rero	 podchodzi	 do	 kwestii	 innowacyjności	 swoich	 produktów.

` `
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TESTY SMAKU FERRERO

Szczegółowe	informacje	na	temat	kontroli	i	testów	smaku,	którym
poddawane	są	dwa	nasze	znakomicie	znane	produkty,	zostały	zawar-
te	w	dodatku	specjalnym	poświęconym	KINDER	NIESPODZIANCE	i	
KINDER	JOY,	załączonym	do	niniejszego	raportu.

Aby	produkty	 spełniały	wysokie	 standardy	 smakowe	Ferrero,	 poza
klasycznymi	testami	laboratoryjnymi,	prowadzona jest analiza orga-

noleptyczna, zwana „testami smaku”.	Ich	celem	jest	kompleksowa	
ocena	 smaku	 danego	 produktu,	 we	 wszystkich	 aspektach,	 a	 także	
ocena	jego	estetyki	i	wyglądu.

Testy	te	obejmują:
1.		 próbowanie	surowców,	które	odbywa	się	na	etapie	przy-

jmowania	ich	do	zakładu;
2.	 próbowanie	półwyrobów	na	linii	produkcyjnej,	które	odbywa	

się	w	trakcie	procesu	produkcji;
3.	 testy	przeprowadzane	przez	„dyrekcję”,	a	więc	osoby	odpow-

iedzialne	za	dany	zakład	produkcyjny;
4.	 testy	pajęczynowe,	tzw.	„spiderweb”.

Nasi konsumenci

WYSOKIE STANDARDY NASZYCH ZAKŁADÓW

W	 zakładach	 produkcyjnych	 sto-
sujemy	specjalny,	zintegrowany	w	ska-
li	ogólnoświatowej,	system	SAP,	który
zapewnia	możliwość	wymiany	i	łącze-
nia	danych	pochodzących	z	różnych
zakładów	Ferrero	a	dotyczących	pro-
cesu	kontroli	jakości	i	centralnego	zar-
ządzania.	

Obecnie	 system	działa	 już	w	większ-
ości	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,	w	 roku	2013/2014	
system	wdrożono	w	dalszych	2	labo-
ratoriach,	a	zatem	działa	on	już	w	16	z	
20	zakładów.	Również	linie	produkcyj-

ne	mogą	przekazywać	w	systemie	SAP	
dane	 jakościowe	 –	 po	włączeniu	 ko-
lejnych	3	fabryk,	obecnie	dzieje	się	tak	
w	15	z	20	zakładów.	Pełne	wdrożenie	
systemu	w	zakładach,	w	których	do	tej	
pory	nie	był	on	stosowany,	planowane	
do	sierpnia	2014r.,	zostało	przesunięte	
na	rok	2015/2016	z	uwagi	na	rozruch	
nowego	zakładu	w	Chinach.

W	 zakładach,	 w	 których	 nie	 działa	
jeszcze	 system	 SAP,	 istnieje	 jednak	
sieć	połączeń	z	centralą,	zapewniająca
możliwość	zarządzania	jakością	–
spośród	 różnych	 działających	 sy-
stemów	 warto	 wymienić	 np.	 system	
dziennej	 oceny	 produktów	 przy	 po-
mocy	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.
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 ZAKŁADY POSIADAJĄCE CERTYFIKACJĘ ISO 9001:2008 DLA GRUPY

* Before 2008, the plants were certiied according to the ISO 9001 standard in force the year the 
certiication was awarded. 

Poniższe	 tabele	 przedstawiają	 stan	 certyfikacji	 już	 uzyskanych	 i	 w	 toku	
uzyskiwania	przez	nasze	zakłady.

Inspekcje	te	prowadzone	są	we	wszystkich	zakładach	Grupy,	w	magazynach	
i	zakładach	podwykonawców,	na	podstawie	restrykcyjnych	specyfikacji	pro-
duktów,	bezpieczeństwa	żywności	 (zgodnie	 z	wymogami	normy	FSSC/ISO	
22000,	HACCP)	oraz	systemu	zarządzania	(zgodnie	z	wymogami	ISO	9001).

Dodatkowo	 system	 posiada	 certyfikację	 zewnętrznych	 jednostek.	 Grupa 
Ferrero stawia sobie za cel uzyskanie certyfikacji wszystkich swoich 
zakładów produkcyjnych według najsurowszych i najbardziej pre-

stiżowych norm, jak ISO 9001 i FSSC/ISO 22000.	 Założenie	 to	 będzie	
obejmowało	 stopniowo	 także	 wszystkie	 nowe	 zakłady,	 których	 przybywa	
w	strukturze	Grupy,	jak	na	przykład	obecnie	realizowana	fabryka	w	Chinach.

Nasi konsumenci 

Certyfikacja	Grupy	wg	 normy	 ISO	 9001:2008	 przewiduje	 jednolitą	 Księgę	
Jakości	i	procedury	dla	wszystkich	przedsiębiorstw	Ferrero.	Pod	koniec	2014	
roku	również	zakłady	w	Manisie	(Turcja)	i	San	José	Iturbide	(Meksyk)	otrzy-
mały	ten	certyfikat.

PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE FERRERO Z CERTYFIKATEM ISO 9001:2008

*  Przed rokiem 2008 zakłady posiadały certyikację wg normy ISO 9001 obowiązującej
na rok uzyskania certyikatu.

Walkerville,	w	 RPA,	w	 roku	 2012	 jako	 pierwszy	 zakład	 spośród	 Przedsięb-
iorstw	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.	
Według	 przewidywań	 Przedsiębiorstwo	 Społeczne	 Ferrero	 w	 Kamerunie	
powinno	uzyskać	certyfikację	wg	normy	9001:2008	do	końca	2016	roku.

CERTYFIKACJE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
 ORAZ AKREDYTACJE LABORATORIÓW ANALITYCZNYCH

W trakcie roku 2013/2014 cztery dalsze zakłady Ferrero (Alba, Arlon,
Balvano, Brantford) uzyskały certyfikaty wg normy FSSC 22000,	 sta-
nowiącej	 najwyższy	 poziom,	 jeśli	 chodzi	 o	 certyfikację	 bezpieczeństwa	
żywności.	 Kolejnym	 2	 zakładom	 (Poços	 De	 Caldas	 i	 Vladimir)	 przyzna-
no	 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.
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ISO 9001:2008 Certyfikacja Syste-

mu Jakości Ferrero

W	roku	2013/2014,	zewnętrznejedn-
ostki	certyfikujące	przeprowadziły	7	
audytów,	które	objęły	zakłady	w	Vil-
liers-Écalles,	La	Pastora,	Vladimir,
Baramati,	 Balvano	 i	 Albie	 (dwukrot-
nie).	 W	 ich	 wyniku	 nie	 stwierdzono	
żadnych	 „niezgodności”,	 zostało	
jedynie	 przygotowanych	 kilka	 reko-
mendacji	naprawczych.

PRZYPADKI NIEZGODNOŚCI

IFS – International Featured Stan-

dard -FOOD

Kontrole,	przeprowadzone	w	roku
2013/2014,	 w	 celu	 sprawdzenia	 zgo-
dności	 z	 tym	 standardem	 certyfikacji	
w	 zakładach	 w	 Albie,	 Arlon,	 Belsku	
Dużym,	Cork	i	Stadtallendorf	wykazały	
zgodność	 na	 poziomie	 oznaczonym	
jako	„Higher	Level”,	przy	średniej	oce-
nie	wynoszącej	97,4%.

Nasi konsumenci 

1.	Uruchomienie	 wspólnego cen-

trum reklamacji,	 do	 którego	 spły-
wałyby,	 w	 jednolity	 i	 uporządkowa-
ny	 sposób,	 wszystkie	 zgłoszenia	 od	
konsumentów,	 tworząc	 ogólnoświ-
atową	bazę	danych.	Cel	 ten	ma	być	
osiągnięty	 do końca 2015 roku,	
a	 projekt	 jest	 już	 na	 zaawansowa-
nym	 etapie	 realizacji.	 Uczestniczą	
w	 nim	 wszystkie	 zainteresowane	
piony	 irmy,	 w	 szczególności	 dział	
zajmujący	 się	 rozwojem	 systemów	
informatycznych,	 który	 opracował	
plan	 wdrożenia	 jednolitego	 w	 skali	
całej	 irmy	 pakietu	 informatycznego	
pod	 nazwą	 GCC	 (Gestione	 Contat-
ti	 Consumatori	 –	 Obsługa	 kontak-
tów	 z	 konsumentami).	Wg	 stanu	 na	
październik	 2014	 r.	 86%	 reklamacji	
od	 konsumentów	 było	 centralnie	
monitorowane.	 Opracowano	 jedn-
olitą	 procedurę	 zarządzania	 kontak-
tami	 z	 konsumentami.	 Zostanie	 ona	
wdrożona	 we	 wszystkich	 jednostk-
ach	 biznesowych	 Grupy.	 Centralne	
zarządzanie	 reklamacjami	 pozwo-
li	 wprowadzić,	 w	 ramach	 systemu	
Jakości	 Grupy,	 odpowiednie	 działa-
nia	prewencyjne/naprawcze,	 koniec-
zne,	 aby	 zauważone	 problemy	 nie	
powtarzały	się	w	przyszłości.
2.	 Rozszerzenie	 certyikacji	

bezpieczeństwa żywnościowe-

go FSSC/ISO 22000 na wszystk-

ie zakłady Grupy do końca 2015 
roku.	 Wyjątkiem	 będą	 jedynie	
Przedsiębiorstwa	Społeczne	Ferrero,	
dla	 których	 termin	 uzyskania	 certy-
ikatu	 ISO	 9001	 i	 certyikatu	 bez-
pieczeństwa	 żywnościowego	 FSSC/
ISO	22000	został	wyznaczony	na	rok	

NASZE CELE NA ROK 2015 I DO ROKU 2020

2016.	Oba	certyikaty,	określone	jako	
standardy	irmowe	(ISO	9001	i	FSSC/
ISO	 22000),	 są	 wdrażane	 według	
przyjętego	 planu,	 wskazanego	 w	
powyżej	 zamieszczonych	 tabelach.	
Ma	 to	 stanowić	 przygotowanie	 do	
pełnej	uniikacji	wszystkich	zakładów	
produkcyjnych	w	ramach	jednolitego	
Systemu	 Jakości	 Grupy.	 Zgodnie	 z	
założeniami	pięć	zakładów	(Pozzuolo	
Martesana	we	Włoszech,	Vladimir	w	
Rosji,	San	José	 Iturbide	w	Meksyku,	
Manisa	 w	 Turcji	 i	 Poços	 de	 Caldas	
w	 Brazylii)	 rozpoczęły	 już	 starania	 o	
uzyskanie	certyikacji	FSSC	22000	do	
końca	2015	roku.	
3.	 Objęcie	 audytami / inspekc-

jami bezpieczeństwa żywnościo-

wego wszystkich podwykonaw-

ców i magazynów, tak aby do 
końca roku 2020	 były	 nimi	 objęte	
wszystkie	te	punkty.	Poza	tym	kontro-
la	 całego	 łańcucha	produkcji	 i	 dost-
aw,	czy	to	w	formie	audytów,	inspek-
cji	 czy	 innych	procedur,	 realizowana	
jest	 również	 poprzez	 inne	 działania.	
W	roku	2013/2014	audyty	/	inspekcje	
sanitarne	 zostały	przeprowadzone	u	
80%	podwykonawców	i	w	27%	mag-
azynów.
4.	 	Uzyskanie	we	wszystkich	zakła-

dach,	 na	 całym	 świecie,	 certyikac-
ji	 ISO	w	 oparciu	 o	 jedną	 i	 tę samą 
księgę jakości i jednolite proce-

dury, obowiązujące w całej Grupie.	
Dzięki	 temu	nasze	zakłady	na	całym	
świecie	będą	mogły	niejako	stanowić	
działy	jednego	„wirtualnego	zakładu	
globalnego”.	Stan	ten	planujemy	osi-
ągnąć	do roku 2020.
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Odpowiedzialna
komunikacja 

la	przedsiębiorstwa	odpowiedzialność	społeczna	oznacza	dobrowol-
ne	zobowiązanie	się	do	stosowania	praktyk	i	zachowań	idących	da-
lej	niż	to,	do	czego	obligują	przepisy	prawa.	Dla	Ferrero	oznacza	to	

przyjęcie szeregu samoregulacji, przede wszystkim w zakresie zna-

kowania produktów i reklamy,	a	także	udział	w	programach	promujących	
aktywność	fizyczną	i	właściwe	nawyki	żywieniowe,	w	przekonaniu,	że	działan-
ia	te	przyniosą	konkretne	korzyści	w	środowisku	społecznym,	w	którym	działa	
firma.

D

Na	poziomie	globalnym	Ferrero	jest
członkiem	IFBA,	International	Food	&
Beverage	 Alliance	 (www.ifballian-
ce.org),	 organizacji,	 skupiającej	
największe	firmy	przemysłu	spożywcz-
ego,	działające	w	skali	ogólnoświato-
wej	i	zaangażowane	w	realizację	am-

bitnych	 programów	 samoregulacji,	
dotyczących	receptury	 i	porcjowania	
produktów	 spożywczych,	 informacji	
żywieniowych	 dostarczanych	 kon-
sumentom,	 reklam	 kierowanych	 do	
dzieci	i	promocji	aktywności	fizycznej.	
Ferrero	należy	także	do	World	Fede-
ration	 of	 Advertisers	 (www.wfanet.
org/en),	ogólnoświatowej	organizacji,	
której	 członkami	 są	 reklamodawcy	
i	która	promuje	dobre	praktyki	w	za-
kresie	odpowiedzialnej	reklamy.

Na	poziomie	europejskim	Ferrero	na-
leży	do	licznych	stowarzyszeń:	Food-
DrinkEurope	 (Europejska	 Federacja	
Producentów	Żywności	i	Napojów),
Caobisco	 (Europejskie	 Stowarzys-
zenie	 Branży	 Słodyczy),	 European	
Brands	 Association	 (AIM,	 Euro-
pejskie	Stowarzyszenie	Producentów	
Marek).
	
Poza	 tym,	wraz	 z	 innymi	 przedsięb-
iorstwami	 ze	 swej	 branży,	 Ferrero	
uczestniczy	 w	 inicjatywach	 samore-
gulacji	dotyczących	między	innymi:
•	odpowiedzialnej	 reklamy	 kier-

owanejdo	 dzieci	 (EU	 Pledge:	 www.

eupledge.eu);
•	promocji	 lojalnych	 praktyk	 we	

współpracy	handlowej	w	ramach	łań-
cucha	rolno	spożywczego	(www.sup-
plychain-initiative.eu).	

Od	 2006	 r.	 w	 ramach	 Europejskiej
Platformy	 ds.	 diety,	 aktywności
fizycznej	i	zdrowia,	Ferrero	zobowiąz-
ało	się	wobec	Komisji	Europejskiej	do	
szeregu	 indywidualnych	 warunków,	
dotyczących	etykietowania,	reklamy	
i	promocji	aktywności	fizycznej	(po-
przez	program	Kinder+Sport),	a	 ta-
kże	upowszechniania	w	skali	ogóln-
oświatowej	 prawidłowego	 trybu	
życia	 (poprzez	 wsparcie	 programu	
EPODE,	 Ensemble	 Prévenons	 l’O-

besité	Des	Enfants	i	projektu	EPHE,	
Epode	 for	 the	 Promotion	 of	 Heal-
th	 Equity,	 www.epheproject.com).

Nasi konsumenci 

Dbając	o	swoją	wiarygodność,	Ferrero	co	roku	poddaje	pod	ocenę	realizację
zobowiązań,	które	przyjmuje	na	siebie	w	ramach	samoregulacji.	Monitorin-
giem	takim	zajmują	się	certyfikowane jednostki zewnętrzne.

W	SKALI	OGóLNOŚWIATOWEJ	

W	skali	ogólnoświatowej	Ferrero	sto-
suje	IFBA	Global	Policy	on	Advertising
and	 Marketing	 Communications	 to	
Children.	W	oparciu	o	te	reguły	Gru-
pa,	 co	do	 zasady,	 nie	 kieruje	 reklam
swoich	 produktów	 spożywczych	 w	
telewizji,	 prasie	 czy	 Internecie	 do	
widowni,	 której	 większość	 stanowią	
dzieci	w	wieku	poniżej	12	lat.	Tak,	jak
to	 przebiega	 na	 poziomie	 euro-
pejskim,	od	1	stycznia	2013r.	w	całej	
Grupie	Ferrero:

•		wdrożone	 są	 te	 same	 samoreg-
ulacje,	 a	 więc	 zasada	 niekierowania	
reklam	 produktów	 spożywczych	 do	
widowni,	 której	 udział	 dzieci	 do	 12	
roku	życia	przekracza	35%;	
•	ze	względu	na	rosnące	znaczenie	

sfery	 cyfrowej,	 w	 zakres	 stosowania	
zobowiązań	 włączone	 zostały	 także	
irmowe	witryny	internetowe.

Wyniki	prowadzonego	przez	firmę
Accenture	monitoringu	potwierdzają
pozytywną	tendencję	w	ciągu	ostatni-
ch	pięciu	lat	(www.ifballiance.org/do-
cuments	/2015/0	5/accenture-2014-
compliance-monitoring-report.pdf).
	
Jeśli	 chodzi	 o	 monitoring	 reklam
telewizyjnych	 zlecanych	 przez	 rekla-
modawców	 należących	 do	 Policy	
IFBA,	 przeprowadzony	 w	 2014r.1,
firma	Accenture	oceniła	ponad	milion
spotów	(wybranych	niezależnie),
wyemitowanych	 na	 ponad	 400	 ka-
nałach	przez	okres	3	miesięcy,	w	na-

MONITORING ZOBOWIĄZAŃ

MONITORING REKLAM

stępujących	 siedmiu	 krajach:	 Chiny	
(miasto	 Pekin),	 Kolumbia,	 Indie,	 Ma-
lezja,	RPA,	Turcja	i	Zjednoczone	Emi-
raty	Arabskie.
Na	 poziomie	 ogólnym,	 odsetek
zgodności	 reklam	 telewizyjnych	
wyniósł	88,5%.

Jeśli	 chodzi	 o	 prasę,	 monitoring
przeprowadzono	 w	 pięciu	 krajach:
Brazylii,	Chinach,	Indiach,	RPA	i	Singa-
purze.	W	 tym	 przypadku,	 w	 oparciu
o	 próbę	 59	 publikacji,	 stwierdzono
zgodność	na	poziomie	100%.	W	tych
samych	 krajach	 przeprowadzono	 ta-
kże	 monitoring	 57	 firmowych	 witryn
internetowych,	 gdzie	 stwierdzono
zgodność	 w	 zakresie	 przestrzegania
przyjętych	 zobowiązań	 na	 poziomie
99,5%.

Jeśli	 chodzi	 o	 reklamy	 Ferrero,	mo-

nitoring zobowiązań dotyczących 
reklamy telewizyjnej przeprowa-

dzono na próbie 6 krajów,	 gdzie	
stwierdzono	 następujący	 odsetek	
zgodności	2:

•	Chiny	 100%;	Malezja	 100%;	 RPA	
92,7%;	Zjednoczone	Emiraty	Arabskie	
99,3%;	Kolumbia	98,5%;	Indie	81,4%.

Zgodność	 reklam w prasie	 była
oceniana	 przez	 Accenture	 w	 okresie
września	 i	 października	 2014r.	
w	 Brazylii,	 Chinach,	 Indiach,	 RPA	
i	 Singapurze.	 W	 krajach	 tych	 nie
stwierdzono ani jednego przypadku
niezgodności.	W	tych	samych	krajach	i
w	 tym	 samym	 okresie	 ocenie	 pod-
dano	 też	 reklamę	 zamieszczaną	 w	
Internecie,	 która	 obejmuje	 równ-
ież	 firmowe	 witryny	 internetowe.

1. Raport Accenture z
monitoringu reklam telewizy-
jnych pod kątem ich zgodności 
ze zobowiązaniami IFBA został
sporządzony w trakcie drugiego 
kwadrymestru 2014r.

2. Odsetek zgodności odnosi
się do monitoringu spotów 
emitowanych w czasie ante-
nowym „All spots (All GRPS, 
All Time)”.
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NA	POZIOMIE	EUROPEJSKIM	

Jeśli	 chodzi	 o	 Europę,	 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	bardziej	restrykcyjne	zobowiąz-
ania	 EU	 Pledge,	 w	 oparciu	 o	 które	
w	 zakres	 stosowania	 samoregulacji	
włączone	 zostały	 także	 witryny	 fir-
mowe	członków	inicjatywy	

Również	 te	 zobowiązania	 były	 pod-
dane	monitoringowi	prowadzonemu	
przez	dwa	zewnętrzne	podmioty3:

•  Accenture Media Manage-

ment,	jeśli	chodzi	o	reklamę	telewizy-
jną	 emitowaną	 w	 następujących	 7	
krajach	 Europy:	 Francji,	 Niemczech,	
Węgrzech,	Włoszech,	 Polsce,	 Portu-
galii	i	Hiszpanii;

• European Advertising Stand-

ards Alliance (EASA) 	 jeśli	 chodzi	
o	 witryny	 internetowe	 szeregu	 irm	
należących	 do	 EU	 Pledge	 oceniane	
przez	 krajowe	organizacje	 samoreg-
ulacji	branży	reklamowej	z	10	krajów	
europejskich	 (Belgia,	 Francja,	Niem-

cy,	Węgry,	Holandia,	Polska,	Czechy,	
Hiszpania.	Portugalia	i	Wielka	Bryta-
nia).

Łączny	 odsetek	 zgodności	 dla
wszystkich	firm,	które	przystąpiły	do	
EU	Pledge,	jeśli	chodzi	o	reklamę	te-
lewizyjną,	wyniósł	98,5%,	co	stanowi
wzrost	w	 stosunku	 do	 roku	 poprze-
dniego	 (98,1%).Jeśli	 chodzi	 o	 moni-

toring	 witryn	 internetowych,	 w	 tym	
roku	 objął	 on	 w	 sumie	 326	 stron,	 a	
łączny	 odsetek	 zgodności	 wyniósł	
97%.	Również	 ten	wynik	 jest	wyższy	
niż	 uzyskany	 w	 roku	 poprzednim,	
czyli	94%.

Ferrero	 od	 samego	 początku	
uważa	 za	 zasadniczą	 rolę	 rodziców	
w	 edukacji	 dzieci	 w	 kwestii	 zrówn-
oważonego	odżywiania	się	i	zdrowe-
go	trybu	życia.	Pomimo	tego	 i	choć	
nie	został	udowodniony	bezpośredni	
związek	pomiędzy	reklamą	a	nawyka-
mi	 żywieniowymi	 dzieci,	 zgodnie	 z	
tym,	 co	 wskazaliśmy	 w	 naszych	 za-
sadach	 dotyczących	 reklamy	 (www.
ferrero.com/fc-1910),	w Europie Fer-
rero nie prowadzi żadnej reklamy 
produktów spożywczych, kie-

rowanej do dzieci w wieku poniżej 
12 lat.

	 Grupa	 kontynuuje	 intensywne	 sta-
rania	 w	 kierunku	 skoordynowania	
działań	 wszystkich	 pionów	 zaan-
gażowanych	 w	 sprawy	 związane	 z	
odpowiedzialną	 reklamą	 (marketing,	
dział	 prawny	 i	 planowanie	mediów).	
Opracowane	 też	 zostały	 wewnętrz-
ne	wytyczne	w	kwestiach	związanych	
z	 odpowiedzialną	 reklamą,	 przede	
wszystkim	 ze	 wskazaniem	 dobrych	
praktyk,	 jeśli	 chodzi	 o	 firmowe	 wi-
tryny	internetowe.

Jeśli	 chodzi	 o	 reklamę	 telewizyjną,
odsetek	zgodności	dla	reklam	Ferrero
w	2014	roku	wyniósł:
•	 w	 Hiszpanii	 99,4%;	 we	 Franc-

ji	 99,9%;	 w	 Portugalii	 99,6%;	
w	 Polsce	 98,6%;	 na	Węgrzech	
98,7%;	w	Niemczech	100%;	we	
Włoszech	99,5%.	

3.  Dane przedstawione w
raporcie Accenture

Media Management i EASA 
dotyczą drugiego półrocza 

2014.

Także	 w	 tym	 przypadku	 monitoring	 przeprowadzony	 przez	 Accenture	 nie	
wykazał	żadnych	naruszeń	zobowiązań	przyjętych	przez	Ferrero.

Ogólnoeuropejska Platforma Działania w Zakresie
Żywienia, Aktywności Fizycznej i Zdrowia

Jeśli	chodzi	o	udział	Ferrero	w	pracach	Ogólnoeuropejskiej	Platformy,	Grupa	ma	
obowiązek	składania	corocznego	raportu	z	indywidualnego	monitoringu	każd-
ego	ze	zobowiązań	podjętych	w	zakresie:	formulacji	i	porcjowania	produktów,	
prawidłowej	informacji	i	edukacji	żywieniowej,	promocji	aktywności	fizycznej,	
odpowiedzialnej	komunikacji	reklamowej.	Raport	ten	jest	następnie	oceniany	
przez	organ	specjalnie	w	tym	celu	upoważniony	przez	Komisję	Europejską.

Oto jak w roku 2013 został oceniony monitoring	 poszczególnych	
zobowiązań	przyjętych	przez	Ferrero	w	ramach	Platformy:

•	„Media	 literacy	 &	 Responsible	
Advertising	to	children”:	bardzo	zad-
owalający;
•		“Promotion	of	physical	activity”:	

bardzo	zadowalający;
•	“Product	 formulation	 and	 por	

tion	 sizes”:	 niezadowalający	 (w	 roku	
2013/14	nie	dokonano	dalszej	reduk-
cji	porcji	produktów	Ferrero,	 jako	że	
realizowana	 już	 polityka	 dotycząca	
porcjowania	 zakłada,	 że	 produkty	
Ferrero	mają	być	spożywane	jako	ele-
ment	większych	posiłków/przekąsek.	
Dlatego	 właśnie	 Ferrero	 proponuje	

porcje,	 które	 umożliwiają	 włączenie	
innych	 składników,	 jak	 choćby	 ow-
oce.	 70%	 sprzedanych	 produktów	
(w	 ujęciu	 wielkościowym)	 to	 porc-
je	 poniżej	 25	 g,	 jak	 zilustrowano	 na	
wykresie	 umieszczonym	 na	 stronie	
44.	 Bliższe	 informacje	 na	 ten	 temat	
zamieszczono	 w	 rozdziale	 Wielkie	
Marki	w	małych	porcjach);
•	„EPODE	 (Ensemble	 Prévenons	

l’Obesité	Des	Enfants)/EEN	(Europe-
an	Epode	Network)”:	bardzo	zadow-
alający.

Nasi konsumenci 

Grupa	 została	 poinformowana	 o	 kilku	mniej	 istotnych	 przypadkach	 niezgodności.	
Zostały	wskazane	konkretne	spoty	i	szybko	podjęto	odpowiednie	działania	zaradc-
ze.	Jeśli	chodzi	o	firmowe	witryny	internetowe,	z	przeanalizowanych	326	stron	43	na-
leżały	do	Ferrero.	Dwie	z	nich	uznano	za	naruszające	kryteria	EU	Pledge	i	natychmiast	
wdrożono	odpowiednie	środki	naprawcze.	W	odróżnieniu	od	roku	poprzedniego,	w	
tym	roku	żadna z firmowych witryn internetowych nie została uznana za narus-
zającą krajowe kodeksy samoregulacji.



6160

Odpowiedzialność społeczna Ferrero Ludzie

Jeśli	chodzi	o	teren	Unii	Europejskiej,	
to	 zobowiązanie	 do	 dobrowolnego
podawania	informacji	na	opakowaniu
produktów	KINDER®	i	NUTELLI®	oraz	
przekąsek	 Ferrero	 pokrywa	 69,4%	
całego	asortymentu	produktów	spr-
zedawanych	 przez	 Grupę.	 Odsetek	
ten	 został	 wyliczony	 w	 odniesieniu	
do	wolumenów	sprzedaży	(w	tonach)	
na	 terenie	 UE	 produktów	 KINDER®	
i	NUTELLA®	oraz	przekąsek	Ferrero.	
Kalkulacja	 ta	 nie	 obejmuje	 małych	
opakowań	 oraz	 produktów	 sezo-
nowych,	jako	że	tego	rodzaju	wyroby	
zwolnione	 są	 z	 przestrzegania	 reko-
mendacji.	

Logo	 umieszczone	 na	 przedniej	
stronie	 opakowania	 (w	 przypadku	
powtórzenia	 informacji	 już	 wid-
niejącej	 z	 tyłu)	 zawiera	 dobrowolnie	
podawane	 informacje	 żywieniowe,	
zgodnie	 z	 treścią	 rozporządzenia	
1169/2011	 (UE).	 W	 szczególności	 są	
to:
•		wartość	 kaloryczna	 i	 ilości	 sub-

stancji	odżywczych	–	zawarte	w	100g	
i	w	porcji,	w	kilokaloriach	i	w	kilodżu-
lach;	

•		 bezpośrednio	 obok	 logo	 –	 do-
datkowa	informacja,	że	podane	war-

Aby	 zapewnić	 jednolite	 podejście	
do	tej	kwestii	w	całej	Grupie,	Ferrero
stopniowo	 rozszerza	 podawanie
informacji	żywieniowych	na	przedniej
stronie	 opakowania	 na	 rynki
pozaeuropejskie.

Na	 poziomie	 globalnym	 IFBA Prin-

ciples for a Global Approach to 
Fact-based Nutrition Information4
zostały	 dodatkowo	 wzmocnione	
i	oficjalnie	podane	15	września	2014r.
Światowej	 Organizacji	 Zdrowia,	 ze
wskazaniem,	 że	 będą	 w	 pełni	
wdrożone	do	końca	grudnia	2016r.

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

13	grudnia	2014	roku	weszło	w	życie	unijne	rozporządzenie	1169/2011	(UE)	w	
sprawie	przekazywania	konsumentom	informacji	na	temat	żywności.	Wprowa-
dza	 ono	 szereg	 nowych	 obowiązków	 dotyczących	 znakowania	 produktów	
spożywczych.	Zgodnie	z	tym,	co	przewiduje	nowe	rozporządzenie,	Grupa	Fer-
rero	postanowiła	kontynuować	dobrowolne	podawanie	na	przedzie	opakowa-
nia	 informacji	 żywieniowych,	podtrzymując	 tym	 samym	swoje	 zobowiązanie	
do	przestrzegania	rekomendacji	w	zakresie	etykietowania,	opracowanych	pr-
zez	Europejską	 Federację	 Producentów	Żywności	 i	Napojów	 (FoodDrinkEu-
rope)	na	produktach	z	linii	KINDER®	i	NUTELL	A®	oraz	dla	przekąsek	Ferrero.

4. www.ifballiance.org/docu-
ments/2014/09/ifba-commit-
ment-on-nutrition-informa-

tion-final-september-2014.pdf 

Image	1 Image	2

Grupa	Ferrero	kontynuuje	w	związku	z	tym	proces	wdrażania	na	poziomie
ogólnoświatowym	zasad	IFBA,	kierując	się	powyższym	terminem.	Biorąc	pod
uwagę	 zmiany	 prawne	 wprowadzane	 w	 części	 krajów,	 jak	 również	 trud-
ności	(a	czasem	wręcz	niemożność)	wskazania	odpowiedniej	i	uznanej	war-
tości	spożycia	referencyjnego	(tzw.	reference	 intake),	aby	móc	prawidłowo	
wdrożyć	 powyższe	 zasady,	 Grupa	 Ferrero	 dokonała	 weryfikacji	 swoich	
założeń	dotyczących	wprowadzenia globalnych zasad IFBA do znakowa-

nia żywieniowego i zmodyfikowała harmonogram pod kątem terminu 
wyznaczonego na grudzień 2016r.	Zależy	to	również	od	zmian	prawnych,	
jakie	mogą	następować	w	trakcie	tego	okresu	w	poszczególnych	krajach.

W	trakcie	roku	2014	wprowadzenie	zasad	IFBA	zostało	potwierdzone	w	USA	
i	Meksyku.	Dotychczasowy	zakres	rozszerzono	także	w	Rosji,	Kazachstanie	
i	Białorusi.

W	pozostałych	krajach	stosowane	są	lokalne	przepisy	prawa	lub	też	do	roku	
2016	 zostaną	 wprowadzone	 standardy	 IFBA,	 zgodnie	 z	 przyjętym	 przez	
Grupę	dobrowolnym	zobowiązaniem.

Powyżej	zamieszczone	zostały	dwa	praktyczne	przykłady	zastosowania	zasad	
IFBA	do	 informacji	na	temat	wartości	kalorycznej,	podawanej	na	przedniej	
stronie	opakowania,	w	zależności	od	różnych	potrzeb	poszczególnych	ryn-
ków.	W	krajach,	w	których	nie	istnieje	ogólnie	uznana	wartość	reference	inta-
ke	(lub	nie	wolno	jej	wykorzystywać),	podana	została	wyłącznie	bezwzględna	
wartość	kaloryczna	w	100	gramach	i	w	porcji	produktu	(rysunek	1).	W	drugim	
przypadku	podano	natomiast	obie	wartości	–	bezwzględną	oraz	procentową	
w	stosunku	do	właściwej	wartości	reference	intake	(rysunek	2).	

Nasi konsumenci 

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 PRZEPISÓW KRAJOWYCH, 
FERRERO ZOBOWIĄZUJE SIĘ UMIESZCZAĆ NA PRZEDNIEJ STRONIE 

OPAKOWAŃ SWOICH PRODUKTÓW DODATKOWE INFORMACJE, 
UŁATWIAJĄCE CZYTANIE ETYKIETY.

tości	odnoszą	się	do	„średniego	dzi-
ennego	spożycia	kalorii	przez	osobę	
dorosłą”	(8.400	kJ/2.000	kcal)”	
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d	 2007	 roku	 Ferrero	 jest	 partnerem	 projektu	 EPODE	 (Razem	
przeciwdziałajmy	otyłości	wśród	dzieci)	oraz	EEN	(European	Epode	
Network).	W	ramach	sieci	EEN	Ferrero	nadal	brało	udział	w	różnych	

projektach	 EPODE	 realizowanych	 na	 szczeblu	 krajowym	 w	 następujących	
państwach:

5. J. Vinck et al. “Downward 
trends in the prevalence of 

childhood overweight in two 
pilot towns taking part in the 

VIASANO community-based 
programme in Belgium: data 
from a national school health 

monitoring system”, Pedia-
tric Obesity, 31 marca 2015, 

www.onlinelibrary.wiley.
com/doi/10.1111/ijpo.12022/

abstract. 

6. Dokładne informacje
na temat partnerów

projektów zostały
zamieszczone w raporcie

odpowiedzialności
społecznej za rok

2012.

Program EPODE

• Francja:	Ferrero	utrzymuje	status	
„złotego	 członka”	 projektu	 Vivons 
en Forme,	w	ramach	którego	w	2014	
roku	 zorganizowano	 45	 inicjatyw	
szkoleniowych.

• Belgia:	 	 Ferrero	 nadal	 wspiera	
projekt	 Viasano,	 którego	 pozyty-
wne	 wyniki	 zostały	 opublikowane	
w	 czasopiśmie	 naukowym	 Pediatric	
Obesity	5.	Mowa	tu	o	udowodnionej	
redukcji	 o	 2,1%	 występowania	 nad-
wagi	 i	o	0,3%	otyłości	u	dzieci	w	la-
tach	 2007	 -2010	w	 dwóch	miastach	
pilotażowych	uczestniczących	w	pro-
jekcie.

• Hiszpania:	 	 Ferrero	 kontynuuje	
swój	udział	w	projekcie	Thao,	którego	

celem	jest	walka	z	otyłością	u	dzieci.	
W	2014	roku	projekt	ten	objął	swoim	
zasięgiem	milion	osób,	 z	 czego	155	
tys.	dzieci	z	70	hiszpańskich	miast.	

• Holandia:	 w	 ramach	 projektu	
JOGG	 prowadzonego	 w	 mieście	
Breda,	w	2014	roku	został	uruchom-

iony	 dwutygodniowy	 program	 pro-
mocji	 zdrowego	 stylu	 życia	 w	 wy-
branych	 dzielnicach	 miasta,	 gdzie	
występowały	 szczególnie	 wysokie	
wskaźniki	otyłości.

• Grecja:	 Ferrero	 nadal	 wspiera	
program	 Paideiatroi	 w	 3	 miastach,	
gdzie	przeprowadzono	dwie	kampa-
nie	edukacyjne	na	temat	porcji	jedze-
nia	 i	 zdrowego	 stylu	 życia.	 Projekt	
zakończył	się	w	lutym	2014	roku.

Od	2012	roku	głównym	projektem	platformy	EEN	jest	EPHE	(Epode	for	the
promotion	of	Health	Equity),	przedsięwzięcie	współfinansowane	przez	Komi-
sję	Europejską	(DG	ZDROWIE)	we	współpracy	z	6	europejskimi	uniwersyte-
tami	6	.	

O

Nasi konsumenci 

Projekt	obejmuje	lata	2012 -2015	
i	 opiera	 się	 na	 inicjatywach	 lokal-
nych,	 które	 w	 aktywny	 sposób	 an-
gażują	 rodziny,	 szkoły	 i	 miejscowe	
społeczności.	 EPHE	 koncentruje	 się	
na	nierównościach	społeczno
-ekonomicznych,	 a	 jego	 działania	
skierowane	 są	 do	 wybranych	 grup	
docelowych,	znajdujących	się	w
szczególnie	 trudnej	 sytuacji	
społecznej	lub	ekonomicznej.	Celem	
jest	obniżenie	ryzyka	zachorowań	na	
choroby	wynikające	z	nieprawidłowej	
diety	i	nieaktywnego	stylu	życia.

W programie uczestniczy 1.266 
dzieci (średni	 wiek	 to	 7,17	 lat)	oraz 
ich rodziny,	mieszkające	 na	 terenie	
następujących	 siedmiu	 krajów	euro-
pejskich:	Holandia,	Belgia,	Rumunia,	
Bułgaria,	Portugalia,	Grecja	i	Francja.	

Studium	oceny	projektu	obejmie	trzy
etapy.	 Na	 podstawie	 wyników
pierwszego	 etapu,	 tzw.	 „baseline
measurements”,	który	miał	miejsce	w
pierwszej	połowie	2014r.,	opracowa-
no	ponad	100	różnych	pomysłów	na
działania.	 Będą	 one	 stanowiły	 pod-
stawę	 do	 przygotowania kon-

kretnych rekomendacji, w kierunku 
wypracowania dobrych praktyk,	
które	 następnie	 będą	 rozpowszech-

niane	 i	 wdrażane	 za	 pomocą	 takich	
instrumentów,	 jak	 europejska	 poli-
tyka	spójności	 i	 fundusze	struktural-
ne.	Ma	to	zmotywować	władze	lokal-
ne,	regionalne	i	krajowe	do	dalszego	
zainwestowania	w	metodykę	EPODE.	
Na	 zakończenie	 projektu	 na	 pod-
stawie	tych	„dobrych	praktyk”	pow-
stanie	zbiór	rekomendacji	EPHE	oraz	
szereg	publikacji	naukowych.

Ostatnim	 etapem	 programu	 będ-
zie	 ocena	 powodzenia	 i	 trwałości	
projektów,	a	więc	tego, czy projekty,	
zrealizowane	w	siedmiu	pilotażowych	
społecznościach,	 będą mogły być 
kontynuowane i czy ich skutki utr-
zymują się w czasie.

Komisja Europejska	 uznała,	 także
formalnie,	duże	znaczenie	społeczne
partnerstwa	publiczno	-prywatnego.
Zdaniem	Komisji	EPODE jest mode-

lem 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	lokal-
ne–co	umożliwia	wybór	konkretnych
potrzebnych	działań	 i	 uzyskanie	wy-
miernych	ich	efektów	na	danym	tere-
nie.
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racuj, Twórz, Dawaj - oto wartości, które od samego początku pr-
zyświecają działalności Fundacji Piery, Pietra i Giovanniego Ferrero 

w Albie.

FUNDACJA
FERRERO 
Fundacja,	założona	w	1983	roku	jako	
„Opera	Sociale”	(Dzieło	Społeczne)	i	
kierowana	przez	cały	czas	przez	nie-
strudzoną	Prezes,	panią	Marię	Frankę	
Ferrero,	działa na polu społecznym, 
charytatywnym, kulturalnym i ar-
tystycznym,	 przede	 wszystkim	 na	
rzecz„seniorów”	Ferrero,	czyli	swoich	
emerytowanych	 pracowników,	 oraz	

Działająca	 w	 oparciu	 o	 zasady	 etyczne	 rodziny	 Ferrero	 Fundacja	 stanowi	
główny	punkt	odniesienia	dla	wszystkich	zakładów	i	przedsiębiorstw	Grupy.	
Była	wzorcem	dla	powstałej	w	Niemczech	przy	 zakładzie	produkcyjnym	w	
Stadtallendorf	 w	 2008	 roku	 Opera	 Sociale,	 a	 także	 dla	 wszystkich	 inicja-
tyw	podejmowanych	od	2005	roku	przez	Ferrero	Francja	na	rzecz	pracow-
ników,	 seniorów	 i	 dzieci.	Warto	 tu	 przypomnieć	 przede	wszystkim	 Jedno-
stkę	 ds.	 socjalnych,	 żłobek,	Mini	 Club,	 kolonie	 letnie	 dla	 dzieci,	 pomoc	w	
nauce,	 stypendia.	 Swoją	 działalnością	 i	 ponad	 trzydziestoletnim	 doświad-
czeniem	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	poprzed-
nich	edycjach	raportu	CSR	Grupy	Ferrero	(dostępnych	pod	adresem	www.
ferrerocsr.com).

dzieci.	 Fundacja	 dysponuje	 budyn-
kiem,	który	służy	około	3,5	tys.	byłych	
pracowników	 i	 ich	 małżonkom,	 ofe-
rując	 miejsce	 spotkań,	 zajęć	 w	 pra-
cowniach	 rękodzielniczych,	 biblio-
tekę,	 wielofunkcyjną	 salę,	 siłownię,	
wystawy,	konferencje	i	porady	lekar-
skie.	 Dla	 dzieci	 pracowników	 Fun-
dacja	prowadzi	nowoczesny	żłobek.

FUNDACJA FERRERO JEST FUNDACJĄ AKTYWNĄ : SAMODZIELNIE
PROWADZI RÓŻNEGO RODZAJU PROJEKTY I DZIAŁANIA 

SPOŁECZNOKULTURALNE, FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW GRUPY FERRERO.

PROJEKTY SPOŁECZNE 

Od	1983	roku	Fundacja	Piery,	Pietra	
i	 Giovanniego	 Ferrero	 codziennie
prowadzi	 działania,	 których	 celem	
jest	poprawa	jakości	życia	osób	star-
szych.	 Oferując	 różne	 formy	 aktyw-
ności	Fundacja	Ferrero	promuje	inny,
pozytywny	 obraz	 trzeciego	 wieku,	
okres	 pełen	 wartości	 społecznych	
człowieka:	 dziedzictwo	 wartości,	
doświadczeń,	 mądrości	 i	 człowiecz-
eństwa,	 które	 charakteryzują	 ludzi	
starszych.	

Fundacja	 oferuje	 seniorom	 liczne	
możliwości	 medyczne,	 społeczne,	
ochrony	 zdrowia,	 dając	 możliwość	
udziału	 w	 zajęciach	 aktywności	 ru-
chowych,	 aktywności	 kulturalnych,	
towarzyskich,	co	pozytywnie	wpływa	
na	 lokalną	 społeczność	 i	 jakość	
życia.	 Prowadzonych	 jest	 około	 40	
grup	zajęciowych,	w	ramach	których

P

Fundacja Ferrero



6766

Odpowiedzialność społeczna Ferrero Ludzie

W	trakcie	2014	roku,	w
ramach	pomocy	socjal-
no-zdrowotnej,
przeprowadzono	670
wizyt lekarskich	dla
seniorów	Ferrero	i	ich
małżonków,	z	Alby	i
okolic.	Poza	tym	w
ambulatorium	 lekar-
skim	 wykonano 445 
wizyt kontrolnych	 dla	
seniorów	 Ferrero	 i	 ich	
małżonków,	 którzy	 uc-
zestniczą	w	 zajęciach	 z	
aktywności	ruchowej.

Dzięki	 8 pielęgniarz-

om,	 pracującym	 jako	
wolontariusze,	 przeprowadzono	
2.668	 pomiarów	 ciśnienia	 krwi,	
wykonano	381	zastrzyków	domięśni-
owych,	118	badań	EKG,	243	pomiary	
poziomu	cukru	we	krwi.	W	2014	roku	
gabinet	zabiegowy	był	otwarty	przez	
221	dni,	w	sumie	331	godzin.

Z	 konsultacji	podolog	 a	 skorzystało	
110 osób; 676	natomiast	z	zabiegów
leczniczych	na	stopy.	Wykonano	60
sesji fototerapii.	 Ponadto	 182 

OPIEKA ZDROWOTNA

pacjentom udzielono pomocy neu-

rologicznej.

Fundacja	 proponuje	 kursy	 aktyw-
ności	 ruchowej,	 w	 których	 w	 2014	
roku	 wzięło	 udział	 455	 osób,	 w	 ra-
mach	 12	 grup	 aktywności	 ogólnej	
i	 22	 grup	 aktywności	 ukierunkowa-
nej.	 W	 takich	 zajęciach	 aktywności	
ukierunkowanej	brało	udział	także	22	
seniorów	wciąż	pracujących	w	firmie.

W TRAKCIE 2014 ROKU WYKONANO 481 POBRAŃ KRWI 
I 264 WIZYTY DOMOWE.

POMOC SPOŁECZNA I MEDYCZNA W DOMU
ORAZ PUNKT POBRAŃ

W	 czerwcu	 2013	 roku	 uruchomiono
domową pomoc socjalną i me-

dyczną,	dla	emerytowanych	pracow-
ników	Ferrero	 i	 ich	współmałżonków	
mieszkających	 w	 Albie	 i	 okolicach.	
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	rama-
ch	państwowej	służby	zdrowia	opieki	
domowej,	 ale	 ją	 uzupełnia.	 Dzięki
wolontariuszom	 z	 grupy	 ‘solidar-
nościowej’	Fundacji	Ferrero	i	specja-
lnemu	 samochodowi	 ,	 zawodowa	
pielęgniarka	może	odwiedzać	pacjen-
tów	bezpośrednio	w	ich	domach.

emerytowani	pracownicy	uczestniczą	w	zajęciach	pracowni	krawieckiej,	cera-
micznej,	fotograficznej,	hafciarskiej,	internetowej,	języków	obcych,	rysunku	i	
malarstwa.	Organizowane	są	wyprawy	ekologiczne,	zajęcia	chóru,	zajęcia	dla	
dziadków	i	wnuków,	spotkania	z	kucharzami,	zajęcia	z	pieczenia	ciast	i	wiele,	
wiele	innych.	Seniorzy wspierają też i współpracują przy organizowanych 
przez	Fundację	Ferrero	projektach kulturalnych,	których	wraz	z	upływem	
lat	jest	coraz	więcej,	i	są	coraz	bardziej	złożone	.	Uczestniczą	aktywnie	w	przy-
gotowaniu	imprez,	witają	gości,	pilnują	porządku,	prowadzą	sprzedaż	katalo-
gów	w	trakcie	wystaw	i	wykonują	wiele	innych	zadań.	Często	prowadzone	są	
także	spotkania,	na	których	można	poszerzyć	swoją	wiedzę	o	wolontariacie	
i	w	ten	sposób	nauczyć	się,	jak	konkretnie	pomagać	osobom	chorym	i	potr-
zebującym.

W	 roku	 2013/2014	 około 700 osób	 przychodziło	 regularnie	 do	 Fundacji,	
biorąc	udział	w	 jednej	 lub	kilku	grupach	zajęciowych.	Ogółem	zapisów	do	
wszystkich	grup	było	ponad	1.400.

Od	 czerwca	 2014	 roku	 regularnie przyjmowani są w Fundacji seniorzy 
Ferrero i ich współmałżonkowie, którzy wymagają pomocy	 lub	 potr-
zebują	towarzystwa,	ponieważ	w	domu	są	samotni.	W	ten	sposób	 ich	stali	
opiekunowie	zyskują	parę	godzin	czasu	wolnego,	które	mogą	poświęcić	na	
własne	zajęcia.

W	dwie	środy	w	miesiącu	od	godziny	11	do	16	około	dwudziestu	osób	pozo-
staje	pod	opieką	asystenta	socjalnego	i	zawodowej	pielęgniarki,	a	także	pod	
nadzorem	lekarzy	z	Fundacji.	W	tym	czasie	podawany	jest	także	obiad.

DZIEŃ ULGOWY

Fundacja Ferrero

W	2014	roku	Fundacja	Ferrero	promowała	także	zajęcia	nordic	walking,	które
odbywały	 się	 regularnie	 od	marca	 do	 czerwca	 i	 od	września	 do	 grudnia.	
Było	bardzo	wielu	chętnych	-	na zajęcia nordic walking zgłosiło się 103 
seniorów,	których	podzielono	na	6	grup.

Kontynuowany	 był	 też	 w	 roku	 2014	 program	 badań screeningowych w 
kierunku profilaktyki i wczesnej diagnozy zwyrodnienia plamki żółtej	
związanego z wiekiem,	prowadzony	we	współpracy	z	Fundacją	La	Macula	
z	Genui.	W	2014	roku	przeprowadzono	170 konsultacji.
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Swoją	 działalność	 kontynuuje	 żłobek	 przyzakładowy,	 istniejący	 od	 jesieni	
2009	roku.	W	żłobku	Ferrero	opiekę	znajduje	80	dzieci,	w	wieku	od	trzech	
miesięcy	do	trzech	lat.	Pracownicy	firmy	korzystają	z	preferencyjnych	stawek	
opłat.	Dla	dzieci	pozostałych	mieszkańców	Alby,	wskazanych	przez	gminę,	
zarezerwowanych	jest	od	5	do	10%	miejsc.

Budynek	żłobka	to	awangardowa
konstrukcja,	 zaprojektowana	 pod	
kątem	małych	dzieci,	w	 której	mogą	
one	 bezpiecznie	 i	 swobodnie	 prze-
mieszczać	 się,	 odpoczywać	 i	 bawić.	
Rozwój	dzieci	i	zdobywanie	przez	nie	

ŻŁOBEK FERRERO

W CIĄGU LAT SWOJEGO ISTNIENIA ŻŁOBEK FERRERO ZDOBYŁ REPUTACJĘ
MIEJSCA, GDZIE SŁUŻY SIĘ DZIECIOM, MIEJSCA SPOTKAŃ , POZYSKIWANIA

INFORMACJI, NAUKI I, GDZIE RODZICE , WYCHOWAWCY I OPIEKUNOWIE
MOGĄ WYMIENIĆ POGLĄDY .

wiedzy	odbywają	się	w	sposób,	który	
w	 miarę	 możliwości	 unika	 ingerencji	
w	 ich	wolność.	Dzięki	 temu	maluchy	
mogą	swobodnie	wyrażać	to,	co	chcą,
zdobywając	przy	okazji	pewność	sie-
bie.

Żłobek	zapewnia	rodzinie	wsparcie	i	doradztwo,	organizując	spotkania	i	pro-
mującwymianę	poglądów	na	tematy	wychowawcze,	związane	z	rolą	rodziców	
i	 rozwojem	dzieci.	Rozmaite	 zajęcia	dydaktyczne	prowadzone	 są	w	pracow-
niach	 światła,	 malarstwa,	 zajęć	 manualnych	 i	 pracowni	 muzycznej.	 Otocze-
nie	zewnętrzne	żłobka	pozwala	dzieciom	na	bezpośredni	kontakt	z	naturą	w	
różnych	porach	roku.	Żłobek	ponadto	posiada	własną	kuchnię,	która	przygo-
towuje	posiłki	w	oparciu	o	świeże,	sezonowe	produkty.

Również	 seniorzy	 podopieczni	 Fundacji,	 obecni	 w	 żłobku	 jako	 „babcie”	 i	 „dzia-
dkowie”,	uczestniczą	w	rozmaitych	zajęciach	z	dziećmi	i	rodzicami.	Babcie	i	dziadkowie	
poświęcają	dzieciom	swój	czas,	doświadczenie,	serdeczność	i	chętnie	bawią	się	z	nimi,	
czytając	bajki,	ucząc	wierszyków,	wspólnie	przygotowując	proste	potrawy,	szykując	
świąteczne	ozdoby	czy	zajmując	się	ogródkiem.

Fundacja	świadczy	w	żłobku	Ferrero	także	usługi	medyczne.	Organizowane	są
comiesięczne	spotkania	z	dyrektorką,	odbywają	się	też	regularne	konsultacje	z
lekarzami	 pediatrami	 z	 publicznej	 służby	 zdrowia	 (z	 lokalnego	 ośrodka	
zdrowia	CN2	Alba	 -Bra).	Współprac	a	 taka	obejmuje:	konsultacje	w	przypa-
dku	mniejszych	 urazów	 i	 chorób,	 które	 nie	 wymagają	 wezwania	 Pogotowia	
Ratunkowego,	odbywające	się	raz	na	pół

Fundacja	 Ferrero	 coraz	 prężniej	
działa	na	polu	kultury.	Prowadzi	ba-
dania	 i	 studia,	 jak	 również	 różnego	
rodzaju	szkolenia,	których	celem	jest	
poszerzanie przekrojowej wiedzy	i 
doświadczeń	w	 różnorodnych	dzie-
dzinach.	W	 zgodzie	 z	wyznawanymi	
wartościami	 promuje	 rozwój	 kultury	
aktywnej,	 twórczej	 i	 odpowiedzial-
nej.	Realizując	swoje	założenia,	Fun-
dacja	Ferrero	wspiera	 i	 finansuje	pr-
zedsięwzięcia	kulturalne	realizowane	
we	 współpracy	 z	 fundacjami,	 orga-
nizacjami	 i	 instytucjami	 lokalnymi,	
krajowymi	 i	 międzynarodowymi,	
które	inicjują	trwałe	projekty,	niosące	
korzyści	dla	całej	społeczności,
Fundacja	Ferrero	funduje	co	roku

PROJEKTY KULTURALNE 

krajowe i międzynarodowe 
stypendia dla	 dzieci	 obecnych	
i	 emerytowanych	 pracowników	 Fer-
rero,	 a	 także	 wspiera	 badania	 nau-
kowe	i	przewody	doktorskie.	Ponadto	
promuje	i	finansuje	projekty,	których	
celem	jest	połączenie	nauki	 i	badań	
ze	 sztuką	 	 i	 kulturą	 ,	 a	 także	 z	 nau-
kami	 ekonomicznymi	 i	 społecznymi.	
W	szczególny	 sposób	zainteresowa-
na	 jest	 promocją	wiedzy	o	ważnych	
postaciach	 z	 historii	 kultury	 Alby	
i	Piemontu,	którymi	pragnie	zaintere-
sować	także	odbiorców	spoza	Włoch.

Podobnie	 jak	w	 latach	poprzednich,	 i	w	 tym	roku	Fundacja	Ferrero	z	Alby
kontynuowała	 ciekawą	 współpracę	 z	 Uniwersytetem	 Turyńskim,	 w	 ramach
podyplomowych	kursów	master	im.	Michele	Ferrero	w	dziedzinie	nauk	i	tech-
nologii	żywności	i	żywienia	człowieka.

KURSY MASTER IM. MICHELE FERRERO W DZIEDZINIE 
NAUK I TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA 
CZŁOWIEKA

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.
Ufundowano	dwie	nagrody	wartości	5	tys.	euro	dla	studentów,	którzy	skończą	
studia	z	najlepszymi	wynikami	oraz	jedną	nagrodę,	w	tej	samej	wysokości,	dla	
autora	najlepszej	pracy	dyplomowej.

CELEM PROGRAMU JEST WYKSZTAŁCENIE SPECJALISTÓW W ZAKRESIE
TECHNOLOGII, NAUK MEDYCZNO-BIOLOGICZNYCH I CHEMICZNYCH, 

KTÓRZY BĘDĄ CHCIELI PRACOWAĆ W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM LUB
LABORATORIACH BADAWCZO-ROZWOJOWYCH.

Roku,	szkolenia	dla	wychowawców	i	pozostałych	pracowników	żłobka,	nadzór	
i	udział	w	przygotowaniu	 sezonowych	 jadłospisów,	 sprawdzanych	następnie	
przez	właściwe	organy	inspekcji	sanitarnej.

Fundacja Ferrero
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Jesienią	2014	roku	Fundacja	zainaugurowała	wystawę	zatytułowaną	Fe-
lice	Casorati.	Europejskie	i	amerykańskie	kolekcje	i	wystawy.	Wystawa
przyciągnęła	 do	 Alby	 ponad 100 tys. zwiedzających,	 co	 stanowi	
rekordową	 liczbę	 gości,	 wśród	 których	 nie	 zabrakło	 również	 dzieci	 i	
młodzieży.	Z	myślą	o	uczniach	szkół	gimnazjalnych	 i	ponadgimnazja-
lnych	 przygotowano	w	 ramach	wystawy	 specjalne	 laboratoria	 dyda-
ktyczne.

Pokazane	prace	to	te,	które	na	liczne	międzynarodowe	wystawy	wybie-
rał	sam	Casorati	w	czasie	swojej	długiej	kariery	artystycznej,	rozpoczętej	
w	1907	roku	i	zakończonej	wraz	ze	śmiercią	artysty	w	1963	roku.

Felice Casorati. Europejskie i
amerykańskie kolekcje i wystawy

Fundacja Ferrero

Od	21	maja	do	13	czerwca	2014r.	
w	Fundacji	pokazywano	wystawę	
pt.	 „Uśmiechy	 afrykańskich	 ma-
tek”,	 przygotowaną	 przez	 CCM 
– Komitet Współpracy Medycz-

nej (Comitato Collaborazione 
Medica)	 wspólnie	 z	 Magnum 
Photos.CCM,	pozarządowa	orga-
nizacja	 założona	 w	 1968	 r.	 przez	
grupę	 turyńskich	 lekarzy,	 poka-
zała	 na	 wystawie	 30	 najpiękn-
iejszych	 zdjęć	 wykonanych	 przez	
fotografików	 Magnum	 w	 Afryce,	
gdzie	 pracują	 lekarze	 i	 pielęg-
niarki	 wysłani	 przez	 tę	 organi-
zację.	 Zwiedzający	 ekspozycję	
zyskali	okazję	do	przyjrzenia się 
z bliska sytuacji matek i dzieci w 
krajach Afryki Subsaharyjskiej.	
Poprzez	 kampanię	 „Uśmiechy	
afrykańskich	 matek”,	 rozpoczętą	
w	 2011	 roku	 i	 planowaną	 do	

Wystawa „Uśmiechy afrykańskich matek”

końca	 2015,	 CCM	 chce	 objąć	
opieką	medyczną	podczas	 ciąży	 i	
porodu	200	 tys.	kobiet,	 zapewnić	
szczepienia	dla	500	tys.	dzieci,	pr-
zeszkolić	 z	 położnictwa	 i	 pediatrii	
1.700	pracowników	służby	zdrowia	
oraz	 wyremontować	 i	 wyposażyć	
27	ośrodków	zdrowia.

Na	 zakończenie	 prezentacji	 wy-
stawy,	w	ramach	cyklu	wykładów,
zorganizowanych	 przez	 Fundację	
Ferrero,	odbyło	się	spotkanie	pod	
tytułem	 „Afrykańskie	 opowieści.	
Wolontariat	i	życie	z	CCM”.	Lekar-
ze	CCM,	w	rozmowie	z	Pierem	Bia-
nuccim,	 opowiadali	 o	 tym,	 czym	
jest	 praca	 lekarza	 wolontariusza	
w	Afryce,	 o	 związanych	 z	 nią	 tru-
dnościach	 i	 satysfakcji,	 o	 tym,	 jak	
pomagają	mamom	i	dzieciom.
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Fundacja	 Ferrero	 i	 Turyńska	 Akademia	 Medyczna,	 po	 dwóch	 latach	 od	
pozytywnie	 odebranej	 i	 wysoko	 ocenionej	 międzynarodowej	 konferencji	
pod	tytułem	„Udane	starzenie	–	podejście	wielodyscyplinarne”,	która	odbyła	
się	w	Albie	jesienią	2013	roku,	chcą	zorganizować	kolejną	okazję	do	spotka-
nia	 i	 porozmawiania	 na	 temat	 starzenia	 się,	w	 kontekście	 nowych	wyzwań	
społecznych,	ekonomicznych	i	kulturowych.

Konferencja,	 która	 zaplanowana	 została	 w	 terminie od 5 do 7 listopada 
2015r.,	będzie	nosiła	tytuł	„Udane	starzenie	–	nowe	perspektywy”	i	odbęd-
zie	się	w	Audytorium	Fundacji	Ferrero,	a	nad	jej	programem	będzie	czuwał	
specjalny	komitet	naukowy.

PRZYSZŁE ZAMIERZENIA

Fundacja Ferrero

Cykl odczytów 

•	Prof.	Mario Di Martino,	 który	
opowiadał	 o	 przejściu	 komety	
ISON,	 niezwykłej	 pod	 względem	
prędkości,	wielkości	i	jasności;

• Giorgio Simonelli,	który	w	roz-
mowie	 z	 dziennikarzem	 Orlando	
Pererą	 i	 Robertem	 Fiorim,	 zaprez-
entował	 książkę	 „Cari	 amici	 vicini	
e	 lontani.	 L’avventurosa	 storia	 del-
la	 radio”,	która	 jest	 inspirującą	po-
dróżą	 w	 świat	 radia	 i	 jego	 historii	
poszukiwań	swojego	miejsca	w	kul-
turze;
•	Prof.	Eugenio Del Toma,	spec-

jalista	w	zakresie	nauk	o	żywieniu	 i	
gastroenterologii,	 który	 poprow-
adził	wykład	na	temat	żywienia	jako	
stylu	 życia	 oraz	 aktywnego	 i	 świ-
adomego	 wpływania	 na	 długość	
życia	 i	 szczęśliwą	 starość,	 w	 pow-
iązaniu	 z	 szeregiem	 kulturowych	 i	
technologicznych	 korzyści	 i	 ogran-
iczeń,	 które	 oddziałują	 na	 nasze	
codzienne	zachowania;
•	dziennikarz	 Giuseppe Alta-

more,	 który	 mówił	 o	 kwestiach	
związanych	z	zaopatrzeniem	Włoch	
w	wodę,	w	kontekście	sytuacji	w	Eu-
ropie	i	na	świecie;
•	Prof.	 Giovanni Appendino,	

który	wygłosił	wykład	pt.	„Palące	
zdrowie.	Papryczka	chili	w	kuchni	
i	w	farmacji”.	Mówił	o	nieznanych	
składnikach	 ostrych	 potraw	 i	 o	
tym,	dlaczego	są	one	potrzebne.	
Zajął	się	także	związkami	między	
kuchnią	a	farmakologią;

• Maria Caramelli,	 dyrektor	
Eksperymentalnego	 Instytutu	
Proilaktyki	 Chorób	 Zwierzęcych	
w	Turynie,	 która	 opowiedziała	 o	
tym,	jak	działa	system	kontroli	ży-
wności	we	Włoszech;

• Gustavo Zagrebelsky,	 były	
prezes	Trybunału	Konstytucyjne-
go,	który	wygłosił	wykład	na	 te-
mat	włoskiej	konstytucji,	a	 także	
odpowiedział	 na	 wiele	 pytań	
o	 potencjalne	 konlikty	 z	 kon-
stytucją,	które	mogą	się	pojawiać	
w	dzisiejszych	czasach;

• Francesco Profumo,	wykład-
owca	 na	 Politechnice	 Turyńskiej	
i	 były	 minister	 edukacji,	 który	
omówił	 aspekty	 edukacyjne	
nauczania	 i	 jego	 praktyczne	
konsekwencje	 –	 jak	 zdobywać	
wiedzę,	by	znaleźć	swoje	miejsce	
na	rynku	pracy.

Fundacja	 Ferrero	 organizuje	 regularne	 spotkania	 w	 ramach	 „Cyklu	
odczytów”.	W	okresie	omawianym	w	niniejszym	raporcie	odczyty	wy-
głosili:

Jeśli	 chodzi	 o	 propozycje muzyczne,	 kontynuowana	 była	 współpraca	 z	
turyńskim	Związkiem	Muzycznym,	 organizacją	 non-profit,	 założoną	w	 1946	
roku,	oraz	z	Italy	&	Usa	Alba	Music	Festival,	imprezą	muzyczną,	którą	kierują	
muzycy	Giuseppe	Nova,	Jeffrey	Silberschlag	i	Larry	Edward	Vote.

Nadal	wydawane	było	także	firmowe	czasopismo	zatytułowane	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.
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Opera	 Sociale	 powstała	 przy	 zakładzie	 produkcyjnym	 w	 Stadtallendorf,	
w	 2008	 roku.	 Jest	 to	miejsce,	 w	 którym	 dawni	 pracownicy	 zakładu	mogą	
spotkać	 się,	porozmawiać	 i	 cieszyć	 się	własnym	 towarzystwem.	Opera	So-
ciale	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	utrzy-
manie	dobrego	stanu	zdrowia	także	w	zaawansowanym	wieku.

Kursy	z	zakresu	konkretnych	umiejętności,	wydar-
zenia	kulturalne	i	debaty,	jak	na	przykład	Kawiarnia	
Literacka,	wykłady	z	zakresu	historii	 i	przynależn-
ości	lokalnej,	zajęcia	informatyczne,	fotograficzne,	
malarskie	i	teatralne.

Zajęcia	 sportowe,	 relaksacyjne	 i	 inicjatywy	 po-
prawiające	jakość	życia,	np.	wycieczki	piesze	i	rowe-
rowe,	Qi	Gong,	 trening	 Life	Kinetic	 i	 zajęcia	 kuli-
narne	w	specjalnie	do	tego	celu	przystosowanym,	
wspólnym	miejscu.

Okazje	do	dzielenia	się	opowieściami	 i	doświadcz-
eniami,	 do	 spotkań	 towarzyskich,	 jak	 np.	 wspólne	
przygotowywanie	 zdrowego	 śniadania,	 by	 dobrze	
zacząć	dzień,	 lub	spotkania,	na	których	można	wy-
mienić	 się	 pomysłami	 lub	 zorganizować	 jakieś	wy-
darzenie.

Celem	 jest	 aktywne zaangażowanie wszystkich byłych pracowników 
Ferrero,	poprzez	 stworzenie	okazji	do	wzajemnego	uczenia	 się	od	 siebie.	
Powinno	to	doprowadzić,	a	taką	przynajmniej	mamy	nadzieję,	do	zwiększenia	
liczby	spotkań	organizowanych	już	samodzielnie	przez	seniorów	Ferrero,	dla	
siebie	i	dla	innych	członków	Opera	Sociale.

OPERA SOCIALE FERRERO W NIEMCZECH

UMYSŁ
Informacja i

nauka

CIAŁO
Gimnastyka i

żywienie

DUSZA
Kontakty i

życie towarzyskie

Nie	ma	nic	bardziej	wciągającego	od	czytania	książek,	opowiadania	i	słuc-
hania	historii.	Bazując	na	tym	założeniu,	autorzy	projektu	doszli	do	wniosku,	
że	właśnie	w	ten	sposób	można	ułatwić	seniorom	z	Opera	Sociale	nawiązan-

ie kontaktu z dziećmi.	Głośne	czytanie	książek	poprawia	też	zdolność	kon-
centracji,	a	dzieci	mają	szansę	odkrycia	i	wykorzystania	swojego	potencjału,	
rozwijając	 jednocześnie	 własną	 osobowość	 i	 poczucie	 odpowiedzialności	
społecznej.	Towarzyszami	 lektury,	 sympatycznie	 zwanymi	właśnie	„molami	
książkowymi”,	 są	bezpośrednio	seniorzy	z	Opera	Sociale,	którzy	pojawiają	
się	zarówno	w	szkołach,	przedszkolach	i	ośrodku	młodzieżowym	w	Stadtal-
lendorf.

PROJEKT „MOLE KSIĄŻKOWE”

W	ramach	współpracy	z	profesora-
mi	z	„Kinder®	&	Jugendmuseum	
Nürnberg”	 (Muzeum	 dla	 dzieci	
i	 młodzieży	 w	 Norymberdze),	 w	
obiektach	 Opera	 Sociale	 zorga-
nizowana	 została	 interaktywna 
instalacja muzealna.	 Zwiedzanie	
rozpoczyna	 się	 od	 poznania	 po-
chodzenia	 i	 sposobów	 produkcji	
kakao	 i	 czekolady.	 Kolejny	 etap	
nosi	tytuł	„Z	wycieczką	do	Rzymu”
i	 jest	 wielobarwnym	 spojrzeniem	
na	 kulturę	 starożytnego	 Rzymu.	
Na	 zakończenie	 prezentowane	 są	 czasy	 współczesne	 i	 rodzina	 Ferrero.	
Pomysł	 skierowany	 jest	do	członków	Opera	Sociale,	 ich	wnuków	 i	dzieci	 z	
okolicznych	szkół.

INTERAKTYWNE MUZEUM DLA MALUCHÓW 

Fundacja Ferrero

W	ostatnim	roku	rozszerzono	program	
wydarzeń.	W sumie w 258 zajęciach 
wzięły udział 5.382 osoby.	 Dzięki	
temu	Opera	Sociale,	dzień	po	dniu,	
staje	 się	 integralną	 częścią	 codzien-
nego	 życia	 emerytowanych	pracow-
ników	Ferrero.

Równie	ważny	jest	aspekt	współpracy
międzypokoleniowej	 –	 byli	 pracow-
nicy	 mogą	 przekazywać	 młodszym	
własne	doświadczenia	i	umiejętności	

zdobyte	w	trakcie	pracy	w	firmie,	tworząc	w	ten	sposób	dogodne	warunki	dla	
rozwijania	dialogu	między	pokoleniami.
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Wzrost	zaangażowania	Ferrero	w	działalność	Opera	Sociale	oraz	w	kwestie	
związane	 z	 lokalnymi	 społecznościami	 przejawiało	 się	 także	 poprzez	 cykl	
imprez	 zorganizowanych	 we	 współpracy	 z	 miastem	 Stadtallendorf.	 Dal-
szym	 ciągiem	 cyklu	poświęconego	 „zarządzaniu	 energią”	 są	 spotkania	 na	
temat	„zarządzania	zdrowiem”,	w	trakcie	których	uczestnikom	przybliża	się	
niekonwencjonalne	 metody	 dbania	 o	 zdrowie.	 Obok	 tych	 alternatywnych	
metod	leczenia	i	nowych	form	treningu	można	przy	tej	okazji	dowiedzieć	się	
czegoś	o	zdrowiu	i	medycynie	w	ujęciu	historycznym,	i	w	ten	sposób	poszer-
zyć	swoją	wiedzę	na	temat	zdrowego	i	zrównoważonego	sposobu	odżywiania	
się	i	trybu	życia.	Cykl	ten	rozpoczął	się	w	marcu	2015	roku	i	adresowany	jest	
do	członków	Opera	Sociale,	ale	także	do	seniorów	ze	Stadtallendorf	i	okolic.	
Temat	zdrowia	i	tego,	jak	działa	organizm	człowieka,	mogą	także	zgłębiać
wnuki	seniorów.

Zdrowie w świetle relektorów 

OPERA SOCIALE W NIEMCZECH W LICZBACH 

Groupe	d’Initiatives	et	de	Solidarité	(GIS,	Grupa	ds.	Inicjatyw	i	Solidarności)	
to	stowarzyszenie	założone	w	2005	roku,	które	zrzesza	emerytowanych	pra-
cowników	Ferrero	Francja	i	ich	współmałżonków,	którzy	–	jeśli	chcą	–	mogą	
do	niego	przystąpić	jako	„członkowie	stowarzyszeni”.

OPERA SOCIALE FERRERO WE FRANCJI

GIS	pragnie	towarzyszyć	byłym	pracownikom	Ferrero	Francja	w	nowym	życiu,
na	emeryturze,	i	w	ten	sposób	pomóc	utrzymać	więzy	przyjaźni	i	solidarności	
między	społeczeństwem	a	nimi.	W	zakładzie	Villers-Écalles	wyznaczono	do	
tego	celu	specjalną	przestrzeń,	gdzie	członkowie	GIS	mogą	się	spotykać,	w	
poczuciu,	że	wciąż	wracają	do	dawnego	zakładu.	
Działalność	GIS	obejmuje	cztery	obszary	tematyczne:

Fundacja Ferrero

kontakt	z	firmą	i	jej	dawnymi	pracownikami.	

wycieczki	kulturalne	i	pobudzanie	ciekawości	świata.

dobra	kondycja	fizyczna	i	umysłowa.

udział	w	życiu	lokalnych	i	ogólnokrajowych	organizacji.

WIĘZY 
SPOŁECZNE

KULTURA

ZDROWIE

SOLIDARNOŚĆ
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Jednostka	ds.	 socjalnych	 („cellule	sociale”)	Ferrero	pomaga	członkom	GIS	
i	towarzyszy	im	w	realizacji	podejmowanych	działań.	Ten	szczególny	związek	
z	 firmą	pozwala	co	 roku	 realizować	we	współpracy	z	Ferrero	Francja	wiele	
cennych	projektów.

Więzy społeczne -	Grupa	licząca	od	30	do	40	osób	spotyka	się	we	wtorki	
w	specjalnie	do	tego	przeznaczonych	salach	w	zakładzie	w	Villers-Écalles.	Są	
to	okazje	po	prostu	do	bycia	 razem.	Amatorzy	 sportu	ponadto	korzystają	
z	nich,	by	wspólnie	pobiegać.	Dodatkowo,	by	wzmocnić	stałą	wieź	z	firmą,	
członkowie	GIS	zapraszani	są	na	coroczną	kolację	bożonarodzeniową	dla	pra-
cowników	Ferrero	Francja.	

Kultura –	W	trakcie	każdego	roku	organizowanych	jest	około	20	wydarzeń
kulturalnych.
Wyjazdy,	wycieczki	z	przewodnikiem,	jednodniowe	wypady	do	okolicznych
ciekawych	 miejsc	 i	 wiele	 innych.	 Tego	 rodzaju	 propozycje	 pobudzają	
ciekawość	świata	i	poszerzają	wiedzę	osób,	które	chcą	aktywnie	uczestniczyć	
w	życiu	GIS.

Zdrowie	–	Podtrzymaniu	dobrej	kondycji	fizycznej	członków	GIS	służą	regu-
larnie	organizowane	wycieczki,	w	 tym	 turystyka	 trekkingowa.	 Jednocześn-
ie	seniorzy	mogą	brać	udział	w	rozmaitych	grach,	które	stymulują	pamięć	i	
sprawność	umysłową.

Solidarność	 –	W	 trakcie	 2014	 roku	podjęto	 szereg	projektów	współpracy	
partnerskiej	 z	 lokalnymi	 stowarzyszeniami,	 przede	 wszystkim	 zajmującymi	
się	dziećmi.	Wymiana	 i	dialog	między	pokoleniami	realizowane	są	poprzez	
spotkania	członków	GIS	z	dziećmi	–	podopiecznymi	partnerskich	organizacji.

Fundacja Ferrero

OPERA SOCIALE WE FRANCJI W LICZBACH 
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PRACOWNICY
FERRERO
Wg	stanu	na	dzień	31	sierpnia	2014r.	dokładna	liczba	pracowników	Ferrero	
wynosiła	34.236

W	skład	tej	liczby	wchodziło	27.457 pracowników etatowych,
plus	28	osób	będących	pracownikami	Ferrero	Industrial	Services	G.E.I.E	oraz	Fundacji	
Piery,	Pietra	i	Giovanniego	Ferrero,	którzy	łącznie	stanowili	grupę	27.485
pracowników etatowych.	Należy	do	nich	doliczyć	także	6.751
pracowników	zewnętrznych,	współpracujących	ze	spółkami	Grupy1	(głównie	
pracownicy	tymczasowi	i	przedstawiciele	handlowi2).

1. Dane obejmują także
pracowników spoza Grupy,

zatrudnionych w Ferrero
Industrial Services G.E.I.E i

Fundacji Piery, Pietra i
GiovanniegoFerrero.

2. Dane obejmują także
stażystów i innych

współpracowników
bezpośrednich, z wyjątkiem

usługodawców.

PRACOWNICY WEWNĘTRZNI I ZEWNĘTRZNI GRUPY, 
W PODZIALE NA KRAJE,  WG STANU NA 31 SIERPNIA 2014 r.

Pracownicy Ferrero

Pracownicy	zatrudnieni	w	Grupie	Ferrero	na	dzień	31	sierpnia	2014	r.	repre-

zentowali 100 różnych narodowości.

W	 porównaniu	 z	 rokiem	 ubiegłym	 odnotowaliśmy	 wzrost	 zatrudnienia	
w	Gruzji,	Meksyku	i	Chinach.
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STAŁY WZROST NA ŚWIECIE

LUDZIE FERRERO – DANE LICZBOWE

W	Europie3	Grupa	utrzymuje	wysoki	poziom	zatrudnienia,	a	poza	Europą	ilość	
pracowników	wciąż	rośnie	z	30,3%	w	roku	2012/2013	do	34,3%	w	2013/2014,	
a	więc	o	4	punkty	procentowe.

Odnotowano	 wzrost	 procentowego	
udziału	kobiet	w	ogóle	zatrudnionych.

W	 sferze	 produkcyjnej	 na	 dzień	
31.08.2014r	,	w	stosunku	do	poprzed-
niego	 roku,	wzrosło	 zatrudnienie	pra-
cowników	sezonowych	i	zatrudnionych	
na	podstawie	umów	na	czas	określony.	
Jednak	wzrosła	również	liczba zatrud-

nionych na czas nieokreślony.  3. Europa obejmuje 28
państw członkowskich

UE.

* Liczba ta obejmuje pracowników zatrudnianych bezpośrednio przez Ferrero wg stanu na dzień 31
sierpnia, w tym także pracowników Ferrero Industrial Services G.E.I.E i Fundacji Piery, Pietra i
Giovanniego Ferrero.

Szczególny	 charakter	 produktów	 Fer-
rero,	 których	 większość	 to	 wyroby	
czekoladowe,	 wpływa	 zdecydowanie	
na	 zmiany	popytu,	 który	 znacznie	 ro-
snie	w	określonych	porach	roku	oraz	w	
czasie	świąt.

ZATRUDNIENIE W GRUPIE WG STANU NA DZIEŃ 31 SIERPNIA W PODZIALE 
NA OBSZARY GEORGAFICZNE

ZATRUDNIENIE W GRUPIE NA DZIEŃ 31 SIERPNIA Warto	 zauważyć,	 że	 włoskie	 zakłady	 powszechnie	 stosują	 niepełny	 tygod-
niowy	wymiar	czasu	pracy	przez	okres	8	miesięcy	w	roku.	Firmie	pozwala	to	
na	dostosowanie	 się	 do	występujących	 sezonowo	 różnic	w	popycie,	 nato-
miast	pracownikom,	w	okresie	zmniejszonego	obciążenia,	umożliwia	wykor-
zystanie	dodatkowych	dni	wolnych	w	tygodniu	na	zajęcia	inne	niż	praca.

Pracownicy Ferrero

ZATRUDNIENIE W GRUPIE W PODZIALE NA FORMY ZATRUDNIENIA

ZATRUDNIENIE W GRUPIE W PODZIALE NA KATEGORIE ZASZEREGOWANIA 

W	wyniku	tej	sytuacji	około	70%	produkcji	przypada	na	7-8	miesięcy	w	roku	
(sezon	zimowy),	 co	powoduje	konieczność	zatrudniania	w	Ferrero	pracow-
ników	sezonowych.	
Zatrudnienie uśrednione	w	roku	2013/2014	wyniosło	24.836 osób,	do	cze-
go	należy	dodać	zatrudnienie	średnie	w	Ferrero	Industrial	Services	G.E.I.E	i	
Fundacji	Piery,	Pietra	i	Giovanniego,	co	łącznie	składa	się	na	poziom	24.864 
osób.

Kierownictwo	wyższego	szczebla	to	osoby,	które	cechuje	wysoki	profesjona-
lizm,	umiejętność	podejmowania	samodzielnych	decyzji	oraz	wkład	w	rozwój	
i	wytyczanie	strategicznych	kierunków	działania	przedsiębiorstwa.
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WIEK 

W	 związku	 ze	 wzrostem	 średniej	 długości	 lat	 pracy,	 rośnie	 liczba	 zatrud-
nionych	osób	w	wieku	od	30	do	50	lat.

Członkowie	komitetów,	opisanych	w	rozdziale	„Ład	korporacyjny	i	struktura	
organizacyjna	Grupy”,	to	18	osób,	z	których	56%	należy	do	grupy	wiekowej	
„powyżej	60,	28%	do	przedziału	„od	51	do	60	lat”,	a	17%	mieści	się	w	grupie	
„od	40	do	50	lat”,	do	której	należy	także	CEO	Grupy		Ferrero.	Wśród	członk-
ów	komitetów	jest	jedna	kobieta	–	Prezes	Zarządu.

Na	poniższym	wykresie	przedstawiono	zróznicowanie	wiekowe	pracowników	
Grupy.

ZATRUDNIENIE W GRUPIE W PODZIALE NA WIEK I PŁEĆ, WG STANU NA 
DZIEŃ 31 SIERPNIA2014r.

ZATRUDNIENIE W PODZIALE NA WIEK

KOBIETY I MĘŻCZYŹNI

W	stosunku	 do	 poprzedniego	 roku,	 liczba	 kobiet	 zatrudnionych	w	Grupie	
zwiększyła	się,	zarówno	w	Europie,	jak	i	w	krajach	pozaeuropejskich.	Wzrasta	
także	udział	kobiet	wśród	kadry	średniego	i	wyższego	szczebla	kierownicze-
go	(middle	i	senior	manager).

Utrzymuje	się	też	tendencja	wzrostowa	odsetek	kobiet	zatrudnionych	w	nie-
pełnym	wymiarze	czasu	pracy.

Pracownicy Ferrero

ZATRUDNIENIE W GRUPIE WG STANU NA DZIEŃ 31 SIERPNIA

ZATRUDNIENIE

ObsZAR gEOgRAfIcZNy

EUROpA

pR.UmysłOwI

cZAsOwA

KRAjE pOZAUROpEjsKIE 

mIDDlE mANAgER 

sTAłA

ZAsZEREgOwANIE

sENIOR mANAgER

NIEpEłNy/pEłNy wymIAR

pEłNy

pR.fIZycZNI

fORmA ZATRUDNIENIA

NIEpEłNy

ZATRUDNIENIE OgółEm

2012/2013

OgółEm OgółEm

17.280 42% 42,3%18.06458% 57,7%

7.698 42,4% 42,2%8.37457,6% 57,8%

5.671 55,4% 54,1%7.37044,6% 45,9%

850 12,6% 13,4%88187,4% 86,6%

22.723 39,5% 40,8%25.77060,5% 59,2%

l-bA
pRAcOwNIKów

l-bA
pRAcOwNIKów

7.517 44,1% 45,1%9.42155,9% 54,9%

1.911 30,1% 31,5%2.10969,9% 68,5%

19.126 38,9% 39,3%20.11561,1% 60,7%

14.338 46,2% 47%16.12153,8% 53%

2.074 77,4% 80,5%1.71522,6% 19,5%

24.797 42,7% 43,3%27.48557,3% 56,7%

mĘŻcZyźNI mĘŻcZyźNI

% %

KObIETy KObIETy

% %

2013/2014
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ROTACJA PRACOWNIKÓW 

Poniższa	 tabela	 zawiera	 dane	 na	 temat	 rotacji	 mężczyzn	 i	 kobiet	 zatrud-
nionych	w	Grupie,	w	podziale	na	obszary	geograficzne	oraz	wiek,	z	wyłączeni-
em	pracowników	sezonowych.	Dane	dotyczące	pracowników	odchodzących	
odpowiadają	liczbie	pracowników,	którzy	przeszli	na	emeryturę	lub	odeszli	z	
pracy	z	własnej	woli	bądź	na	skutek	wygaśnięcia	umów	czasowych.	Pracow-
nicy	przychodzący	oznaczają	nowe	osoby	przyjęte	do	pracy	w	Grupie.
Należy	podkreślić,	że	w	ciągu	roku	obrotowego	2013/2014	w	Ferrero	zatrud-
nionych	zostało	3.550	nowych	pracowników,	w	tym 1.879	mężczyzn	(52,9%)	
i	1.671	kobiet	(47,1%).

ROTACJA – PRACOWNICY ODCHODZĄCY I PRZYCHODZĄCY W PODZIALE NA WIEK – EUROPA

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

Pracownicy Ferrero

ROTACJA – PRACOWNICY PRZYCHODZĄCY I ODCHODZĄCY (KRAJE POZAEUROPEJSKIE)

PRACOWNICY ODCHODZĄCY I PRZYCHODZĄCY W PODZIALE NA WIEK –CAŁA GRUPA

EUROpA

EUROpA

pRAcOwNIcy ODcHODZĄcy

pRAcOwNIcy ODcHODZĄcy

2012/2013

2013/2014

< 30

< 30

KObIETy

KObIETy

KObIETy

KObIETy

mĘŻcZyźNI

mĘŻcZyźNI

mĘŻcZyźNI

mĘŻcZyźNI

OgółEm

OgółEm

OgółEm

OgółEm

> 50

> 50

30 - 50

30 - 50

OgółEm

OgółEm

%

%

3,07%

4,00%

2,91%

2,92%

2,98%

3,38%

4,28%

5,99%

3,61%

4,73%

3,89%

5,26%

pRAcOwNIcy pRZycHODZĄcy 

pRAcOwNIcy pRZycHODZĄcy 

KRAjE
pOZAEURO-

pEjsKIE

KRAjE
pOZAEURO-

pEjsKIE

pRAcOwNIcy ODcHODZĄcy

pRAcOwNIcy ODcHODZĄcy

2012/2013

2013/2014

< 30

< 30

KObIETy

KObIETy

KObIETy

KObIETy

mĘŻcZyźNI

mĘŻcZyźNI

mĘŻcZyźNI

mĘŻcZyźNI

OgółEm

OgółEm

OgółEm

OgółEm

> 50

> 50

30 - 50

30 - 50

OgółEm

OgółEm

%

%

24,31%

806

14,11%

593 

18,61%

1.399

35,75%

1.185

27,18%

1.142

30,96%

59

2.327

1.061

1.207

pRAcOwNIcy pRZycHODZĄcy 

pRAcOwNIcy pRZycHODZĄcy 

gRUpA

gRUpA

pRAcOwNIcy ODcHODZĄcy

pRAcOwNIcy ODcHODZĄcy

2012/2013

2013/2014

< 30

< 30

KObIETy

KObIETy

KObIETy

KObIETy

mĘŻcZyźNI

mĘŻcZyźNI

mĘŻcZyźNI

mĘŻcZyźNI

OgółEm

OgółEm

OgółEm

OgółEm

> 50

> 50

30 - 50

30 - 50

OgółEm

OgółEm

%

%

pRAcOwNIcy pRZycHODZĄcy 

pRAcOwNIcy pRZycHODZĄcy 
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WYNAGRODZENIA

Ferrero	przestrzega	przepisów	i	norm	regulujących	kwestię	wynagrodzeń	dla	
pracowników,	a	także	postanowień	zbiorowych	układów	pracy,	o	ile	zostały	
zawarte.	W	głównych	zakładach	podpisano	również	dodatkowe	umowy,	usta-
lające	korzystniejsze	zasady	wynagradzania	pracowników,	a	więc	wprowad-
zające	systemy	premiowania	osiąganych	przez	nich	wyników,	zgodnie	z	lokal-
nie	przyjętą	praktyką.	

Na	 poniższym	 wykresie	 podano	 kilka	 przykładów,	 odnoszących	 się	 do	
największych	 zakładów,	 poziomu	 najniższego	 wynagrodzenia	 w	 zakładach	
Ferrero	w	porównaniu	z	płacą	minimalną	zagwarantowaną	na	mocy	przepi-
sów	prawa	obowiązujących	w	poszczególnych	krajach.

PŁACA PODSTAWOWA NOWO PRZYJĘTEGO PRACOWNIKA FIZYCZNEGO
W ZESTAWIENIU Z PŁACĄ MINIMALNĄ W ROKU OBROTOWYM 2013/2014*

* 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 zawodowym

Kolejna	tabela	przedstawia	porównanie	4	przeciętnego	wynagrodzenia	kobiet	
i	mężczyzn,	zatrudnionych	w	kilku	spośród	najważniejszych	krajów,	w	których	
działa	Grupa.	Ze	względu	na	sposób	gromadzenia	danych	o	wynagrodzeniach	
na	poziomie	Grupy,	na	razie	możemy	podać	te	dane	wyłącznie	w	odniesieniu	
do	części	krajów.

STOSUNEK PRZECIĘTNEGO WYNAGRODZENIA KOBIET DO WYNAGRODZENIA
MĘŻCZYZN, W PODZIALE NA KATEGORIE ZASZEREGOWANIA 

4. 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.
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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	wz-
ględu	na	dłuższy	staż	pracy	w	zakładzie,	są	lepiej	wynagradzani.	Szczególnie	
jest	to	widoczne	na	przykładzie	danych	dotyczących	kierownictwa	wyższego	
szczebla.

Należy	też	zauważyć,	że	w	niektórych	krajach,	gdzie	skala	zatrudnienia	Fer-
rero	jest	mniejsza,	przeniesienie	nawet	jednej	osoby	(jeśli	jest	to	pracownik	
wyższego	szczebla)	może	znacząco	przełożyć	się	na	te	proporcje.

Również	 przyjęcia	 nowych	 pracowników,	 wynagradzanych	 ze	 względu	 na	
brak	doświadczenia	 na	poziomie	podstawowym,	 znacząco	wpływają	 na	 te	
proporcje.
	

System informatyczny, który będzie gromadził dane dotyczące wyna-

grodzeń 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	za-
trudnionych	jest	prawie	60%	wszystkich	pracowników	Grupy.

**Dane dotyczą pracowników fizycznych w zakładzie konfekcjonowania w USA. 

Jeśli	chodzi	o	zatrudnianie	pracowników,	Ferrero	nie	posiada	obowiązującej	
w	skali	całej	Grupy	polityki,	preferującej	zatrudnianie	pracowników	lokalnych,	
ale,	w	miarę	możliwości,	 stara	 się	 faworyzować	przyjęcia	 do	pracy	 osób	 z	
Kraju,	na	terenie	którego	działa.

Poniższy	 wykres	 przedstawia	 procentowo	 zatrudnienie	 lokalnych	 pracow-
ników	na	stanowiskach	kierowniczych	najwyższego	szczebla,	czyli	obywate-
li	 Kraju,	 na	 terenie	 którego	działa	 dany	 zakład.	 Zestawienie	 obejmuje	 881	
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.

PRACOWNICY LOKALNI

PROCENTOWY UDZIAŁ DYREKTORÓW ZATRUDNIONYCH LOKALNIE
 WG STANU NA DZIEŃ 31 SIERPNIA2014 r

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

Pracownicy Ferrero
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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 2013/2014 w żadnym z zakładów pracy Ferrero nie doszło do 
strajków przeciw firmie.

Powstało „Laboratorium Zdrowia 
i Bezpieczeństwa przy ERZ 
FERRERO”

Na	spotkaniu,	które	odbyło	się	w
październiku	 2013r.	 Europejska	
Rada	 Zakładowa	 Ferrero	 podjęła	
decyzję	 o	 powołaniu	 europejskie-

go	 laboratorium,	 w	 ramach	 którego	 będzie	 następowała	 wymiana	
doświadczeń	 i	 informacji	na	 temat	 ryzyka,	dobrych	praktyk	 i	 strategii	
zapobiegania	 ryzyku,	 których	 celem	 jest	 ochrona	 zdrowia	 fizycznego	
i	 psychicznego	 pracowników	 wszystkich	 zakładów	 i	 innych	 ośrodków	
działalności	Grupy	Ferrero.	Projekt	ten	stawia	sobie	za	cel	również	pro-
mocję	dobrego	klimatu	w	organizacji,	ochronę	środowiska	 i	 realizację	
polityki	odpowiedzialności	społecznej	biznesu.	

Laboratorium	 ruszyło	 z	początkiem	 listopada	2014	 roku,	 a	w	przygo-
towaniach	do	tego	momentu	wzięli	aktywny	udział	wszyscy	członkowie	
ERZ.

Tak	wyglądały	natomiast	kolejne	działania:

•		w	dniach	8-9-10	kwietnia	2014r.,	w	Brukseli,	przy	okazji	dorocznych	
dni	szkoleniowych,	członkom	ERZ	przedstawiony	został	plan	działania	
laboratorium;
•	od	lipca	do	września	2014r.	zespół	roboczy	odwiedził	na	miej-

scu	wszystkie	zakłady	i	rozmawiał	z	przedstawicielami	pracowników	i	
dyrekcji,	aby	zebrać	ich	opinie	i	ustalić	priorytety	działania;
•		w	dniach	7-8-9	października	2014r.	wyniki	etapu	planowania	prac	

przedstawiono	w	Rouen	(Francja),	przy	okazji	dorocznego	posiedzenia	
ERZ	Ferrero.	Wszyscy	członkowie	Rady	zatwierdzili	projekt	i	zalecenia	
powstałe	w	wyniku	wizyt	w	zakładach,	uznając,	tym	samym,	utworzenie	
laboratorium.

Aktywność Europejskiej Rady Zakładowej (ERZ)

Czym	zatem	będzie	to	laboratorium?

1. Zorganizowanym systemem,	 do	 dyspozycji	 przedstawicieli	
załogi	w	ERZ	oraz	Dyrekcji	 spółek	Ferrero,	który	będzie	zajmował	się	
gromadzeniem	informacji	na	temat	ryzyka,	upowszechnianiem	dobrych	
praktyk	w	zakresie	komunikacji,	szkoleń	i	zaangażowania	pracowników.	
Celem	jest	promowanie	kultury	zapobiegania	ryzyku	i	stałego	podno-
szenia	wrunków	pracy	i	życia;

2. narzędziem do prowadzenia kampanii społecznych oraz	akcji	
upowszchniania	dobryk	praktyk	w	zakresie	odpowiedzialności	społec-
znej	 i	 bezpiecznego	 zarządzania	 kwestiami	 środowiska	 naturalnego;

3. archiwum informacji,	okresowo	aktualizowanym,	w	którym	zna-
jdą	się	dane	na	temat	służb	ochrony	i	proilaktyki,	form	reprezentacji	
pracowników,	dobrych	praktyk	w	zakresie	szkoleń	i	kampanii	informa-
cyjnych	i	wiele	innych;

4. forum,	do	prowadzenia	debaty	na	temat	ryzyka	i	polityki	zapob-
iegania	ryzyku,	a	także	na	temat	przyszłych	kampanii	informacyjnych	i	
społecznych.

Na	spotkaniu	w	Rouen	wskazano	jednocześnie	osoby	z	poszczególnych
zakładów,	 zarówno	 ze	 strony	 załóg,	 jak	 i	 kierownictwa,	 które	 będą	
wspierały	prace	centralnego	zespołu	roboczego,	zajmującego	się	koor-
dynacją	działań	laboratorium.

Ferrero	 oddało	 do	 dyspozycji	 laboratorium	 sekretariat	 do	 spraw	 or-
ganizacyjnych	oraz	udzieliło	wsparcia	z	zakresu	IT,	co	już	pozwoliło	na	
powstanie	osobnej	zakładki	z	informacjami	o	laboratorium	na	stronie	in-
ternetowej	poświęconej	działalności	ERZ.	Wszyskie	zebrane	od	tej	pory	
informacje	będą	dostępne	na	na	tej	stronie.

Obecnie ERZ reprezentuje ponad 60% pracowników Grupy na 
świecie	i	prawie	wszystkich	z	terenu	Europy.

Pracownicy Ferrero
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W	niektórych	przypadkach	pracownicy	 odchodzący	 z	 pracy	 otrzymują	 też	
specjalne	 odprawy,	 na	 mocy	 obowiązujących	 w	 danym	 państwie	 przepi-
sów	prawa.	Świadczenia	emerytalne	wypłacane	przez	Grupę	wyliczane	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	odlic-
zeniu	świadczeń	wypłaconych	zaliczkowo.

Grupa	 opracowuje	 dodatkowe	 plany	 emerytalne	 dla	 pracowników	
wszystkich	swoich	jednostek.

Jeśli	pracownik	odejdzie	z	pracy	w	Grupie	przed	zakończeniem	planu,	będz-
ie	otrzymywał	z	jego	tytułu	zmniejszoną	proporcjonalnie	wysokość	świadcz-
eń.	Jedynym	zobowiązaniem	Grupy	w	przypadku	planów	emerytalnych	jest	
bowiem	wypłata	faktycznie	zgromadzonych	składek.

Zobowiązania podjęte przez irmę w zakresie planów
emerytalnych

Ferrero	wierzy	w	znaczenie	promowa-
nia	 i	wspierania	 trwałej	 i	efektywnej	
kultury	bezpieczeństwa	w	zakładach	
pracy.	Poprzez	odpowiednie	działan-
ia	szkoleniowe,	akcje	angażujące	pra-
cowników	 i	 kampanie	 informacyjne	
każdy	 zainteresowany	 może	 aktyw-
nie	uczestniczyć	w	inicjatywach	firmy.
Ponadto,	 Ferrero	 zachęca	 do	
bezpiecznych	 i	 prozdrowotnych	 za-
chowań	również	w	życiu	prywatnym,	
w	domu	i	w	czasie	wolnym.	

Ferrero	 przestrzega	 wszystkich	 wy-
mogów,	 stanowionych	 przez	 prze-
pisy	 prawa,	mające	 zastosowanie	 w	

OCHRONA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY

OCHRONA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W MIEJSCU PRACY TO CENTRALNA 
WARTOŚĆ SYSTEMU FERRERO. DLATEGO TEŻ GRUPA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO OCHRONY 
I BEZPIECZEŃSTWA ZDROWIA SWOICH PRACOWNIKÓW, PODWYKONAWCÓW, GOŚCI 

I INNYCH OSÓB, WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z GRUPĄ.

krajach,	w	których	działa,	jak	również	
wymogów	 surowszych,	 określonych	
i	zatwierdzonych	przez	samą	Grupę.

Wskazanie	 zagrożeń,	 ocena	 ryzyka	
i	 jego	 kontrola	 to	 elementy,	 które	
muszą	być	brane	pod	uwagę	 już	na	
etapie	 projektowania	 urządzeń,	 w	
procesach	 zachodzących	 w	 miejscu	
pracy.	Ponadto	są	one	stale	aktuali-
zowane.

W	 trakcie	 roku	 2013/2014,	 Ferrero	
dodatkowo	zintensyfikowało swoje 
działania w zakresie koordynacji i 
propagowania dobrych wzorców 
dotyczących	 BHP,	 uzyskując	 dosko-
nałe	wyniki,	także	w	postaci	poprawy
wskaźników,	jak	zilustrowano	poniżej.

GRUPA FERRERO (DYREKCJA DS. PRODUKCJI)
WYNIKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

Pracownicy Ferrero
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WSKAŹNIK CZĘSTOŚCI WYPADKÓW PRZY PRACY - GRUPA

Statystyki	dotyczące	wypadków	przy	
pracy	są	zadowalające.	Jeśli	chodzi	o	
ogólną	liczbę	wypadków	przy	pracy,	
którym	 ulegli	 pracownicy	 zakładów	
produkcyjnych	 Ferrero,	 to	 wskaźn-

ik częstości spadł z 15,56 wypa-

dków na milion przepracowanych 
godzin do 12,18 (-22%),	 natomiast	
wskaźnik	 ciężkości,	 który	 mierzy	 li-
czbę	dni	utraconych	na	każde	tysiąc	
przepracowanych	godzin	 spadł	pro-
porcjonalnie	 z	 0,32	 do	 0,25	 (-22%).	
Ponieważ	 od	 początku	 roku	 obro-
towego	2012/2013	dostępne	są	dane	
z	wyłączeniem	wypadków	w	drodze	

do	i	z	pracy,	można	zauważyć,	że	spa-
dek	wskaźnika	wiąże	się	przede	wszy-
stkim	ze	spadkiem	liczby	wypadków	
w	trakcie	godzin	pracy	–	w	tym	czasie	
wskaźnik	częstości	maleje	z	13,74	do
10,44	 (-24%),	 a	 wskaźnik	 ciężkości	 z	
0,28	 do	 0,20	 (-29%).	 Jeśli	 chodzi	 o	
rozkład	 tendencji	 według	 obszarów	
geograficznych,	 to	 spadek	 wypa-
dkowości	przy	pracy	dotyczy,	choć	w
nieco	 odmiennym	 stopniu,	 zarówno	
Europy	 (spadek	 regionalnego	
wskaźnika	częstości	o	25%	a	wskaźn-
ika	ciężkości	o	23%),	jak	i	obszaru	po-
zaeuropejskiego	(-7%	częstość	i	-
43%	ciężkość).

W	omawianym	okresie	nie	miały	miejsca	wypadki	ze	skutkiem	śmiertelnym.

WSKAŹNIK CIĘŻKOŚCI WYPADKÓW PRZY PRACY – GRUPA

OGÓLNY SPADEK WSKAŹNIKÓW POTWIERDZA TENDENCJĘ W KIERUNKU 
POPRAWY, KTÓRA WIDOCZNA BYŁA W OSTATNICH DWÓCH LATACH OBROTOWYCH: 

W PORÓWNANIU DO ROKU FINANSOWEGO 2011/2012 SPADEK ŁĄCZNEGO 
WSKAŹNIKA CZĘSTOŚCI WYNIÓSŁ31%, A WSKAŹNIKA CIĘŻKOŚCI 37%.

Pracownicy Ferrero
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W	 trakcie	 roku	 finansowego	 2013/2014	 w	
akcjach,	 których	 celem	 było	 promowanie	
działań	 sprzyjających	 budowaniu	 kultury	
bezpieczeństwa	 pracy,	 przede	 wszystkim	
nastawionej	 na	 przeciwdziałanie	 zagrożen-
iom,	wzięła	udział	cała	załoga	zakładów	pro-
dukcyjnych	Ferrero.	Miało	to	miejsce	podc-
zas	specjalnego	„Tygodnia	Bezpieczeństwa”.

Komisja	ds.	Bezpieczeństwa	pracy,	która	ma	
swoją	 siedzibę	 w	 Albie,	 objęła	 patronatem	
szereg	 spotkań,	 na	 które	 zaproszeni	 zosta-
li	wszyscy	pracownicy.	Na	ten	czas	praca	na	
każdej	ze	zmian	została	wstrzymana.	Aby	na-
dać	rzeczywisty	sens	hasłu	„TWOJE	bezpiec-
zeństwo	jest	ważne	i	dla	MNIE”,	pracownikom	

zaproponowano	dobrowolny	udział	w	finansowanych	przez	firmę	progra-
mach	profilaktyki	zagrożeń.	Do	wyboru	były	trzy	propozycje:

•		 kurs	 pierwszej	 pomocy	 dziecku	 na	 wypadek	 niedrożności	 dróg	
oddechowych	 –	 pomysł	 powstał	 z	myślą	 o	 ochronie	 bezpieczeństwa	
i	zdrowia	naszego	największego	kapitału,	jakim	są	właśnie	dzieci.	Kurs	
przygotowany	został	we	współpracy	z	Czerwonym	Krzyżem	(wzięło	w	
nim	udział	około	400	uczestników);
•	kurs	bezpiecznej	jazdy	samochodem	(48	uczestników);
•	zajęcia	 w	 ramach	 pomocy	 psychologicznej	 dla	 osób	 pragnących	

rzucić	palenie	(około	20	uczestników).

Wszystkie	 te	 inicjatywy	 spotkały	 się	 z	 dużym	 zainteresowaniem	 i	 za-
dowoleniem	 uczestników,	 przyczyniając	 się	 do	 zwiększenia	 świadom-

ości	bezpieczeństwa	nie	tylko	w	miejscu	pracy,	ale	również	jako	elemen-
tu	stanu	zdrowia	i	bezpieczeństwa	w	społeczeństwie,	w	którymFerrero	
funkcjonuje.

W	ramach	„Tygodnia	Bezpieczeństwa”,	który	odbył	się	w	zakładach	Po
zzuolo	Martesana,	Sant’Angelo	dei	Lombardi	i	Balvano,	miało	miejsce	
szereg	spotkań	i	inicjatyw	poświęconych	bezpieczeństwu,	skierowanych	
do	wszystkich	pracowników.	Momentem	 finałowym	było	nagrodzenie	
autorów	najlepszych	haseł	promujących	bezpieczeństwo,	wymyślonych	
przez	samych	pracowników,	a	następnie	umieszczonych	w	zakładach.

Zaangażowanie:
tydzień bezpieczeństwa 

Szkolenia jako nieodzwowny element
zapobiegania zagrożeniom

Audyty jako narzędzie stałego podnoszenia
poziomu bezpieczeństwa

Na	potwierdzenie	rosnącej	roli	szkoleń	w	zakresie	bezpieczeństwa,	w	tra-
kcie	roku	2013/2014	,	spółka	Ferrero	S.p.A.,	zorganizowała	we	Włoszech	
435	 sesji	 szkoleniowych,	 poświęconych	 konkretnie	 zagadnieniom	 BHP.	
Wzięło	w	nich	udział	około	4.542	uczestników.	W	sumie	odbyło	się	34.184	
godzin	wykładów,	dwa	razy	więcej	niż	w	roku	poprzednim.	Poza	szkole-
niami	podstawowymi	dla	pracowników	produkcyjnych	i	biurowych	zostały	
zorganizowane	też	szkolenia	z	zakresu	bezpieczeństwa,	ze	specjalnie	pr-
zygotowanym	programem	i	różnej	długości,	skierowane	do	przełożonych	
i	dyrektorów.

Zorganizowano też wiele kursów, spotkań i zajęć praktycznych 
poświęconych bezpiecznemu posługiwaniu się konkretnymi urząd-

zeniami,	 na	 których	omówiono	 zarówno	 stronę	 teoretyczną,	 jak	 i	 pra-
ktyczną	ich	obsługi	(wózki	widłowe	i	podnośniki	do	prac	na	wysokości).	
Wśród	 poruszanych	 tematów	 były	 także	 zagadnienia	 związane	 z	 kon-
kretnymi	zagrożeniami	(np.	kursy	bezpiecznej	jazdy	dla	podróżujących	po	
drogach	i	przedstawicieli	handlowych).	Szkolenia	pracowników	z	zakresu	
postępowania	 w	 sytuacjach	 nagłych,	 stale	 aktualizowane	 Plany	 Kryzy-
sowe	 i	 związane	z	nimi	ćwiczenia	–	wszystko	 to	przygotowuje	 firmę	na	
wypadek	nieprzewidzianych	sytuacji	krytycznych.

Dokładne	 zdefiniowanie	 zasad	 postępowania	 i	 przekazanie	 ich	 wszy-
stkim	pracownikom	to	działanie	konieczne,	ale	niewystarczające.	Cały	
system,	który	składa	się	na	zestaw	działań	zapobiegających	zagrożen-
iom	 musi	 być	 bowiem	 poddany	 dokładnemu sprawdzeniu w pra-

ktyce.	Z	tego	względu	szczególnego	znaczenia	nabierają	wewnętrzne	
audyty	bezpieczeństwa,	które	-	jeśli	chodzi	o	spółkę	Ferrero	S.p.A.	we	
Włoszech	–	obejmują	wszystkie	 zakłady	pracy	 i	wszystkie	wydziały	 (w	
omawianym	roku	było	ich	w	sumie	49).	Audyty	wyrywkowo	sprawdzają	
rzeczywistą	 zgodność	 stanu	 zakładu	 z	 przyjętymi	 standardami,	wska-
zując	na	mocne	strony,	które	następnie	mogą	służyć	za	wzór	innym	jed-
nostkom,	oraz	wyłapując	kwestie,	które	wymagają	usprawnienia.

Ważne	są	także	audyty	techniczne	prowadzone	w	odniesieniu	do	działaln-
ości	zlecanej	w	ramach	outsourcingu	(w	omawianym	okresie	było	ich	30)	
–	podwykonawcy,	którzy	działają	na	terenie	zakładów	pracy	Ferrero	mu-
szą	 bowiem	przestrzegać	 konkretnych	 protokołów	bezpieczeństwa,	 a	
to	trzeba	regularnie	kontrolować.	Audyty te traktowane są zarówno 
jako formalna okazja sprawdzenia zgodności ze standardami, jak i 
jako sposobność do stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa 
w różnych placówkach i wydziałach firmy.	Wszystkie	audyty	prowad-
zone	są	przez	odpowiednio	przeszkolony	personel,	posiadający	konkret-
ne	kwalifikacje	zawodowe	w	zakresie	znajomości	norm	bezpieczeństwa	
i	standardów	przyjętych	w	firmie,	jak	również	procesów	produkcyjnych	
i	praktyki	działania.

Pracownicy Ferrero
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SZKOLENIA I ROZWÓJ 

Realizując	powierzoną	misję	Ferrero	Learning	Lab	również	i	w	tym	roku	opra-
cował	szereg	istotnych	dla	Grupy	kursów	szkoleniowych	w	ramach	Corporate	
University	i	Professional	Academy.

W	roku	2013/2014	Corporate	University	ponownie	rozwijał	umiejętności	i	wie-
dzę	naszych	pracowników	poprzez	centralny,	innowacyjny	pakiet	szkoleniowy,	
dostepny	dla	wszystkich	spółek	Grupy.

Programy	szkoleniowe	opracowane	są	w	dwóch	dużych	działach:

Katalog szkoleń podstawowych

Katalog szkoleń menadżerskich 

Szkoleniami	z	Katalogu	podstawowego	objęci	są	głównie	nowi	pracownicy,
zatrudnieni	na	istotnych	dla	Grupy	stanowiskach	–	od	młodych	talentów	do
istotnych	stanowisk	kierowniczych,	pełniących	kluczową	rolę	w	organizacji.	
W	roku	2013/2014	wzieło	w	nich	udział	ponad 700 pracowników.

Programy	szkoleniowe,	w	których	mogą	uczestniczyć	pracownicy	wszystkich	
spółek	Grupy:

• Capire Ferrero,	 szkolenie	
wstępne,	 przygotowane	 na	 pozi-
omie	międzynarodowym,	trwające	4	
tygodnie	 i	 przeznaczone	 dla	 nowo	
przyjętych	pracowników	irmy;

• Ferrerità,	 	 program,	 którego	
celem	 jest	 przybliżenie	 wartości,	
kultury	 i	 modelu	 biznesowego,	 na	
którym	opiera	się	Ferrero.	Kurs	real-
izowano	w	różnych	zakładach	Grupy	

na	 przestrzeni	 całego	 roku,	 m.in.	 w	
Meksyku,	Włoszech,	Portugalii,	USA	i	
Kamerunie;

• Ferrero Academy,	 	 program	
trwający	 2	 tygodnie,	 przeznaczony	
dla	 nowo	 powołanych	 senior	mana-
gerów,	całkowicie	zmodyikowany	we	
współpracy	z	renomowaną	międzyn-
arodową	szkołą	biznesu.

Natomiast	w	ramach	szkoleń	z	Katalogu	menadżerskiego	opracowywane	są
konkretne	 ścieżki	 rozwoju	 zawodowego	dla	 poszczególnych	grup	pracow-
ników.	W	roku	2013/2014	wzieło	w	nich	udział	1 300 osób.

Planowanie	szkoleń	i	ich	realizacja	są	dopasowane	do	potrzeb	biznesowych	
firmy	i	opracowane	w	takich	sposób,	by	utrzymać	charakterystyczny	dla	Fer-
rero	styl	zarządzania.

których	celem	jest	przybliżenie	pracow-
nikom	wartości	 i	 zasad	 obowiązujących	
w	 firmie	 i	 stosowanych	 w	 codziennej	
pracy,	a	także	konkretnych	wzorców	biz-
nesowych,	 charakteryzujących	 działaln-
ość	Ferrero;

które	 wspierają	 rozwój	 zawodowy
i	doskonalenie	umiejętności	potrzebnych
menadżerom	w	coraz	bardziej	złożonym,
zróżnicowanym	 i	 trudnym	 kontekście
rynkowym.

Przykładem	 może	 być	 kilka	 międzynarodowych projektów łączących
pracowników różnych pionów,	ukierunkowanych	na	skuteczne	zarządzanie
zespołami	 z	 dużą	 niejednorodnością.	W	 trakcie	 szkoleń	wspieramy	 rozwój
strategicznych	kompetencji	pracowników,	które	są	niezbędne	w	warunkach
różnorodności	kulturowej	i	geograficznej	nowych	rynków.

Innymi	obszarami	o	znaczeniu	strategicznym	były	doskonalenie	efektywności
organizacji,	 innowacyjność,	 zarządzanie	 zmianą	 i	 rozwijanie	 cech	przywód-
czych.	
Corporate	 University	 utrzymał	 także	 kursy	 doskonalące	 tzw.	 kompeten-
cje	 miękkie,	 czyli:	 zarządzanie	 ludźmi,	 umiejętności	 negocjacyjne,	 zarząd-
zanie	 zespołami	 i	 umiejętność	 radzenia	 sobie	 w	 organizacji	 macierzowej	
i	 rozwiązywania	 strategicznych	 problemów,	 praca	 w	 zespole,	 podstawy	
zarządzania	projektami.

Pracownicy Ferrero
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4. Ferrero Legal Academy		
W	roku	2013/2014	powstał	program
szkoleniowy	przeznaczony	dla	pionu
prawnego	 Grupy	 Ferrero.	 Jest	 on
elementem	 oferty	 szkoleniowej	 w
ramach	 kursów	 doskonalenia	 zawo-
dowego.	 Założeniem	 programu	 jest
wsparcie	 młodych	 pracowników	
działów	 prawnych,	 od	momentu	 ich	
przyjęcia	do	firmy	aż	do	chwili	objęcia	
przez	 nich	 wyższych	 stanowisk.	 Na	
pierwszym	 etapie	 uwagę	 skupiono
zatem	 na	 pracownikach	 niższych	
szczebli,	a	wśród	przeprowadzonych
aktywności	warto	wymienić:

Dane	dot.	szkoleń	za	rok	2013/2014
zostały	zebrane	z	wykorzystaniem
specjalnego	systemu	informatyczne-
go	do	monitoringu	aktywności	szko-
leniowej	Grupy.	Są	one	zgrupowane	
w	makroklastry	pod	nazwą	Obszary
Szkoleń	(Training	Area),	podzielonych
na	 poszczególne	 zakresy.	 Następn-
ie	 w	 ramach	 Kategorii	 Treści	 Szko-
leniowych	 (Training	 Categories)	 do-

stępne	 są	 dane	 tematyki	 dotyczące	
poszczególnych	modułów.

W	 trakcie	 omawianego	 roku,	 szko-
lenia	 zorganizowane	 przez	 Ferrero	
Learning	Lab	objęły	ogółem	78 351 
godzin szkoleniowych oraz 3 875 
uczestników5.

Mierzalność i struktura danych

5. Liczba uczestników
szkoleń Ferrero Training
Lab (jedna osoba może brać
udział w kilku szkoleniach
jednocześnie, dlatego liczba
ta może się różnić od liczby
przeszkolonych osób).

KURSY SZKOLENIOWE FERRERO LEARNING LAB W ROKU
2013/2014 Z PODZIAŁEM NA OBSZARY SZKOLEŃ 

a.	 wskazanie	 umiejętności	 i	
wiedzy	wymaganej	na	tego	rodza-
ju	stanowiskach,	aby	w	ten	sposób	
skonstruować	 podstawy	 Legal	
Academy;
b.	 opracowanie	 pierwszych	

sześciu	 modułów	 szkoleniowych:	

Drugim	 wcieleniem	 Learning	 Lab	
Ferrero	jest	Professional	Academy.	W
odróżnieniu	 od	 szkoleń	 pod-
stawowych	 imenadżerskich	 pro-
gramy	 szkoleniowe	 realizowane	 w	
tym	filarze	mają	na	celu	przekazanie	
wiedzy	 i	 umiejętności	 typowych	 dla	
pracy	w	 Ferrero	 (knowhow	wyróżni-
ający	naszą	firmę).

Najistotniejsze	 projekty	 realizowane	
w	tym	zakresie:

1. Ferrero Marketing Acade-

my To	 ambitny	 program	 szkolenio-
wy	 opracowywany	 dla	 działów	Mar-
ketingu,	 w	 ramach	 którego	 w	 roku	
2013/2014:

2. Ferrero Sales Academy 
Najważniejsze	szkolenia	z	tego	zakre-
su	 objęty	 pracowników	 w	 Chinach,
Meksyku	i	Arabii	Saudyjskiej	–	w	su-
mie	 kilkaset	 osób.	 Doświadczenia
zgromadzone	w	oparciu	o	te	projekty
pozwoliły	 na	 dalsze	 udoskonalenie
stosowanych	narzędzi	szkoleniowych
oraz	 wprowadzanie	 nowych	 form
nauczania,	w	tym	e-learningu,	a	także	
na	lepsze	opracowanie	treści	szkole-
niowych.

3. Ferrero Industrial Academy  
W	omawianym	roku	po	raz	pierwszy	
rozpoczęto	ten	dwuletni	program	sz-
koleniowy,	 skierowany	 do	 młodych	
talentów	 zatrudnionych	 w	 obszarze	
przemysłowym.	Wzięło	w	nim	udział	
11	 absolwentów,	 zatrudnionych	 w	
zakładach	 w	 Albie	 (Włochy)	 i	 Stad-
tallendorf	 (Niemcy).	 Szkolenia	 tech-
niczne	w	 formie	wykładów	 poprow-
adzili	 eksperci	 merytoryczni,	 tzw.	
Subject	Matter	Experts	 (SME)	z	Fer-
rero	Industrial	Academy.

a.	 opracowane	 zostały	 trzy	
nowe	 obszary:	 Consumer	 Cen-
tricity,	 Engaging	 Communication,	
Growing	Love	Brands;

b.	 przeprowadzono	 szkolenia	
pilotażowe	z	każdego	z	nich	i	doko-
nano	ostatecznego	zatwierdzenia.

Pracownicy Ferrero

Industry	 &	 Company	 Overview,	
Roles	 &	 Responsibilities,	 Rules	 of	
Engagement,	Service	Level	Stand-
ards,	Conidentiality,	Legal	Writing	
Skills.

W	uzupełnieniu	opisu	zakresu	działan-
ia	Learning	Lab	Ferrero	i	planów	na
najbliższe	 lata	należy	dodać,	że	sku-
piamy	 się	 na	 podnoszeniu	 poziomu	
przygotowania	 zawodowego	 pra-
cowników	 zatrudnionych	w	obszara-
ch	 technologicznych,	 a	 także	 tych,	
których	 zadania	 dotyczą	 kwestii	 ko-
munikacji	 marek.	 Ich	 szkoleniami	
zajmie	się	Knowhow	Academy.	Poza	
tym	 zobowiązujemy	 się	 do	 stałej	
aktualizacji	 treści	 już	 realizowanych	
Akademii,	 a	 także	 do	 opracowania	
nowych,	 w	 zakresie	 głównych	 obs-
zarów	związanych	z	doświadczeniem	
i	zawodowym	knowhow	Ferrero.	Na-
stąpi	to	do	końca	2020	roku.
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KURSY FERRERO LEARNING LAB W ROKU 2013/2014 Z
PODZIAŁEM NA TREŚCI SZKOLENIOWE

KURSY SZKOLENIOWE FERRERO LEARNING LAB W ROKU
2013/2014 Z PODZIAŁEM NA PŁCI

• Development activities:	 szkolenia	 z	 posługiwania	 się	 narzędziami	 lub	
wiedzą	 dotyczącą	 procesów	 prowadzących	 do	 rozwoju.	 Przykładem	 tego	
typu	działań	 jest	 szkoła	mentorów	–	 sesje	 szkoleniowe,	 których	celem	 jest	
przygotowanie	wewnętrznych	mentorów;

• Institutional training: działania	 szkoleniowe	 skupiające	 się	 na	 ksz-
tałtowaniu	liderów	w	zakresie	kultury	i	wartości	irmy;

• Managerial & Soft skills: 	 szkolenia,	 których	 celem	 jest	 podnoszenie	
konkretnych	kompetencji	menedżerskich;

• Professional Know-how: kursy	podnoszące	poziom	umiejętności	
i	wiedzy	zawodowej	i	merytorycznej.

Dane	uwzględnione	w	powyższych	tabelach	obejmują	jedynie	szkolenia	opra-
cowane	przez	Ferrero	Learning	Lab.	Obecnie	wdrażany	jest	system	informa-
tyczny,	 który	 będzie	monitorował kursy i aktywności szkoleniowe	 reali-
zowane	również	na	szczeblu	lokalnym.

Pełne	dane	dotyczące	całościowej	oferty	 szkoleniowej	Grupy	Ferrero,	obej-
mujące	 łączną	 liczbę	 godzin	 szkoleniowych,	 uśrednioną	 oraz	w	 przeliczeniu	
na	 jednego	pracownika,	w	podziale	na	kategorie	zaszeregowania	oraz	płeć,	
będą	dostępne	począwszy	od	roku	2014/2015.	Wdrożenie	nowego	systemu	
IT	wymaga	bowiem	rocznej	fazy	testowej,	aby	zagwarantować	miarodajność	
zgromadzonych	danych.

Pracownicy Ferrero
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Są	 to	 przede	 wszystkim	 kursy	 z	 zakresu	 zarządzania	 zasobami	 ludzkimi,	
bezpieczeństwa	żywności,	bezpieczeństwa	produkcji,	zarządzania	produkcją,	
utrzymania	zakładów,	BHP,	aplikacji	informatycznych	oraz	języków	obcych.

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

SZKOLENIA MERYTORYCZNE I ZAWODOWE

OBOK PROJEKTÓW SZKOLENIOWYCH KOORDYNOWANYCH PRZEZ FERRERO 
LEARNING LAB, POSZCZEGÓLNE FABRYKI JAK I SPÓŁKI HANDLOWE PODEJMUJĄ 
NIEZALEŻNE INICJATYWY UKIERUNKOWANE NA ROZWÓJ MERYTORYCZNYCH I 

TECHNICZNYCH UMIEJĘTNOŚCI PRACOWNIKÓW.

ŚREDNIA LICZBA GODZIN SZKOLENIOWYCH W FABRYKACH GRUPY FERRERO

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

Również	 w	 roku	 szkolnym	 2013/2014	 Grupa	 kontynuowała	 już	 niemal
dziesięcioletni	 projekt	 Intercultura,	 w	 ramach	 którego	 dzieci	 pracowników	
mogą	uczyć	się	za	granicą.

Podobnie	jak	w	latach	ubiegłych,	w	programie	wzięły	udział	dzieci	pracow-
ników	z	różnych	krajów.	W	roku	szkolnym	2013/2014	były	to	dzieci	z	Włoch	(2	
stypendia	roczne),	Francji	(2	stypendia	dwumiesięczne),	Niemiec	(2	stypen-
dia	roczne)	i	Polski	(1	stypendium	roczne).

Główne	obszary	aktywności:

Projekt Intercultura

ZARZĄDZANIE TALENTAMI 

• Performance Management:		W	
roku	2013/2014	Ferrero	 zrealizowało	
ambitny	 cel	 objęcia	 wszystkich	 pra-
cowników	umysłowych	i	kadry	kierow-
niczej	Grupy	(8	553	osoby	zatrudnio-
ne	w	 48	 różnych	 krajach)	 wspólnym	
procesem	oceny	wyników	i	efektyw-
ności	pracy.	Dzięki	temu	we	wszystki-
ch	krajach	obowiązują	te	same	zasady	
delegowania	pracowników,	ustalania	
celów,	 oceny	 kompetencji,	 wyników	
i	 aspiracji	 zawodowych.	 Dla	 niemal	
wszystkich	objętym	programem	pra-
cowników	 przygotowane	 zostały	 ta-
kże	 indywidualne	 plany	 rozwoju.	 W	
związku	z	 tym	wysiłki	podejmowane	
w	ramach	Performance	Management	
w	 przyszłym	 roku	 będą	 skupiały	 się	
na	 dopracowaniu	 tych	 planów	 i	 na	
rozwoju	zasobów.

• Management Review:	 	 Jest	
to	 proces,	 który	 dzięki	 stworzeniu	
poczucia	 wspólnej	 odpowiedzial-
ności	 zainteresowanych	 pracow-
ników	i	działu	HR,	wyznacza	kierunki	
rozwoju	 menadżerskiego	 poszcze-
gólnych	 pracowników	 i	 pozwala	 na	
wytypowanie	 następców	 osób	 zaj-
mujących	kluczowe	stanowiska	w	or-
ganizacji	irmy.	

2013/2014	 był	 drugim	 rokiem	 fun-
kcjonowania	 tego	 wspólnego	 pro-
cesu,	obejmującego	wszystkich	pra-
cowników	 umysłowych	 i	 całą	 kadrę	
menadżerską	 Grupy.	 Jest	 to	 ważny	
krok	w	kierunku	wzmacniania	i	ujed-
nolicania	 zasad	 rozwoju	 zawodowe-
go	pracowników.		

Pracownicy Ferrero
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W	2014	roku	wręczono	odznaczenia	262	pracownikom,	którzy	przepracowali	
w	Ferrero	25	lat,	186	pracownikom	po	30	latach	pracy,	98	po	35	latach,	a	24	
po	40	latach	zatrudnienia	w	Grupie.

Poniższa	 tabela	 przedstawia	 średnią	 wysługę	 lat6	 pracowników	 Grupy	 wg	
stanu	na	31	sierpnia	2014	r.	(przy	czym	należy	pamiętać,	że	zakłady	Manisa	
i	San	José	Iturbide	działają	dopiero	od	2013	r.).

DŁUGI STAŻ PRACY

GRUPĘ FERRERO WYRÓŻNIA SZCZEGÓLNIE POZYTYWNE ŚRODOWISKO PRACY I 
SILNA WIĘŹ, KTÓRA WRAZ Z UPŁYWEM LAT TWORZY SIĘ POMIĘDZY 

PRACOWNIKAMI I Z RODZINĄ FERRERO.

6. Średnią wyliczono
uwzględniając dla każdego
pracownika zatrudnionego

na 31 sierpnia 2014 r.,
wysługę lat od daty
zatrudnienia do 31

sierpnia 2014 r.

ŚREDNIA WYSŁUGA LAT W GRUPIE FERRERO

Pracownicy Ferrero
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Bardzo się cieszymy, że zostałyśmy wy-
brane przez firmę do udziału w
odbywającym się w Amsterdamie Nud-
ge Global Leadership Challenge
(www.nudgegloballeadershipchallenge.
com) poświęconym zrównoważone-
mu rozwojowi. Dowodzi to najlepiej, 
że firma zaangażowana jest w kwe-
stie zrównoważonego rozwoju i chce 
inwestować w budowanie zdolności 
swoich młodych pracowników. Global 
Challenge to trzydniowy, intensywny i 
wymagający program. Wzięło w nim 
udział 30 młodych ludzi (w wieku od 
23 do 33 lat), zajmujących się zrówn-
oważonym rozwojem, pochodzących z 
różnych części świata i reprezentujących 
różne branże. Wspólnie wymienialiśmy 
się pomysłami, pracowaliśmy 
i tworzyliśmy wizję „Zrównoważonego 
rozwoju” i „Przywództwa”. Na pro-
gram złożyło się szereg zajęć indywi-

Udział w Nudge Global Leadership Challenge

dualnych i grupowych, jak debata, pre-
zentacje, case studies, rozmowy i ocena 
postępów. Odbyły się także warsztaty i 
prelekcje wygłoszone przez międzynarod-
owych prelegentów, którzy podzielili się z 
nami swoimi aspiracjami i doświadczen-
iem w zakresie kierowania organizacja-
mi w procesie zmiany. Dzięki Challenge 
mogłyśmy poznać ludzi myślących po-
dobnie do nas, potencjalnych przyszłych 
liderów zrównoważonego rozwoju. Dało 
nam to nie tylko wiele cennych pomysłów 
na temat tego, jak realizować projekty 
zrównoważonego rozwoju w firmie, ale 
także pewne wskazówki, co do tego, jak 
podejmować wyzwania i wykorzystywać 
szanse na innowacje, by przynosiły jak 
najlepsze efekty. A co jeszcze ważniejsze, 
była to niezwykła okazja do naszego oso-
bistego rozwoju, dostrzeżenia i umocnie-
nia naszych atutów, z których możemy 
korzystać i w życiu, i w pracy.

Merve Sensoy (Ferrero Turcja) 
i Phillis Kong (Ferrero Trading Lux)

Pracownicy Ferrero
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Kariera i życie w „Rodzinie” Ferrero

Urodziłam się w Moskwie i zaczęłam 
pracować w międzynarodowych koncer-
nach jak tylko pojawiły się one na terenie 
dawnego Związku Radzieckiego. Dużą 
część swojej kariery zawodowej prze-
pracowałam w Credit Suisse, później w 
Pepsi i Alcoa. Następny był etap w SAB
Miller, skąd trafiłam do Ferrero. Te 
firmy to w większości duże angloa-
merykańskie korporacje. Przejście do 
Ferrero, włoskiej, rodzinnej firmy, było 
nie lada wyzwaniem i budziło wielkie
emocje. Mój pierwszy szef w Ferrero, 
pan Arturo Cardelus, przekonał mnie 
do tego, mówiąc: „Ferrero zajmuje się 
słodyczami, które wnoszą w życie ludzi 
czystą radość, miłość i zabawę”.

Przez 6 lat pracowałam w Ferrero Rosja jako Dyrektor Marketingu. Było to 6 
niezapomnianych lat, a w Ferrero zakochałam się od pierwszego wejrzenia. Moim 
zdaniem, kiedy już raz poznasz atmosferę pracy w Ferrero, nie jesteś w stanie 
stąd odejść. Zrealizowaliśmy w Rosji wiele naprawdę ekscytujących projektów, 
sprawiając, że rynek ten osiągał jedne z najlepszych w Grupie wyników. Słynne 
są sukcesy, jakie odniosły Raffaello, Kinder Czekolada czy Kinder Niespodzianka.

W 2012 roku przeniosłam się do Centrali w Luksemburgu. Budowanie od zera 
nowego Działu Mediów, by otworzyć firmie nowe horyzonty, stanowiło dla mnie 
dodatkowe wyzwanie. Jestem bardzo wdzięczna mojemu szefowi za wsparcie 
i pomoc, które były mi wówczas potrzebne. Ten awans jest dla mnie kolejną rzecz
ą, za którą cenię Ferrero. To firma, która zawsze daje ci możliwość doskonalenia 
się, pójścia do przodu w karierze, osiągnięcia czegoś nowego.

Moim drugim wielkim priorytetem jest moja rodzina, a więc mój 
mąż i Anna, sześcioletnia córka. Zgadnijcie, kto u nas w domu jest 
największym fanem Kinder Czekolady? Kocham Ferrero za tę samą
rodzinną atmosferę, której doświadcza się w pracy, a która sprawia, że
jest to firma wyjątkowa na tle innych.

Julia Poliakowa

Pracownicy Ferrero

Odpowiedzialność – szansa, by dać z siebie to, co najlepsze

Słowami, które najlepiej opisują
moje życie w Ferrero są entuzjazm
i odpowiedzialność. Entuzjazm
bierze się z tego, że Ferrero to
firma wyjątkowa ze względu na
swoje zdolności innowacyjne, wybiega-
nie w przyszłość, szacunek, którym dar-
zy konsumentów i troskę o ludzi. Fir-
ma, w której zaczęłam pracę w 1989 
roku i która w prezencie dawała mi 
coraz większy zakres odpowiedzialności:
marketing na szczeblu Kraju i Obszaru, 
rozwój i zarządzanie niespodziankami 
KINDER ®, badania i rozwój nowych
produktów w Soremartec koncentrujący 
się na rynkach, na których działają 
Przedsiębiorstwa Społeczne Ferrero. 
Miałam przywilej pracować w zespole 

pana Pietr a Ferrero i zaszczyt bezpośredniego oglądania tego, jak zasady bizne-
sowe pana Michele Ferrero nabierają konkretnych kształtów.

Dziś odpowiadam za Ferrero Czechy. Odpowiedzialność za całą firmę, nie-
zależnie od jej wielkości, to konieczność codziennego stawiania czoła małym 
i wielkim problemom. Trzeba łączyć codzienność z celami strategicznymi, doce-
niać istniejącą energię i w każdej nowości widzieć bodziec i szansę.

To ambitne cele, jednak w ich realizacji pomaga poczucie, że stanowi się część 
firmy, która jest jak rodzina. Antonella Sottero
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Nazywam się Melek Özen i mam 38
lat. Jestem mężatką, mam 8 -letnią
córkę. Do rodziny Ferrero trafiłam 3 lata
temu, na stanowisko szefa ds.
zasobów ludzkich w nowym zakładzie
powstającym w tureckiej Manisie.
Wcześniej przez 12 lat pracowałam
w HR i przez ten czas miałam okazję
zetknąć się z wieloma procesami
zarządzania zmianą. Ale to, co
przeżyłam w Ferrero było wejściem
w zupełnie inny świat.

Myślę, że największym wyzwaniem,
w tym okresie było zrozumienie, na
czym polega odmienność kultury pracy 
w Ferrero i znalezienie takiego ze-
społu, który by tę wizję realizował. 
Trzeba było też sprawić, by nawiąz-
ała się dobra współpraca między pra-

cownikami lokalnymi a kierownictwem, które pochodziło z Grupy Ferrero.

To, czego dokonaliśmy w Manisie w ciągu trzech lat, z pewnością można uznać za 
zespołowy sukces, a mój wkład pozwolił wszystkim tym ludziom na idealne zgranie 
się. Szczególnie trudny był pierwszy rok, kiedy pracowaliśny ciężko i niełatwo było 
tę pracę pogodzić z życiem prywatnym. Myślę, że moimi tajemniczymi kluczami 
do sukcesu są entuzjazm w pracy, zrozumienie i miłość do Ferrero, współpraca z
mężem w domu, pasja i umiejętność zachowania spokoju. 

Sądzę, że ważną składową sukcesu jest to, jak twoja rodzina odbiera twoją pracę. 
Nigdy nie zapomnę, co pewnego dnia moja córka powiedziała swoim kolegom, 
kiedy już pracowałam w Ferrero: „W tej czekoladzie jest dotyk dłoni mojej mamy”.

Jesteśmy naprawdę dumni z naszej Fabryki !

Potęga zwycięskiego zespołu

Melek Özen

Pracownicy Ferrero

Siła zmiany 

Muszę zacząć od tego, że jestem inżynierem 
specjalizującym się w opakowaniach, a poza 
tym mężatką i mamą trzech córek. Nie potrafię
wyobrazić sobie siebie w roli gospodyni domowej 
i mam pełne przekonanie co do moich wyborów
i kierunku, jaki chcę nadać swojemu życiu.

Ukończyłam wydział inżynierii chemicznej 
prawie 20 lat temu, kiedy nie miałam blade-
go pojęcia o tym, jak wygląda świat opakowań, 
a życie rodzinne było proste – bo nie miałam
jeszcze wtedy rodziny. Mogłam wyjeżdżać prawie 

z dnia na dzień, pracować do późna, nie uprzedzając nikogo, zmieniać plany bez żadych 
konsekwencji. Świat opakowań odkryłam przypadkiem – w biurze open space pracowało
razem ze mną dwóch specjalistów od opakowań, którzy całymi dniami dyskutowali o 
kształtach butelek, polimerach i formach. Wydawało mi się to na tyle ciekawe, że popro-
siłam o przyjęcie do tego zespołu. Nie wiedziałam jeszcze, że opakowania staną się osią 
całej mojej kariery.

Do Ferrero przyszłam niespełna 4 lata temu, wiedziona przeczuciem, że szansa, jaką 
firma ta przede mną otwiera , jest po prostu zbyt wspaniała, by z niej nie skorzystać.
Praca w Ferrero nie rozczarowała mnie – musiałam nauczyć się wielu rzeczy
- szybko i niejednokrotnie z dużym trudem. Ale firma zaskakiwała mnie pozytywnie 
na każdym kroku. Przekonałam się od środka, co znaczy pracować w Ferrero, w dyna-
micznym i wymagającym środowisku, z którym zespolenie się wymaga dużych zasobów 
energii i zaangażowania. Nauczyłam się rozumieć filozofię Ferrero i doceniać prawd-
ziwe znaczenie stwierdzenia, że „produkt to centrum naszej uwagi”.

Pod koniec 2011 roku przeszłam do DPU, gdzie - dzięki umiejętnościom zdobytym przez 
10 ostatnich lat - zajęłam się projektowaniem opakowań.

W lipcu 2013 roku opuściłam zespół zajmujący się projektowaniem i podjęłam nowe 
wyzwanie za granicą. Moim zadaniem jest przygotowanie lokalnych zespołów, które 
odpowiadają za kwestie opakowań, w ścisłej współpracy z centralą.

Dziś wiem, że przeczucie mnie nie zawiodło – firma jest naprawdę fantastyczna, 
zbudowana na trwałych podstawach, dająca szanse tym, którzy chcą wykazać się nie-
spotykaną energią i zaangażowaniem. Dziś moją motywacją jest możliwość osobistego 
przyczynienia się do stałego doskonalenia naszej firmy. Tak, aby być jego częścią i w ten 
sposób mieć swój udział w wielu latach sukcesów i udanych wdrożeń naszych produktów 
na globalnym rynku.

Paola Avogadro
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Trafiłam do Ferrero półtora roku temu, 
z wielką ciekawością tej włoskiej, rodzin-
nej firmy od słodyczy. Moja podróż poz-
nawcza w świecie Ferrero trwa do dziś. 
Wcześniej przez 20 lat pracowałam w 
czterech różnych korporacjach międzyn-
arodowych w branży produktów kon-
sumpcyjnych, luksusowych, kosmetyków 
i alkoholi, głównie w dziale zaopatrzenia.
Kocham wyzwania w nowych dla mnie 
obszarach, gdzie mogę się czegoś nauczyć 
i przeżyć coś, czego dotąd nie znałam, 
a także spotkać nowych ludzi, którzy wz-
bogacą moje zawodowe i prywatne życie.

Ktoś kiedyś zapytał, dlaczego odeszłam 
z tak rozpoznawalnych firm i zdecy-
dowałam sie na Ferrero – wówczas 

nie wiedziałam, co odpowiedzieć. Sąd-
ziłam, że prawdopodobnie przyszedł czas na jakąś zmianę w mojej karierze.

Teraz natomiast wydaje mi się, że znam prawdziwe powody. Pierwszym
jest to, że chcę być częścią sukcesu i rozwoju biznesowego Ferrero w Azji
– ostatnie półtora roku pokazało, że praca w Ferrero to naprawdę mnóstwo 
wrażeń! Drugim powodem jest to, że chcę przekraczać swoje granice, nie chcę już 
zawsze pracować tylko w dziale zaopatrzenia. 

Mogę powiedzieć, że dokonałam dobrego wyboru. Mam szczęście prowa-
dzić zespół DPU Asia i osiągać z nim świetne wyniki. Współpracu-
ję z 5 osobami, które w ramach dyrekcji ds. opakowań łączą
rozmaite kompetencje, tworząc wspaniałą włosko -chińską mieszankę.
Każda osoba dysponuje unikalnym doświadczeniem i zaangażowaniem–
pracujemy bezkonfliktowo, polegając na sobie wzajemnie. Praca z fantastycznym 
zespołem pozwoliła mi dodatkowo wzmocnić moje umiejętności przywódcze na 
drodze, która prowadzi nas do sukcesu. 

Dążę do utrzymania równowagi między życiem prywatnym a pracą zawo-
dową. Rodzina to coś, co jest moją motywacją i źródłem szczęścia. W 
weekendy lubię gotować i piec, chętnie wyjeżdżam, także poza grani-
ce Chin, by poznawać nowe krajobrazy, kultury i historie. Mam sporą
grupę znajomych, z którymi lubię się spotykać i rozmawiać – dzięki temu
mój wolny czas mija mi pogodnie i wesoło. 

Sądzę, że pozytywne myślenie to najlepsze podejście – a kiedy czasem bywam 
zmęczona, najlepszym lekarstwem na brak energii i pasji jest jeden mały Rocher!

Jocelyn Zhao

Wspólna praca, by stale się doskonalić
ZAMIERZENIA DO ROKU 2018

Kontynuując	 rozpoczęte	projekty	 i	 realizując	 cele	wskazane	w	poprzedniej	
edycjach	raportu	CSR,	Grupa	Ferrero	będzie	skupiać	się	na	następujących	
obszarach:

•		 przedsięwzięcia	 promujące	
„Kulturę różnorodności”,	 w	 skład	
których	 wchodzą	 szkolenia	 mene-
dżerskie	 nastawione	 m.in.	 na	 po-
głębianie	 tematów	 związanych	 z	
międzykulturowością,	 w	 ramach	 ini-
cjatyw	Corporate	University.	W	celu	
wypromowania	 równych	 szans	 na	
wszystkich	 poziomach,	 opracowane	
zostaną	 narzędzia	 oceny	 wyników	 i	
efektywności	 pracy	 a	 polityka	 płac	
zostanie	 udoskonalona.	Na	 tej	 pod-
stawie	powstaną	priorytety	działania,	
uwzględniające	 zarówno	 osiągane	
wyniki,	jak	i	indywidualną	pozycję	na	
rynku;

•	wzmacnianie	 i	 rozwijanie	 pro-
fesjonalizmu	 pracowników,	 którzy	
chronią	i	zarządzają	know-how	i	kapi-
tałem	irmy,	poprzez	specjalne pro-

gramy szkoleniowe w ramach Fer-
rero Academy.	 Bieżące	 programy	
szkoleniowe	 zostaną	 uaktualnione.	
Na	bazie	poszczególnych	obszarach	
wiedzy	 stworzymy	 także	 nowe	 pro-
gramy;

•	rozwijanie	 kolejnych	 inicjatyw	 w	
celu	 upowszechniania	 na	wszystkich	
poziomach	 organizacji	 znajomości 
zasad i wartości Kodeksu Etyczne-

go, który	w	drugim	półroczu	2014	za-
ktualizowano	i	przekazano	wszystkim	
pracownikom	Grupy;
	
•	przedsięwzięcia	 promujące za-

trudnianie pracowników niepełn-

osprawnych,	 w	 tym	 przede	 wszy-
stkim	wspólne	projekty	z	podmiotami	
zewnętrznymi,	których	celem	jest	za-
trudnienie	osób	niepełnosprawnych.	
Oprócz	projektów	już	realizowanych	
w	 innych	krajach,	w	 roku	2013/2014	
we	Włoszech	rozszerzona	została	ta-
kże	współpraca	z	dostawcami,	którzy	
zatrudniają	osoby	niepełnosprawne	i	
poszkodowane	przez	los;

•	kontynuowanie	istniejących	pro-
gramów	 zatrudniania młodzieży,	
w	 tym	 partnerstwo	 w	 ramach	 pro-
gramów	 Master	 oraz	 współpraca	 z	
uczelniami	 wyższymi,	 aby	 ułatwiać	
dostęp	 najzdolniejszym	 studen-
tom.	Wiele	przedsięwzięć	 jest	 reali-
zowanych	w	poszczególnych	krajach,	
np.	projekty	łączące	naukę	w	szkole	
ze	 zdobywaniem	 stażu	pracy,	 dora-
dztwo	 w	 zakresie	 wyboru	 zawodu,	
stypendia,	 praktyki	 –	 wszystkie	 te	
obszary	 będą	 nadal	 rozbudowywa-
ne;

•	rozwijanie	 dobrowolnych	 ini-
cjatyw	 bezpieczeństwa i higieny 
pracy,	 w	 celu	 budowania	 kultury	
bezpieczeństwa	 i	 wspierania	 szer-
szego	 udziału	 pracowników	 w	 tym	
zakresie.	 Aktywności	 te	 szerzej	
opisaliśmy	 w	 części	 poświęconej	
działalności	 na	 poziomie	 lokalnym,	
jak	 i	 w	 Europejskiej	 Radzie	 Zakład-
owej	(EWC).

Pracownicy Ferrero
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Zaangażowanie Ferrero Polska

1.		 Chcąc	 przybliżać	 studentom	 na	 różne	 sposoby	 realia	 produkcji	
słodyczy,	 fabryka	współpracuje	 z	wieloma	uczelniami.	Są	 to	m.in.	Dni	
Kariery,	staże,	prezentacje	i	wykłady	w	irmie.	Np.	w	2014	roku	Ferrero	
w	Polsce	wzięło	udział	w	Dniach	Kariery,	zorganizowanych	na	Stadionie	
Narodowym	w	Warszawie.	Targi	te	odwiedziło	kilka	tysięcy	studentów.

Przez	cały	dzień	pracownicy	Ferrero	rozmawiali	ze	studentami	o	działaln-
ości	Grupy,	o	szansach	i	wyzwaniach,	jakie	niesie	praca	zawodowa.	Ze	
szczególnie	miłym	przyjęciem	spotkała	 się	obecność	nie	 tylko	przed-
stawicieli	działu	kadr,	ale	także	menadżerów	z	różnych	departamentów	
firmy,	 którzy	 udzielali	 studentom	porad	 i	wskazówek	dotyczących	pr-
zyszłej	kariery.

Po	 tym	 wydarzeniu	 otrzymaliśmy	 wiele	 pozytywnych	 listów	 i	 e-maili,	
które	potwierdzają,	że	studenci	uznają	tego	rodzaju	dialog	i	spotkania	
nie	tylko	za	bardzo	miłe,	ale	także	bardzo	istotne.

2.	 Poza	tym	Ferrero	Polska	zaprasza	do	irmy	podopiecznych	ośrod-
ków	kształcących	dzieci	niepełnosprawne.	Chce	w	ten	sposób	ułatwić	
im	wejście	w	dorosłe	życie	(w	trakcie	wizyty	zwiedzić	można	zakład	i	obe-
jrzeć	linię	produkcyjną).	Dla	tych	dzieci	możliwość	kontaktu	z	tak	nową	
dla	nich	rzeczywistością,	jaką	jest	nowoczesny	zakład	produkcyjny,	to	
ekscytujące	doznania	 i	 nieznane	wcześniej	doświadczenie.	 Jednym	z	
momentów	cieszących	się	największym	powodzeniem	jest	bez	wątpie-
nia	degustacja	produktów.	Dzieci	są	poza	tym	bardzo	zainteresowane	
historią	Grupy	Ferrero	–	naszym	celem	jest	opowiedzenie	im	o	specy-
ice,	odmienności	i	niepowtarzalności	naszej	irmy	i	wyznawanych	przez	
nią	wartości.

3.	 Celem	 współpracy	 z	 centrum	 medycznym	 jest	 z	 kolei	 propa-
gowanie	i	edukacja	pracowników	w	zakresie	znaczenia	zdrowego	trybu	
życia,	tak	w	pracy,	jak	i	w	domu.	W	ostatnim	roku	centrum	przeprowa-
dziło	 u	 nas	 kontrolę	 i	 ocenę	 stanowisk	pracy	pod	 kątem	ergonomii.	
Następnie	 opracowaliśmy	 plan,	 obejmujący	 spotkania	 i	 prezentacje	
dla	pracowników	na	 temat	 różnych	 aspektów	 zdrowia	 i	 dobrego	 sa-
mopoczucia	(dieta,	styl	życia,	postawa...).	Poza	tym	organizujemy	im-

prezy	sportowe	dla	pracowników	i	ich	dzieci.	W	czerwcu	2014	roku,	z	
okazji	Dnia	Dziecka,	została	przygotowana	specjalna	impreza,	w	trakcie	
której	dzieci	mogły	uczestniczyć	w	wielu	zajęciach	sportowych.	Pona-
dto,	 coroczną	 tradycją	 stał	 już	 się	 turniej	 piłkarski	 Ferrero	 Polska,	 w	
którym	rywalizuje	sześć	drużyn,	reprezentujących	poszczególne	działy	
irmy.	Nagrodę,	tradycyjny	wielki	Puchar,	zwycięzcom	wręcza	Dyrektor	
fabryki.

Pracownicy Ferrero

Meksyk bez granic

W	roku	2013/2014	Ferrero	Mexico
we	współpracy	z	lokalnym	rządem
zrealizował	 projekt	 skutkujący
zatrudnieniem	 7	 absolwentów
studiów	z	Meksyku,	którzy	wcześn-
iej	przeszli	9-miesięczny	cykl	szko-
leń	w	fabryce	w	Meksyku	oraz	tr-
zech	innych	zakładach	Grupy	-	we	
Włoszech,	w	Kanadzie	i	w	Brazylii.

Na	zdjęciu:	uczestnicy	projektu
goszczący	w	zakładzie	w	Albie.
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PRZEDSIĘBIORSTWA
SPOŁECZNE 
FERRERO

Inspiracją	do	powstania	Przedsiebiorstw	Społecznych	Ferrero	było	dwoiste,	
biznesowofilantropijne	 podejście	 Ferrero,	 które	 od	 samego	 początku	 ce-
chuje	działalność	firmy.	Przedsiębiorstwa	Społeczne	wymyślił i powołał do 
życia prawie 10 lat temu Michele Ferrero.	Najpierw	w	Kamerunie,	później	
w	RPA	i	w	Indiach.	Opracowana	przez	Michele	Ferrero	koncepcja	przedsięb-
iorstw	 społecznych	 jest	 innowacyjna	 i	 różni	 się	od	dzisiejszego	 rozumienia	
działalności	społecznej.

Troska	o	społeczności	lokalne	obejmuje	inicjatywy o charakterze humani-
tarnym,	realizowane	na	terenach	działania	Przedsiębiorstw	Społecznych.	Ich	
celem	jest	ochrona	zdrowia,	a	także	rozwój	edukacyjny	 i	społeczny	dzieci	 i	
młodzieży	pod	sztandarem:

PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE FERRERO SĄ FIRMAMI W DOSŁOWNYM ZNACZENIU 
TEGO SŁOWA – A ZATEM ICH ZADANIEM JEST PRZYNOSZENIE ZYSKÓW. JEDNAK 

POSIADAJĄ ONE TAKŻE DUSZĘ „SPOŁECZNĄ”, PONIEWAŻ MAJĄ TWORZYĆ 
MIEJSCA PRACY W NAJMNIEJ UPRZYWILEJOWANYCH OBSZARACH KRAJÓW 

ROZWIJAJĄCYCH SIĘ. DODATKOWO, REALIZUJĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA I PROJEKTY 
SPOŁECZNE IHUMANITARNE, KTÓRYM CELEM JEST OCHRONA ZDROWIA ,

ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO EDUKACJI I ROZWÓJ SPOŁECZNY DZIECI I MŁODZIEŻY 
W TYCH KRAJACH.

Zajmowałam się prowadzeniem domu, ale zawsze chciałam pracować
zawodowo i sama zarabiać na życie. O przedsiębiorstwie społecznym Fer-
rero dowiedziałam się od znajomemu, który już pracował w Ferrero w In-
diach. Poszłam na rozmowę kwalifikacyjną i zostałam przyjęta. Pracuję w 

Ferrero szczęśliwie już od 7 lat, na dziale KINDER JOY i jestem ogromnie zadowolona 
z tej pracy. Dojrzałam jako człowiek a praca stała się jednocześnie źródłem utrzyma-
nia. Jestem dumna, że mogę w ten sposób wspierać swoją rodzinę. Mogę teraz posyłać 
dzieci do szkoły, bez obawy, że nie będzie mnie stać na czesne. Pracujemy 
w systemie zmianowym, rano lub wieczorem. Nie jest to jednak dla mnie 
problem, ponieważ nie muszę się martwić nawet o dojazd do fabryki.

Anuradha Chaudhari (Przedsiębiorstwo Społeczne Ferrero Indie)

Przedsiębiorstwo	Społeczne	Ferrero	w	Kamerunie	(Yaounde)	rozpoczęło	pro-
dukcję	w	2006	r.,	a	w	Indiach	(Baramati/Pune,	Maharashtra1)	i	w	RPA	(Walker-
ville/	Midvaal,	Gauteng)	w	2007	r.

MISJA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

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	pracownikom	na	zbudowanie	poczucia	godności,	które	daje	
im	możliwość	przejęcia	kontroli	nad	swoim	życiem;

•	 zapewniają	im	kształcenie	zawodowe	i	możliwości	wykorzystania	posi-
adanych	umiejętności;

•	 budują	nowoczesną	kulturę	pracy	w	zakładzie	przemysłowym.

Wraz	z	powstaniem	zakładów	produkcyjnych	możliwość	zarobku	otrzymują	
także	lokalne	firmy.	Dodatkowo,	lokalne	surowce	mają	pierszeństwo	w	wykor-
zystaniu	do	produkcji	–	to	kolejne	źródło	nowych	miejsc	pracy.	Wszystko	to	
tworzy	mechanizm,	 który	 nakręca	 rozwój	 gospodarczy	 i	 przyczynia	 się	 do	
podniesienia	poziomu	zasobności	lokalnej	społeczności.

1. W roku 2013/2014
Imsofer Manufacturing
India Private Limited i
MPG Multi Production
Group India Private
Limited połączyły się,
tworząc spółkę Ferrero
India Private Limited.
Podobnie jak w
poprzednich raportach
CSR, określenie
„Przedsiębiorstwo
Społeczne Ferrero w
Indach” odnosi się
wyłącznie do działalności
fabryki Ferrero w
Baramati.

RPA (Walkerville/Midvaal Gauteng)

Kamerun (Yaoundé)

Indie (Baramati/Pune, Maharashtra)
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ROZWÓJ ZATRUDNIENIA I
ODDZIAŁYWANIE SPOŁECZNE 

Wg	stanu	na	31	sierpnia	2014	r.	w	Przedsiębiorstwach	Społecznych	Ferrero
zatrudnionych	było	3	539	pracowników2	,	co	stanowi	10,34%	ogółu	zatrud-
nionych	w	Grupie.

W omawianym okresie poszczególne Przedsiębiorstwa Społeczne 
Ferrero zatrudniały 232 osoby w Kamerunie, 2 921 w Indiach i 386 w 
RPA.

Zakład	produkcyjny	w	Indiach	nadal	zajmuje	czwartą	pozycję	wśród	20	za-
kładów	Grupy	Ferrero	pod	względem	wielkości	zatrudnienia.

ZATRUDNIENIE W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH FERRERO WG
STANU NA 31 SIERPNIA 2008 R., 31 SIERPNIA 2013 R. I 31 SIERPNIA 2014 R.

Biorąc	przykład	z	Przedsiębiorstw	Społecznych	Ferrero,	od	roku	2012/2013	
dwa	 nowe	 zakłady	 produkcyjne	 w	 Turcji	 i	 Meksyku	 założyły	 Fundusze	
Społeczne.	 Zgromadzone	 środki	 będą	przeznaczone	 na	 realizację	 ana-
logicznych	projektów	na	rzecz	dzieci	i	młodzieży	z	okolicznych	terenów.
Zasady	 gromadzenia	 i	 wykorzystania	 tych	 Funduszy	 są	 takie	 same,
jak	w	 przypadku	 Przedsiębiorstw	 Społecznych	 Ferrero:	 gromadzone	w
formie	corocznych	wkładów,	a	następnie	pożytkowane	w	ciągu	trzech	lat.

2. Dane obejmują
współpracowników
zewnętrznych Ferrero,
w tym m.in.
pracowników
tymczasowych,
przedstawicieli han-
dlowych, stażystów i inne 
osoby
bezpośrednio
współpracujące z
Ferrero, z wyłączeniem
usługobiorców.

b. Realizacja projektów i przedsięwzięć o charakterze społecznym 
i humanitarnym 

W	dążeniu	do	osiągnięcia	tego	celu,	stworzono	Fundusz	Społeczny,	którego
wysokość	określana	 jest	 na	podstawie	wielkości	 rocznej	produkcji	 danego	
zakładu.	 Zgromadzone	 środki	 są	 następnie	 przesyłane	 na	 specjalne	 konto	
prowadzone	w	 lokalnym	banku	 i	 pożytkowane	w	 ciągu	 trzech	 lat	 na	 reali-
zację	konkretnych	projektów	społecznych,	uzgodnionych	z	 lokalnymi	wład-
zami	oraz	w	porozumieniu	z	Fundacją	Ferrero.	Do	tej	pory	przedsięwzięcia	
społeczne	i	humanitarne	sfinansowane	w	ten	sposób	przez	Przedsiębiorstwa	
Społeczne	Ferrero	związane	były	z	edukacją	i	ochroną	zdrowia	dzieci.	Zna-
lazły	się	wśród	nich	przebudowy	i	remonty	szkół	publicznych,	przedszkoli	 i	
żłobków;	wsparcie	ośrodków	zdrowia	świadczących	pomoc	lekarską	i	opiekę	
nad	dziećmi	bez	stałego	miejsca	zamieszkania;	szkolenia	przeznaczone	dla	
młodzieży	w	zakresie	edukacji	na	temat	chorób	zakaźnych.

Szerszy	opis	misji	i	działalności	Przedsiębiorstw	Społecznych	Ferrero	można
znaleźć	na	www.ferrerosocialenterprises.com,	a	także	w	poprzednich	edycja-
ch	raportu	CSR,	zamieszczonych	na	www.ferrerocsr.com.
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PROCENT KOBIET WŚRÓD PRACOWNIKÓW BEZPOŚREDNICH
PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH FERRERO NA 31 SIERPNIA 2014 R.

Niewielki	 spadek	 zatrudnienia	w	Przedsiębiorstwie	 Społecznych	 Ferrero	w	
RPA	w	 roku	 2013/2014	 jest	 efektem	 zmniejszenia	 o	 11,76%	 liczby	 pracow-
ników	zewnętrznych,	przy	jednoczesnym	wzroście	zatrudnienia	bezpośredn-
iego	o	8,15%.	

Na	pracowników	zatrudnionych	bezpośrednio	w	zakładzie	przypada	co	najm-

niej	tyle	samo	zatrudnionych	u	kooperantów	(zaopatrzenie	w	surowce,	opa-
kowania,	usługi	logistyczne),	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	na-
dal	jest	wysoki,	szczególnie	w	RPA	i	Kamerunie.	Nie	jest	tak	jednak	w	Indiach,	
co	wiąże	się	przede	wszystkim	ze	względami	kulturowymi,	gospodarczymi	i	
logistycznymi,	które	znacząco	ograniczają	mobilność	Hindusek.

PROFIL DEMOGRAFICZNY PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZN-

EGO FERRERO W INDIACH – NA 31 SIERPNIA 2014 R.3

3. Dane nie obejmują
pracowników
tymczasowych.

Na początku pojechałem do Alby we Włoszech, gdzie przeszedłem
6-mies. szkolenie. Ten program przekształcił się w dwuipółletni 
projekt – przez cały ten czas byłem we Włoszech, gdzie mogłem 

poznawać i uczyć się kultury Ferrero. Kiedy wróciłem do Indii, dostałem wielką 
szansę przekazania moimi kolegom tego, czego nauczyłem się w Albie. Pracuję 
teraz w Dziale Jakosci i odpowiadam za jakość produktu, za kontrolę na linii
produkcyjnej i kontrole organoleptyczne. Najwazniejsze, że po szkoleniu
w Albie dostalem zadanie zbudowania zespolu, spełniającego standardy
Ferrero. Jestem więc takim pomostem pomiedzy Ferrero Indie 
a Ferrero Wlochy i traktuję to jako wielką odpowiedzialność 
i wielką szansę.

Projekt	 „Learn	 and	 Earn”	 powstał	 w	 styczniu	 2014	 r.	 Jest	 to	 forma
technicznego szkolenia, przeznaczonego dla studentów kierunków 
nauk żywieniowych.	Składa	się	on	z	części	szkoleń	teoretycznych,	w	
formie	 wykładów,	 a	 także	 praktycznych,	 w	 zakładzie.	 Do	 31	 sierpnia	
2014	 r.	w	projekcie	wzięło	udział	 129	 studentów,	w	wieku	 średnio	23	
lat,	którym	Ferrero	zapewniło	wynagrodzenie,	ubezpieczenie	i	pokrycie	
opłat	 za	 studia.	 Celem	 działań	 Ferrero	 w	 Indiach	 jest	 zwiększanie	
liczby	uczestników	projektu,	aby	umożliwić	młodym	mieszkańcom	okoli-
cznych	terenów	wiejskich	ukończenie	studiów	na	kierunku	technicznym.	
Co	więcej,	po	ukończeniu	szkolenia	„Learn	and	Earn”	oraz	pozostałej	
części	nauki,	w	zależności	od	potrzeb	organizacyjnych,	niektórzy z nich 
zostaną zatrudnieni w Ferrero.

„Learn and Earn” w Indiach

Tejilee Tembe (Przedsiębiorstwo Społeczne Ferrero - Indie)

Oddziaływanie	 społeczne	wzrostu	 zatrudnienia	mierzy	 się	 także	wielkością
gospodarstw	domowych,	które	bezpośrednio	korzystają	z	dochodów	osoby
zatrudnionej	w	Przedsiębiorstwie	Społecznym	Ferrero.
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Technologie	stosowane	w	zakładach
produkcyjnych	 Przedsiębiorstw	
Społecznych	są
•		nowoczesne	i	zautomatyzowane	

wszędzie	 tam,	 gdzie	 produkowane	
są	 słodycze.	Gwarantuje	 to	 tę	 samą	
jakość	 i	bezpieczeństwo	produktów,	
co	w	pozostałych	fabrykach	Ferrero;
•	oparte	 na	 pracy	 ręcznej	 w	

zakresie	 dotyczącym	 niespożywczej	
części	 produkcji,	 przede	 wszyst-
kim	w	przypadku	KINDER	 JOY	oraz	
przy	 wszystkich	 czynnościach	 do-
datkowych.	 Dzięki	 temu	 tworzymy	
możliwie	najwięcej	miejsc	pracy.

We	wszystkich	trzech	zakładach	pro-
dukcja	 spożywczej	 części	 KINDER	
JOY	prowadzona	jest	na	wysoko	zau-
tomatyzowanych	liniach.	Jednak

Obecnie zatrudniamy 65 etatowych pracowników, do tego dochodzi 40
współpracowników tymczasowych... Poprzez rozwój i zakup nowych
urządzeń i wyposażenia chcielibyśmy tworzyć kolejne miejsca 
pracy i szkolić naszych pracowników... Niedawno uzyska-

liśmy certyfikat ISO 22000, poświadczający, że spełniamy wymagania 
jakościowe, jakie Przedsiębiorstwo Społeczne Ferrero w RPA stawia swoim 
dostawcom na całym świecie.

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ –
ODDZIAŁYWANIE LOKALNE I ZNACZENIE DLA GRUPY

PRODUKCJA W ZAKŁADACH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH TO
PRZEDE WSZYSTKIM WYROBY Z LINII KINDER®. ZNANA NA CAŁYM ŚWIECIE

LINIA KINDER® TO CAŁA GAMA PRODUKTÓW, KTÓRE ŁĄCZY WSPÓLNA
MISJA –DĄŻENIE DO RADOSNEGO ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY
POPRZEZ ZDROWY ROZWÓJ EMOCJONALNY I POZNAWCZY ORAZ

TWORZENIE OPARTEJ NA ZAUFANIU WIĘZI Z RODZICAMI, DZIĘKI JAKOŚCI I
TROSCE O RECEPTURY I ODPOWIEDNIO DOBRANE PORCJE.

wytłoczka,	w	której	umieszcza	się	za-
bawkę,	 jest	 składana	 ręcznie	 i	 także	
ręcznie	umieszczane	są	w	środku	ele-
menty	niespodzianki.

Podobnie	jest	w	Indiach	i	RPA,	gdzie
produkuje	się	Tic	Tac®.	Same	drażetki	
wytwarzane	 są	 na	 zautomatyzowa-
nej	 linii	 produkcyjnej,	 będącej	włas-
nością	Ferrero,	natomiast	pakowanie	
odbywa	się	w	połowie	ręcznie.

78,9% surowców rolnych wykor-
zystanych przez Przedsiębiors-

twa Społeczne Ferrero w roku 
2013/2014 zakupiono u lokalnych 
producentów, co stanowi niewielki 
spadek w stosunku do roku popr-
zedniego.

Andrew Frame, manager sprzedaży, Magnum Packaging (jeden z głównych
dostawców opakowań dla Przedsiębiorstwa Społecznego Ferrero w RPA)

Zaopatrywanie	 się	 w	 surowce	 u
lokalnych	 dostawców	przyczynia	 się	
do	tworzenia	miejsc	pracy	u	naszych
kooperantów.	 Jeśli	 chodzi	 o	 Pr-
zedsiębiorstwo	 Społeczne	 Ferrero	
w	Kamerunie,	ma	się	ono	stać	ośrod-
kiem	 badawczym	 i	 doświadczalnym
w	 zakresie	 wykorzystania	 surowców	

i	centrum	produkcji	półwyrobów.	Ich
eksport	 będzie	 wartościa	 dodaną	 i
pozwoli	 na	 poprawę bilansu
handlowego kraju.

Pierwsze	 lata	 życia	 to	 najważniejszy	 okres	 w	 rozwoju	 człowieka.	 Uczy	 się	
on	wielu	 rzeczy,	kształtuje	swoje	emocje,	buduje	podstawy	przyszłej	oso-
bowości	 i	to	intensywniej	niż	w	każdym	innym	okresie	życia	4.	Dlatego	też	
tak	dużo	uwagi	poświęcamy	żłobkowi,	uruchomionemu	przez	Fundację	Fer-
rero	w	Albie	 (Włochy).	 Ten	 ośrodek	 zapewnia	 opiekę	 na	 najwyższym	po-
ziomie	 dzieciom	 pracowników	 zakładu	 Ferrero	 w	 Albie	 a	 także	 dzieciom	
mieszkańców	Alby.

Projekt społeczny „Przedszkole im. Pietra
Ferrero” w Baramati (Indie)

Baramati to obszar znakomicie nadający się do produkcji mleka...
Zapotrzebowanie Ferrero i innych firm wykorzystujących ten surówiec
do produkcji w regionie Baramati sięga 1,5 mln litrów dziennie... Dla 

lokalnych dostawców mleka, firmy te stały się cennymi odbiorcami... Ho-
dowcy bydła mogą liczyć na rzeczywisty zbyt i osiągać dodatkowe docho-
dy, poza uprawą roli. Dlatego bardzo mocno zachęcamy do tego rodzaju 
działalności.

PRZEDSIĘWZIĘCIA SOCJALNE

PRZYKŁAD Z ALBY BYŁ INSPIRACJĄ DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH 
FERRERO, KTÓRE ZAINTERESOWAŁY SIĘ PROJEKTAMI SPOŁECZNO-

CHARYTATYWNYMI, WSPIERAJĄCYMI EDUKACJĘ I ZDROWIE DZIECI W WIEKU 
PRZEDSZKOLNYM

4. Teoria uczenia się
J.Piageta.

5. The Factories Act,
1948, Rozdz. V, Pkt 48 

Sharad Pawar, były Minister Rolnictwa Indii 

Przepisy	obowiązujące	w	Indiach5	wymagają,	aby	przy	każdym	zakładzie	o
określonej	wielkości	 i	 zatrudniającym	na	 stałe	ponad	30	 kobiet	 istniała	 ja-
kaś	forma	opieki	nad	dziećmi	w	wieku	przedszkolnym.	Zwykle	jest	to	jedno	
większe	pomieszczenie,	gdzie	kilku	opiekunów	świadczy	minimalną	opiekę	
nad	pozostawianymi	dziećmi.	Chcąc	się	wyłamać	z	tego	negatywnego	tren-
du,	w	2013	roku	rozpoczęto	budowę	żłobka i przedszkola z prawdziwego 
zdarzenia	na	niezabudowanej	działce	gruntu	otaczającej	fabrykę	w	Barama-
ti.	Działce	zlokalizowanej	około	100	m	od	miejsca	pracy	matek.
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Miejsce opieki nad dziećmi ma ogromne znaczenie, ponieważ to krok w 
kierunku samodzielności kobiet. Dziś większość chciałaby pracować, ale 
nie ma co zrobić z dziećmi. Przedszkole to koncepcja zupełnie inna niż to, 
do czego przyzwyczailiśmy się w Indiach.

Samodzielność kobiet to kwestia fundamentalna. Wiele z nich zajmuje się tylko prowa-
dzeniem domu i nie ma możliwości, by połączyć to zajęcie z pracą zawodową. Ferrero 
postanowiło coś z tym zrobić i sprawiło, że kobiety mogą pracować, mogą uczestniczyć w 
życiu firmy i zyskują szansę na karierę zawodową. To na pewno zadziała 
na nie konstruktywnie, szczególnie, że mają pewność opieki oferowanej 
przez Ferrero. Do tego dochodzi gwarancja dobrej edukacji, świadczonej 
przez kompetentnych fachowców.

14	 listopada	 2014	 r.	 w	 Barama-
ti	 odbyło	 się	 uroczyste	 otwarcie	
placówki.	 Przedszkole	 im.	 Pietra	
Ferrero	na	powierzchni użytkowej 
ponad 1000 m2	może	jednorazowo	
pomieścić	ponad	120 dzieci	w	wieku	
od	6	miesiecy	do	5	lat.	Składa	się	z	
dwóch	sal	żłobkowych	dla	dzieci	po-
niżej	2	lat	oraz	4	sal	przedszkolnych	
dla	dzieci	od	2	do	5	lat.	Oprócz	tego	
wyposażone	jest	w	kuchnię,	gabinet	
pielęgniarski,	 łazienki,	 magazyny	
i	biura.

Modułowy	 charakter	 budynków	
umożliwi	rozbudowę	placówki	w	pr-
zyszłości,	 jeśli	 pojawi	 się	 taka	 potr-
zeba.	

Autorem	 projektu	 jest	 hinduski	 ar-
chitekt,	 Akshay	 Dutta.	 Głównym	
założeniem	 jest	 zapewnienie	 dzie-
ciom	 i	 pracownikom	 jak	 największ-
ej	 ilości	 światła	 i	 wolnej	 przestrze-
ni.	 Z	 każdego	 z	 modułów	 można	
wyjść	 bezpośrednio	 na	 otaczające	
placówkę	 łąki,	a	 także	na	dwa	duże	

Przedszkolem	 zarządza	 doświadczona	 firma,	 która	 zapewnia	 nie	 tylko	
efektywną	obsługę,	ale	także	odpowiedni	poziom	pedagogiczno-edukacyjny.	
Ma	on	ma	sprzyjać	umysłowemu	i	emocjonalnemu	rozwojowi	dzieci,	dzięki	
zachęcaniu	ich	do	samodzielnych	poszukiwań,	odkrywania	świata	i	nauki.

Personel	placówki	stanowi	7	nauczycieli	i	10	opiekunów.	Do	tego	dochodzą
oczywiście	osoby	pracujące	w	kuchni,	w	ochronie	i	zajmujące	się	sprzątan-
iem.

dziedzińce,	pokryte	trawą.

Panele słoneczne	 zapewniają	
placówce	wydajną i przyjazną dla 
środowiska energię.	Wykorzystuje	
się	 ją	 do	 działania	 placówki,	 jak	
również	do	oświetlenia	terenu	wokół	
niej.	 Dwuspadowe	 dachy,	 którymi	
pokryte	 są	 moduły	 budynków,	 za-
pewniają	 lepszą	 izolację	 termiczną,	
co	jest	szczególnie	ważne	w	marcu	
i	kwietniu	-	najgorętszych	miesiącach
roku,	kiedy	temperatura	sięga	nawet	
40	°C.

Przedszkole	im.	Pietra	Ferrero	działa	
w	 systemie	 trzyzmianowym.	 Od	
godz.	 6:00	do	 14:00	 i	 od	 14:00	do	
22:00	dzieci	pod	opiekę	przedszko-
la	oddają	pracownicy	zakładu.	Nato-
miast	 trzecia	 zmiana	w	 przedszkolu	
(od	 godz.	 10:00	 do	 17:00)	 to	 pro-
pozycja	dla	rodzin	mieszkających	w
pobliżu	ośrodka.

Supriya Sule, Poseł do hinduskiego Parlamentu Lok Sabha

Placówka	 nosi	 nazwę	 „Przedszko-
le	 im.	 Pietra	 Ferrero”,	 a	w	poszcze-
gólne	etapy	realizacji	projektu	zaan-

gażowana była Fundacja Ferrero.	
Włoscy	 pracownicy	 podzielili	 się	 ze	
swoimi	 hinduskimi	 kolegami	 m.in.	
wiedzą	 i	 doświadczeniami	 zdobyty-
mi	przez	 5	 lat	 działalności	 żłobka	w	
Albie	w	zakresie	architektury	wnętrza	
(np.	rozmieszczenia	sal),	 jak	i	kwestii	
pedagogicznych.

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.
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W Afryce, a zwłaszcza w Kamerunie, kobiety odgrywają fundamentalną
rolę, ponieważ ciąży na nich obowiązek zapewnienia rodzinie żywności.
To one muszą zadbać o to, by codziennie mieć co włożyć do garnka.

To kobiety, jeśli na czymś im zbywa, mogą to sprzedać albo nakarmić innych w 
wiosce. W 80% to one produkują żywność. To one mają ten cenny dar, dzieki
któremu nas żywią i to właśnie jest powodem, dla którego mówimy, że bez kobiet nie
udałoby się naszemu krajowi osiągnąć samowystarczalności żywieniowej, z której
jesteśmy dumni. Mówiłam to już obejmując urząd, ale chcę jeszcze raz podkreślić w
imieniu całego kameruńskiego rządu, jak ważne są inicjatywy podejmowa-
ne przez Ferrero. Stawiają one człowieka i jego rozwój w centrum uwagi.

Przedsiębiorstwo	 Społeczne	 Ferrero	
w	 Kamerunie	wspiera kameruńskie 
dzieci w trudnej sytuacji życiowej,
odpowiadając	w	ten	sposób	na	apel	o
pomoc	skierowany	przez	Ministerstwo
Edukacji.	 Pomoc	 skierowana	 została	
do	 szkoły	 mieszczącej	 się	 w	 stoli-
cy	 kraju	 Yaoundé,	 w	 której	 funkcjo-
nuje	 również	 zakład	 produkcyjny	
Ferrero.	 W	 szkole podstawowej 
w dzielnicy Cité Verte	 codziennie	
uczy	 się	 i	 pracuje	 około	 200	dzieci	 i	
nauczycieli.	 Do	 tej	 pory	 składała	 się	
ona	 z	 dwóch	 budynków:	 murowa-
nego	 bloku	 „A”	 i	 bloku	 „B”,	 czyli	
drewnianego	 baraku,	 zbudowanego	
kilkadziesiąt	 lat	temu	i	mocno	zniszc-

Projekt społeczny „Szkoła podstawowa w Cité Verte”
w Yaoundé (Kamerun)

Kamerun	 należy	 do	 krajów,	 w	 których	 przepaść między dziećmi ubogimi 
i bogatymi	rośnie	w	zastraszającym	tempie	–	w	ciągu	ostatnich	20	lat	powiększyła	
się	o	84%.	Ma	to	ogromny	wpływ	na	stan	zdrowia,	edukacji	i	możliwość	przeżycia
dzieci	z	najuboższych	sfer	społecznych,	ponieważ	są	one	w	największym	stopniu
narażone	na	choroby,	opóźnienie	rozwoju	umysłowego	i	 fizycznego	oraz	brak
dostępu	do	szkół.	Dzieci,	które	przychodzą	na	świat	w	rodzinach	zamożniejszych
mają	aż	35-krotnie	większe	szanse	dostępu	do	edukacji	i	opieki	zdrowotnej.	Są	także
w	dużo	mniejszym	stopniu	narażone	na	konieczność	pracy	w	dzieciństwie6.

zonego	 Do	 dyspozycji	 dzieci	 i	 nau-
czycieli	z	obu	bloków	była	tylko	jedna	
dwuosobowa	 latryna,	 bez	 szamba.	

Fatalne	 warunki	 higieniczno-sanitar-
ne,	 zagrażające	 życiu	 i	 zdrowiu	 do-
datkowo	 pogarszał	 brak	 systemu	
odprowadzania	 wód	 opadowych	
i	 ściekowych.	 W	 takiej	 sytuacji	 z	
dziedzińca	 szkolnego	 nie	 można	
było	 korzystać,	 zwłaszcza	 w	 por-
ze	 deszczowej,	 która	 w	 Kamerunie	
przebiega	 wyjątkowo	 gwałtownie.	
Warunki	 te	 narażały	 dzieci	 na	 do-
datkowe	 ryzyko,	 związane	 z	 szerze-
niem	 się	 chorób	 takich,	 jak	 malaria. 6. Źródło: Save The

Children, Raport Born
equal (2012).

Ananga Messina, z urodzenia Beyene Clémentine, minister pełnomocny w
Minsiterstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Obiekt	udostępniono	w	listopadzie	2014	r.,	a	już	w	marcu	2015	r.	uczęszczało	
do	niego	109	dzieci.	89	z	nich	to	dzieci	pracowników	Ferrero,	a	20	to	maluchy	
z	okolicznych	rodzin.	

Podjęty	 projekt	 zakładał	 wyburzenie	 drewnianego	 baraku	 i	 latryny,	 a	 na-
stępnie	wybudowanie	na	dziedzińcu	szkoły	nowego	murowanego	budynku	
szkolnego,	 z	 dwoma	 dużymi	 klasami.	 Dodatkowo	 zaplanowano	 tam	 gabi-
net	dyrektora,	małą	bibliotekę,	osobne	dla	uczniów	i	personelu	łazienki,	po-
dłączone	do	szamba.	W	ramach	projektu	przewidziano	także	zakup	nowego	
wyposażenia	do	szkoły,	remont	ogrodzenia	i	bramy	wejściowej,	wykonanie
betonowej	nawierzchni	 na	dziedzińcu	 i	 systemu	odprowadzenia	wód	opa-
dowych	i	ściekowych.	Dodatkowo	stary	murowany	blok	„A”	został	wyremon-
towany.	Zadbano	także	o	podniesienie	poziomu	bezpieczeństwa	na	terenie	
całej	szkoły.

13	 października	 2014	 roku	 uroczyście	 oddano	 do	 użytku	 nowy	 budynek	
„B”	szkoły	podstawowej	w	Cité	Verte	i	wyremontowaną	pozostałą	część.	W	
uroczystości	wzięli	udział	Minister	Edukacji	Podstawowej	(MINEDUB)	Kame-
runu	i	Ambasador	Włoch	w	tym	kraju.

Przedsiebiorstwa społeczne Ferrero
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Kinder+Sport	kontynuuje	swoją	działalność,	z	myślą	o	odpowiedzialności	i	ze
świadomością,	że	aktywność	fizyczna	stanowi	nieodzowny	element	kształcenia
dzieci.	 W	 istotny	 sposób	 przyczynia	 się	 także	 do	 ich	 rozwoju	 fizycznego	
i	przygotowania	do	życia,	zarówno	na	poziomie	osobowym	jak	i	obywatelskim.

W	dążeniu	do	realizacji	tego	celu	Kinder+Sport	działa	w	oparciu	o	5	kierun-
ków	odpowiedzialności,	o	których	pisaliśmy	już	w	poprzedniej	edycji	raportu:

KINDER+SPORT

KINDER+SPORT, LUDZIE W RUCHU

Realizując	swoją	wizję,	Grupa	Ferrero	zwraca	szczególną	uwagę	na	ludzi
i	wszystkie	aspekty	kształtujące	jakość	ich	życia.

Dlatego	właśnie	Grupa	nadal	angażuje	się	w	promowanie aktywnego stylu 
życia wśród młodych pokoleń	 i	 ich	rodzin,	poprzez	ogólnoświatowy	pro-
gram	Kinder+Sport.

Dane	 dotyczące	 powszechności
siedzącego	trybu	życia	są	alarmujące.
Według	 Światowej	 Organizacji	
Zdrowia	 ponad	 połowa	 dzieci	 w	
wieku	 około	 11	 lat	 nie	 poświęca	 na	
aktywność	 fizyczną	 nawet	 60	 zale-
canych	minut	dziennie.

KINDER+SPORT TO PROGRAM, KTÓREGO CELEM JEST PROPAGOWANIE SPORTU 
I SZERZENIE RADOŚCI Z NIM ZWIĄZANEJ WŚRÓD DZIECI NA CAŁYM ŚWIECIE, 
POPRZEZ UCZENIE AKTYWNEGO TRYBU ŻYCIA JUŻ OD NAJMŁODSZYCH LAT.

Inicjatywy	podejmowane	w	ramach
Kinder+Sport	 nabierają	 w	 tym	 kon-
tekście	szczególnego	znaczenia,	po-
nieważ	w	konkretny	sposób	angażują
liczne	 grupy	 dzieci	 w	 aktywność	
fizyczną	 i	 zachęcają do edukacji 
fizycznej,	propagując	nowe	życiowe	
nawyki.

Kinder+Sport

PO PIERWSZE ODPOWIEDZIALNOŚĆ:
WZMOCNIENIE STRATEGII 

1. Jasne zasady,	 zapewniające	
utrzymanie	 maksymalnej	 spójn-
ości	 w	 międzynarodowej	 realizacji	
programu.	 Zgodnie	 z	 wytycznymi	
sformułowanymi	 w	 „Dekalogu	 Kin-
der+Sport”,	 z	 dwóch	 poprzednich	

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) - Physical
activity - Fact sheet Nr 385 – styczeń 2015 r.

NAJWAŻNIEJSZE DANE
•	 aktywność	izyczna	przysparza	znaczących	korzyści	zdrowot-

nych	i	pomaga	w	proilaktyce	chorób	niezakaźnych;
•	 w	skali	ogólnoświatowej	1	osoba	dorosła	na	4	nie	prowadzi
•	 dostatecznie	aktywnego	trybu	życia;
•	 ponad	80%	nastolatków	na	całym	świecie	nie	uprawia	

dostatecznej	aktywności	izycznej;
•	 jedynie	56%	krajów	członkowskich	WHO	prowadzi	proilaktykę	

w	zakresie	niedostatecznej	aktywności	izycznej;
•	 państwa	członkowskie	WHO	uzgodniły	plan	obniżenia	poziomu
•	 niedostatecznej	aktywności	izycznej	o	10%	do	roku	2025.

JAKI JEST ZALECANY POZIOM AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ?
WHO	zaleca	dzieciom	i	młodzieży	w	wieku	od	5	do	17	lat:
•	 co	najmniej	60	minut	aktywności	izycznej	od	umiarkowanej	do	

intensywnej	codziennie;
•	 dodatkową	aktywność	izyczną,	ponad	te	60	minut	dziennie,	co	

przynosi	dalsze	korzyści	dla	zdrowia;
•	 wysiłek	wzmacniający	mięśnie	i	kości,	przynajmniej	3	razy	w	tygodniu.

KINDER+SPORT, WRAZ ZE SWOIMI PARTNERAMI, TROSZCZY SIĘ O TO, BY AKTYWNY 
TRYB ŻYCIA STAŁ SIĘ TRWAŁYM

I NIEROZŁĄCZNYM ELEMENTEM NAWYKÓW MŁODEGO POKOLENIA.

raportów,	 opracowano	 i	 rozpowsze-
chniono	 we	 wszystkich	 krajach	 po-
dręcznik	marki.	Opisuje	on	wszystkie	
aspekty	 Kinder+Sport–	 od	 strategii	
do	wykorzystania	znaków	graicznych	
i	praktycznych	instrukcji,	jak	budować	
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świadomą	 komunikację.Wytyczne	 te	
uzupełniają	 zasady	 odpowiedzial-
nego	 zachowania,	 zawarte	 w	 szcze-
gółowej	liście	„Dos	&	Don’ts”

2.	 	Mocni partnerzy,	 w	 postaci	
doświadczonych	 i	 uznanych	 feder-
acji	 i	 instytucji,	 którzy	 zapewniają	
programowi	 odpowiednie	 wpar-
cie.	W	myśl	 tej	 zasady	wzmocniono	
współpracę	z	„historycznymi”	feder-
acjami	sportowymi,	które	są	naszymi	
partnerami	od	dawna,	a	niektóre	po-
rozumienia	 zostały	 nieco	 zmienione,	
tak,	 aby	wspierać	przede	wszystkim	
programy	 skierowane	 do	 młodzieży	
i	szkół.	Dodatkowo	zintensyikowano	
współpracę	 z	 ISF	 (Internation-
al	 School	 Sport	 Federation),	 aby	
dotrzeć	do	jak	największej	liczby	mie-
jsc	na	świecie	i	tam	prowadzić	eduk-
ację	poprzez	sport.	Liczba	związków	
i	 federacji,	 z	 którymi	 Kinder+Sport	
współpracuje	 na	 całym	 świecie	 wz-
rosła	ponad	dwukrotnie	-	z	40	w	2013	
r.	do	92	obecnie).

3.	 	Podejście edukacyjne,	 które	
promuje	programy	oferujące	wyraźną	
wartość	wychowawczą	dla	dzieci	i	ich	
rodziców	 oraz	 budując	 e	 w	 rodzin-
ach	świadomość	tego,	jak	istotny	jest	
ruch.	Podejście	to	stało	się	wyróżniki-
em	 wszystkich	 inicjatyw	 w	 ramach	
programu	 Kinder+Sport.	 Projekt	
edukacyjny	„Move	and	Learn”,	 real-
izowany	 w	 Wielkiej	 Brytanii,	 to	 naj-
lepszy	przykład	takiego	podejścia	(w	

dalszej	 części	 omówimy	 ten	 projekt	
szczegółowo).	 Z	 kolei	 hasło	 „Joy	 of	
Moving”	 stanowi	 syntezę	 nowego-
modelu	 komunikacji.	 Stanowi	 bow-
iem	 odwołanie	 do	 wartości,	 które	
pielęgnuje	 Kinder+Sport	 i	 buduje	
świadomość	 znaczenia	 aktywnego	
stylu	życia.

4.	 	Rozwój „glocal”,	 ”	 oznacza	
dążenie	 do	 obecności	 w	 jak	 na-
jwiększej	 liczbie	 krajów	 świata,	 przy	
jednoczesnym	odpowiadaniu	na	po-
trzeby	i	specyikę	lokalną.	Np.	w	Ko-
rei	Południowej	Kinder+Sport	prow-
adzi	 program	 narciarski	 dla	 dzieci	 i	
młodzieży	oraz	projekt	we	współpra-
cy	z	Korea	Elementary	School	Taek-
wondo	Federation	,	który	propaguje	
ten	najbardziej	popularny	w	koreańs-
kich	 szkołach	 sport.	 Sztuki	 walki	 w	
koreańskim	 systemie	 są	 integralną	
częścią	programu	nauczania.

5.	 	Wymierność,	 by	 móc	 ocenić	
jakość	 prowadzonych	 działań,	 po-
przez	 konkretny	 zestaw	 wskaźników	
(KPI).	 W	 2014	 roku	 wdrożono	 sys-
tem	 monitoringu	 wewnętrznego,	
ujednolicony	 na	 poziomie	 ogól-
noświatowym,	 który	 pozwala	 na	
gromadzenie	 precyzyjnych	 danych.	
Ponadto	we	Włoszech	ruszył	projekt	
badań	pilotażowych,	dzięki	 któremu	
będziemy	mogli	 ocenić	 rozwój	 pro-
jektu	Kinder+Sport,	osiągnięte	wyni-
ki	i	jego	oddziaływanie	na	wizerunek	
Grupy	Ferrero.

W	2014	roku	zmieniona	została	struktura	organizacyjna	Kinder+Sport,	
która	wygląda	teraz	następująco:

• Zarząd programu Kinder+Sport:	organ	decyzyjny	na	szczeblu	cen-
tralnym,	określający	ogólnoświatową	strategię	programu.	Spotyka	się	raz	
na	trzy	miesiące	i	składa	z	25	członków	stałych	oraz	(rotacyjnie)	z	lokalnych	
przedstawicieli	krajów,	w	których	program	jest	realizowany;

• Zespół centralny Kinder+Sport:	7	osób	zajmujących	się	projektami	
koordynacyjnymi	i	badawczymi	na	poziomie	ogólnoświatowym;	

• Zespoły lokalne:	 	ponad	50	osób,	które	na	całym	świecie	pracują	
nad	realizacją	programów	lokalnych;

• Funkcje wsparcia:	 	 około	 14	 osób	 z	 działów	HR,	 PR,	 CSR,	Multi-
mediów	oraz	z	Digital	Kinder	Surprise	Company,	z	działu	Mediów	i	Spon-
soringu,	 Opakowań	 i	 Opracowań	 graicznych,	 Badań	 konsumenckich,	
Komitetu	Naukowego	Kinder+Sport,	Kontrolingu	 i	Dyrekcji	 Techniczno	
-Naukowej.

Ludzie Kinder+Sport
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W	roku	2013/2014	realizowane	były	następujące	programy	badawcze:

CIĄGLE W RUCHU

• "1, 2, 3… Minivolley"	 FI-
PAV-Kinder+Sport	to	program	badań	
naukowych,	 prowadzonych	 przez	
turyński	 Instytut	 Medycyny	 Spor-
tu	 we	 współpracy	 z	 włoskim	 Minis-
terstwem	 Oświaty	 (MIUR),	 Włoskim	
Związkiem	 Piłki	 Siatkowej	 i	Włoskim	
Komitetem	 Olimpijskim.	 Ten	 pięci-
oletni	 (od	2009/2010	do	2014/2015)	
ma	 na	 celu	 ocenę	 efektów	 wprow-
adzenia	 dodatkowych	 godzin	 wy-
chowania	izycznego	na stałe w sz-

kołach podstawowych,	 w	 sposób	
systematyczny	 i	 prowadzony	 przez	
wykwaliikowanych	 nauczycieli.	 Za-
jęć	 takich	 nie	 przewiduje	 obecnie	
obowiązująca	 podstawa	 programo-
wa.	 Analizie	 poddaje	 się	 efekty	 w	
postaci	sprawności	ruchowej,	danych	
antropometrycznych	(masa	ciała,	wz-
rost,	ruchomość	stawów,	ilość	tkanki	
tłuszczowej),	 jak	 również	 BMI	 (Body	
Mass	 Index)	 i	 porównuje	 z	 danymi	
rówieśników,	którzy	nie	brali	udziału	
w	 takiej	 dodatkowej	 aktywności	 ru-
chowej	 w	 szkole.	 Badania	 zakończą	
się	w	roku	2015,	a	pełne	wyniki	będą	
dostępne	 w	 styczniu	 2016	 r.	 Dane	
częściowe	zgromadzone	do	tej	pory	
wśród	dzieci	będących	uczniami	szkół	
uczestniczących	w	projekcie,	wskazu-

ją	 na	 pozytywne wyniki,	 zarówno	
na	 poziomie	 ilościowym	 (BMI,	 tkan-
ka	 tłuszczowa,	koordynacja,	 sprawn-
ość	 ruchowa),	 jak	 i	 jakościowym	
(uznanie	 znaczenia	 aktywności	
fizycznej	i	zdrowego	trybu	życia).

•	"Village",	który	 teraz	nazywa	się	
„Joy of Moving”	 i	 jest	prowadzony	
we	 współpracy	 z	 Uniwersytetem	
Foro	 Italico	 w	 Rzymie,	 Komitetem	
Olimpijskim	 Regionu	 Piemont,	 wy-
działem	 edukacji	 Regionu	 Piemont,	
dyrekcją	ds.	oświaty,	sportu	i	zdrowia	
Regionu	 Piemont,	 USP	 Cuneo	 i	
urzędem	 gminy	 Alba.	 Jego	 celem	
jest	wykazanie, że aktywność izy-

czna dodatnio wpływa na izyczny, 
poznawczy i społeczny rozwój 
dzieci	i	przyczynia	się	do	usprawnie-
nia	 ich	 umiejętności	 życiowych.	
Badanie	od	trzech	lat	monitoruje	efe-
kty	uprawniania	aktywności	izycznej	
u	ponad	 tysiąca	uczniów	szkół	pod-
stawowych.	 Pierwsze	 wyniki,	 które	
będą	 potwierdzone	 w	 październiku	
2015	 roku,	 są	 zachęcające	 -	 w	 gru-
pach	 badanych	 dzieci	 w	 wieku	 5-6	
lat	 zauważa	 się	 wyraźną	 korzyść	 w	
postaci	lepszej	sprawności	izycznej,	

koordynacji	ruchowej	i	funkcji	poznawczokreatywnych,	jak	umiejętność	skupi-
enia	uwagi,	zapamiętywania,	planowania	i	znajdowania	rozwiązań.	

Kinder+Sport	realizuje	również	ambicję	propagowania radości płynącej z
aktywności fizycznej w zakładzie pracy.	 Np.	 w	Wielkiej	 Brytanii	 podc-
zas	przerwy	obiadowej	organizowane	są	zajęcia	sportowe	dla	pracowników,	
konsultacje	specjalistów,	spotkania	z	byłą	mistrzynią	olimpijską	Sally	Gunnell	
i	wizyty	u	dietetyków.	Jest	to	konkretne	i	kompleksowe	podejście,	które	ma	
zachęcać	 także	pracowników	do	zmiany	 trybu	życia	na	 zdrowszy	 i	bardziej	
aktywny.

Kinder+Sport
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Jednocześnie	w	różnych	miejscach	na	świecie	realizowane	są	konkretne	przedsięwzięcia,	
które	odzwierciedlają	wartości	pielęgnowane	przez	Kinder+Sport.	Są	to	między	innymi:

Program	 „Move	 and	 Learn	 ”	 ucie-
leśnia	 edukacyjną	 misję	 projektu	
Kinder+Sport.	 Prowadzony	 we	
współpracy	 z	Football	 League	Trust
i	 Watford	 Community	 Sports	 and
Education	 Trust,	 ma	 na	 celu	 bu-
dowanie	 wśród	 dzieci	 świadom-

ości	 znaczenia	 zdrowego	 sposo-
bu	 odżywiania	 się	 w	 połączeniu	
z	 aktywnym	 trybem	 życia.

Trwający sześć tygodni program 
łączy ciekawe wykłady,	poświęcone
zagadnieniom	 z	 zakresu	 aktywności	
ruchowej,	 edukacji	 żywieniowej	
i	działania	ludzkiego	ciała,	z sesjami
edukacji fizycznej na świeżym 
powietrzu,	gdzie	dzieci	ćwiczą	pod
okiem	 doświadczonych	 trenerów	
i	zawodników	reprezentujących	różne
dyscypliny	sportu	(piłkę	nożną,	piłkę
ręczną,	 dwa	 ognie,	 lekkoatletykę).

Celem	 programu	 jest	 pobudzenie	
u	dzieci	 refleksji	nad	 tym,	co	powo-
duje,	 że	 dobrze	 się	 czują	 i	 rozwijają
.	 W	 ten	 sposób	 buduje	 się	 świad-
omość	 w	 całych	 rodzinach	 i	
stwarza	 warunki	 do	 kontynuowa-
nia	 tego	 modelu	 także	 w	 domu.

Sukces	pilotażowej	fazy,	przeprowad-
zonej	w	Watford,	 sprawił,	 że	projekt	
dynamicznie	 się	 rozwija	 na	 terenie	
całego	 kraju.	 Celem	 jest	 dotarcie
do ponad 20 tys. dzieci w roku
2014/2015	 i	 zaangażowanie	 ich	
w	 190tys.	 godzin	 aktywności.

Projekt	 „Move	 and	 Learn”	 można
śmiało	 uznać	 za	 najlepszy	 wzór	 w	
ramach	 rozmaitych	 inicjatyw	 podej-
mowanych	 przez	 Kinder+Sport	 na
świecie	 i	 przykład,	 który	 warto	
naśladować	 również	 poza	 Anglią.

Rob Clarke, 37 lat, animator sportowy w Watford 
Community Sports and Education Trust

Ryan, 10 lat

W program zaangażowało się ponad 60 szkół. Spektrum jest bar-
dzo szerokie – od uczenia podstawowych wartości, jak szacunek do 
innych ludzi, do zachęcania młodych, by byli aktywni fizycznie, 

Dzięki temu programowi mieliśmy okazję nauczyć się
niektórych sportów, jakich wcześniej nie uprawialiśmy.
Ze spotkań z trenerami dowiedzieliśmy się też wielu
rzeczy na temat tego, jak się zdrowo odżywiać, np. jak

ważne jest jedzenie owoców i warzyw pięć razy dziennie

przekazywanie im odpowiednich informacji na temat żywienia – kluczowego elementu
zdrowego rozwoju młodego człowieka.

1. MOVE AND LEARN– Wielka Brytania 

Kinder+Sport

Geneviève Glanes, 55 lat, wicedyrektor ośrodka Le
Village 

Yanes, 10 lat 

We	Francji	działa	natomiast	projekt	o
charakterze	społecznym.	Przez	sześć
tygodni,	od	lipca	do	sierpnia,	w	Wio-
sce	Kinder	w	Temple	-Sur	-Lot	gości	
prawie	tysiąc dzieci w wieku od 8 
do 12 lat.	Pochodzą	one	z	trudnych	
rodzin,	 a	 wskazało	 je	 francuskie	
stowarzyszenie	 Secours	 Populaire	
Français.

Na	 ponad	 7	 hektarach,	 w	 całości
przeznaczonych	 na	 uprawianie	
sportu,	 co	 tydzień	 160	 dzieci	 ma	
możliwość	 poznania	 sportu	 i	 związ-
anych	z	nim	wartości.	

Zajęcia	prowadzi	sztab	około	70	osób
–	 wychowawców,	 instruktorów	 i	 in-
nych	specjalistów.	Uczestniczą	w	nich	
też	liczni	goście	specjalni.

Dla	 Ferrero	 jest	 to	ważna działaln-

ość z obszaru odpowiedzialności 
społecznej,	 która	 dzieciom	 pocho-
dzącym	 z	 mniej	 uprzywilejowanych	
środowisk	 stwarza	 możliwość	 pr-
zeżycia	szczególnego	tygodnia.	Popr-
zez	sport	i	ruch,	korzystnie	wpływające	
na	zdrowie,	będące	źródłem	zabawy	
i	 umożliwiające	 wszechstronny	
rozwój.

Pracuję w tym ośrodku sportowym od ponad dwudziestu 
pięciu lat. Dawniej grałam w drugim zespole narodowej re-
prezentacji w koszykówce. Na własnym przykładzie przeko-
nałam się, jak duże korzyści niesie sport i aktywność fizyczna. 
Jestem pewna, że dzieci, które są sportowcami, będą uprawiały 

Przyjechałem tu już drugi raz. Cieszę się, że znów tu
jestem, że mogę spotkać się z kolegami i sprawdzić się
w nowych zajęciach. W trakcie roku gram tylko w piłkę 
nożną, a to dla mnie jedyna okazja, by zainteresować się 
innymi sportami. Fajnie jest znów zobaczyć kolegów, chociaż 

sport także w życiu dorosłym.
Dlatego tak istotne jest, by zacząć jak najwcześniej. Dzięki wspólnym staraniom 
wszystkich w Le Village co roku wprowadzamy nowe zajęcia. Jesteśmy wdzięczni 
Ferrero za wsparcie. Dzięki temu każdego roku możemy na nowo planować naszą 
działalność i zapraszać do nas osobistości świata sportu, które własnym przykładem, 
opowieściami i historią dają najlepszy przykład i wzór, który mogą naśladować 
nawet te dzieciaki żyjące w trudnej sytuacji.

i w ciągu roku piszemy do siebie, jesteśmy w kontakcie, opowiadamy sobie, co tam 
u nas słychać. Razem dorastamy.

2.  LE VILLAGE KINDER - Francja
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 3.  PROJEKTY DYDAKTYCZNE WE WŁOSZECH 

Jednym	z	głównych	celów	Kinder+Sport	jest	zaangażowanie	we	współpracę	
szkół	z	krajów,	w	których	działa.	We	Włoszech	od	wielu	lat	podkreśla	się	znac-
zenie	aktywności	sportowej	prowadzonej	w ramach zajęć szkolnych.

Pierwsze	projekty	w	tym	zakresie	ruszyły	w	roku	2003,	we	współpracy	z	Włoskim
Związkiem	 Piłki	 Siatkowej.	 Poza	 siatkówką,	 na	 przestrzeni	 ubiegłych	 lat,
prowadzone	 były	 też	 inne	 projekty	 szkolne,	 w	 ramach	 takich	 dyscyplin	 jak
lekkoatletyka	 czy	 szermierka.	 W	 trakcie	 roku	 2014/2015	 planowane	 jest
uruchomienie	kolejnych	działań,	obejmujących	żeglarstwo,	koszykówkę	i	pływanie.

FIPAV (Włoski Związek Piłki
Siatkowej)

Obecnie	realizowanych	jest	kilka
projektów	 szkolnych,	 przygo-
towanych	dla	dzieci	w	różnym	wieku.	
Od	2003	roku	do	dziś,	poprzez	pro-
gram	 „1,2,3 Volley”	 (gimnazja)	 i	
„1,2,3 Minivolley”	 (podstawówki),	
rozdano	około	25	tys.	zestawów	w	postaci	siatek,	piłek	i	podręcznika.

FIDAL (Włoski Związek 
Lekkoatletyki)

Najpierw	 „Lekkoatletyka idzie 
do szkoły”,	 a	 potem	 „Kinder+-

Sport School Athletics”	 –	 w	 la-
tach	 2006-	 2010	 w	 ramach	 tych	
programów	 rozdano	 ponad	 360 
zestawów	 słupków,	 płotków	
i	 taśm.	W	ostatnich	 latach	nauczycielom	WF	 z	4 tys. gimnazjów	 rozdano	
również	płyty	DVD	z	pokazowymi	lekcjami	lekko	atletyki.

W	2014/2015	roku	chcemy	też	rozdawać	mini-zestawy	złożone	z	taśmy	pomia-
rowej,	pałeczek	do	sztafety,	oszczepu	vortex	i	cyfrowego	stopera.

FIS (Włoski Związek
Szermierki)

Od	2013/2014	roku	poprzez	projekt	„Szermierka 
w szkole”	rozdano	ponad	460 zestawów masek	
i	floretów.
Zestawy	 zostały	 rozesłane	 do	 towarzystw	 popu-
laryzujących	szermierkę,	które	zobowiązały	się	do	
zorganizowania,	z	udziałem	swoich	trenerów,	lekcji	
szermierki	w	szkołach.	W	roku	2014/2015	planowa-
ne	jest	rozdanie	kolejnych	140	zestawów.

Kinder+Sport

Osiągnięte	wyniki	 realizują	długofalowe zamierzenia projektu,	 które,	do	
roku	2017/2018	zakładają:
•	rozszerzenie	programu	z	20	na	30	krajów	całego	świata;
•	aktywny	udział	w	programie	5	mln	dzieci	rocznie;
•	uruchomienie	co	najmniej	1	współpracy	partnerskiej	z	placówkami	szkol-

nowychowawczymi	w	każdym	z	30	krajów,	w	których	program	będzie	obecny.
Dokonania	ostatniego	roku:
•	liczba	dzieci	aktywnie	uczestniczących	w	programie	wzrosła	o	ponad	milion;
•	liczba	imprez	wzrosła	ponad	dwukrotnie;
•	związków	i	federacji	sportowych,	uczestniczących	w	programie	jest	dwa	

razy	więcej;
•	zdecydowanie	więcej	jest	osobistości	ze	świata	sportu,	które	zgodziły	się	

uczestniczyć	w	programie	–	stało	się	tak	dzięki	zaangażowaniu	sportowców	z	
reprezentacji,	trenerów,	dietetyków,	prawdziwych	ambasadorów	aktywnego	
trybu	życia;
•	50%	krajów	uruchomiło	co	najmniej	jeden	projekt	we	współpracy	ze	szkołami.

WYNIKI OGÓLNOŚWIATOWE – ROK 2013/2014

*Liczba dzieci, które wzięły aktywny udział w programach i imprezach sportowych wspieranych przez Kinder+Sport.
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RADOŚĆ BYCIA AKTYWNYM WIDZIANA
OCZAMI BOHATERÓW 

Daluba,
9 lat

Sergio Gallo,
59 lat,
nauczyciel
matematyki,
przyrody i
wychowania
fizycznego

Riccardo, 16 lat,
asystent instruktora w Joy of Moving w Albie

Marijn Peters, 
31 lat,
trenerka

Andrea,
14 lat

To mój pierwszy pobyt w „Le
Village”, nikogo nie znałam 
i byłam nieśmiała. Lubię jeździć 
na rowerze, to jedyny sport, jaki
uprawiam. Tutaj wypróbowałam
windsurfing, nie jestem specjalnie 
dobra, co chwila wpadam do wody, 
ale świetnie się bawię. Oczywiście, 
że chcę wygrywać, ale wiem też, że 
sport pomaga mi rosnąć, a poza tym 
daje okazję poznania innych dzieci.

Przygoda z Kinder+Sport nauczyła
mnie bardzo wielu rzeczy – innej
metodyki wychowania fizycznego,
związanej z zabawą, która stymu-
luje zarówno sprawność ruchową, 
jak i umiejętność nawiązywania 
kontaktów, umiejętności poznawc-
ze i ogólnie wszelkie umiejętności 
przydatne w życiu. 

Znam Kinder+Sport – wszystkie sporty dla każdego
wieku. Sport wychowuje i to właśnie staram się robić jako 
asystent instruktora. Kiedy dorosnę, chciałbym być lekarzem 
albo weterynarzem – lubię pomagać innym. Tego też nau-

Jestem nauczycielką WF-u i w 
tym roku z ramienia Federacji, 
dla której pracuję, prowadziłam 
zajęcia z piłki ręcznej w liceum 
sportowym. Staram się uczyć swoje 
dziewczyny, że nawet kiedy prze-
grywamy,zasługujemy na szacunek
innych, bo dajemy z siebie wszystko. 
Nie można grać samemu, wygrywa 
zawsze drużyna.

Aby zostać mistrzem, trzeba jednoc-
ześnie mądrości i siły, wytrzymałości 
fizycznej i sprytu. Mnie tenis pomógł 
w rozwoju, poprawił mi się chara-
kter, złagodniałem, nie łamię już
rakiet ze złości. Lubię wygrywać, ale 
nie wolno zapominać o pokorze, i że
niczego nigdy nie można przesądzać.

czyłem się poprzez sport.

Kinder+Sport

RUCH W STRONĘ PRZYSZŁOŚCI-
UDZIAŁ W EXPO MILANO 2015

Celem	Kinder+Sport	 jest	 również	uwrażliwianie	 rodzin	 i	opinii	publicznej	na
znaczenie	aktywnego	trybu	życia.

Dlatego	właśnie	podjęto	decyzję	o	udziale, we współpracy z Włoskim Ko-

mitetem Olimpijskim (CONI), Włoskim Ministerstwem Edukacji (MIUR) i 
Expo Milano 2015,	w	Światowej	Wystawie	Expo.	W	czasie	EXPO	dla	najmłods-
zych	przygotowan	a	zostało	specjalna	strefa	do	zabawy	i	nauki	o	tym,	czym	jest	
ruch	i	aktywność	fizyczna.	To	miejsce,	w	którym	całe	rodziny	mogły	przekonać	
się,	jak	wielką	radość	daje	bycie	aktywnym.

Expo	Milano	2015	to	wystawa	światowa,	a	przez	to	niepowtarzalna	szansa	na
pokazanie	międzynarodowej	publiczności	tego,	jak	fundamentalne	znaczenie
odgrywa	aktywne	życie	na	co	dzień.

Pawilon	 Kinder+Sport	 to	 3.600 m2

powierzchni, poświęconej ruchowi,
gdzie	 zwiedzający	 mogą	 osobiście
przetestować	innowacyjną	metodykę
ruchu,	opracowaną	na	podstawie	ba-
dań	„Joy	of	Moving”.	Jest	to	specjalna	
ścieżka,	składająca	się	z	nowatorskich	
ćwiczeń,	bazujących	na	wyobraźni,	 i	

POPRZEZ OBSZERNY PROGRAM KONFERENCJI I IMPREZ,
PAWILON KINDER +SPORT MA WYWOŁAĆ REFLEKSJĘ NA TEMAT KLUCZOWEGO

ZNACZENIA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY,
WZRASTAJĄCYCH NIE TYLKO INDYWIDUALNIE W DOBRYM STANIE ZDROWIA, 

ALE TEŻ STANOWIĄCYCH KAPITAŁ NA PRZYSZŁOŚĆ.

wykonywanych	tylko	z	użyciem	włas-
nego	ciała.	 Jest	 to	nowy	pomysł	na	
aktywizację	 dzieci,	 bez	 sięgania	 do	
rywalizacji,	 a	 jednocześnie	 dbając	
o	 ich	 rozwój	 fizyczny,	 poznawczy	 i	
społeczny.	 Pomaga	 także	 rozwijać	
podstawowe	 umiejętności	 życiowe	
i	 w	 ten	 sposób	 kształcić	 bardziej	
świadomych	 obywateli	 przyszłości.

Poza	 tym	 na	 Expo	 Milano	 2015	 w
ramach	Kinder+Sport	przedstawiono
„Manifest Joy of Moving”.
Zawarto	 w	 nim	 deklarację	 tego,	 w	
jaki	 sposób	 chcemy	 szerzyć	 radość	
płynącą	 ze	 sportu	 wśród	 młodego	
pokolenia.	Chodzi	o	to,	by	inspirować	
instytucje	i	obywateli	do	przejmowa-
nia	odpowiedzialności	za	zachęcanie	
dzieci	 do	 prowadzenia	 aktywnego	
trybu	 życia.	 Hasło	 Manifestu	 brzmi	
„It’s time to move kids, together”

Manifest	 zawiera	 zasady	 projektu
Kinder+Sport	 i	 stanowi	 konkretny
dowód	 na	 jego	 społeczne	 zaan-
gażowanie.
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W	trakcie	pół	roku	trwania	Expo	Milano	2015	Kinder+Sport	zorganizuje	sze-
reg	 imprez i konferencji,	 których	 celem	 będzie	 zebranie	 innowacyjnych	
pomysłów	i	konkretnych	rozwiązań,	propagujących	aktywny	tryb	życia	wśród	
dzieci	i	ich	rodzin.

Kinder+Sport

CZAS, BY ROZRUSZAĆ DZIECI W SPOSÓB INNOWACYJNY
•	 Jakie	synergie	między	instytucjami	rządowymi	mogą	prowadzić	do	in-

nowacji	w	świecie	wychowania	izycznego?
•	 Jakie	nowe	metody	i	podejścia	do	wychowania	izycznego	mogą	spraw-

ić,	że	przyszłość	przyniesie	zmiany	na	lepsze?

CZAS, BY ROZRUSZAĆ DZIECI RAZEM Z RODZINAMI 
•	 W	 jaki	 sposób	 rodziny	mogą	 uprawiać	 regularna	 aktywność	 izyczną	

razem?
•	 Jak	 skutecznie	możemy	 informować	 rodziców	o	korzyściach	uprawia-

niaaktywności	izycznej?

CZAS, BY ROZRUSZAĆ DZIECI W SZKOLE 
•	 Od	jakich	krajów	możemy	zaczerpnąć	najlepsze	wzorce	nauczania,	aby	

sport	stał	się	prawdziwym	bohaterem	programów	szkolnych?
•	 Jakiego	 rodzaju	 podejście	 mogą	 zastosować	 szkoły,	 by	 promować	

edukację	fizyczną	wśród	uczniów?

CZAS, BY ROZRUSZAĆ DZIECI W KAŻDYM ASPEKCIE ŻYCIA
•	 Jakie	powinny	być	miasta,	by	łatwiej	było	w	nich	uprawiać	aktywność	

izyczną?
•	 Jak	 zachęcać	 do	 sportu	 i	 aktywnej	 zabawy	 dzieci,	 w	 czasach	

naznaczonych	kryzysem	gospodarczym?

CZAS, BY ROZRUSZAĆ DZIECI I NAUCZYĆ JE WŁAŚCIWYCH
NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH 
•	 Co	możemy	zrobić,	by	dzieci	już	od	wczesnych	lat	nabierały	poczucia	

odpowiedzialności	za	sposób,	w	jaki	się	odżywiają?
•	 Jak	budować	świadomość	prawidłowych	nawyków	żywieniowych	i	jak	

aktywnie	włączać	w	te	tematy	rodziców?

CZAS, BY ROZRUSZAĆ DZIECI JAKO ŚWIADOMYCH OBYWATELI 
•	 Jaki	 jest	związek	pomiędzy	uprawianiem	sportu	a	 formowaniem	oby-

wateli	przyszłości?

Kinder+Sport	 wywołuje	 zatem	 ogólną dyskusję na temat roli ruchu w 
rozwoju dziecka	i	pozytywnych	skutków,	jakie	mogą	wiązać	się	z	przekazywa-
niem	 wartości,	 nawyków	 i	 aktywnego	 trybu	 życia	 przyszłym	 pokoleniom.	
Refleksja	ta	będzie	stanowiła	podstawę	przyszłych	działań	i	zaangażowania,	
prowadzącego	do	poprawy	obecnej	sytuacji.

Zwiedzającym	i	przedstawicielom	instytucji	zaoferujemy	sześć dużych tema-

tów:
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a	część	raportu	poświęcona	jest	Planecie,	którą	Grupa	Ferrero	stawia	
w	centrum	swojej	troski.	Dlatego	z	determinacją	i	wielką	motywacją	
dążymy	do	rozwoju	naszej	organizacji,	jednocześnie	łącząc	te	działan-

ia	z	podejściem	zrównoważonym	i	troską	o	środowisko	naturalne.

T
POSZANOWANIE I OCHRONA PLANETY ZNAJDUJĄ SWÓJ KONKRETNY 

WYRAZ W SZEREGU ODPOWIEDZIALNYCH DECYZJI, KTÓRE SĄ 
PODEJMOWANE NIE TYLKO DLA ZAGWARANTOWANIA ZAOPATRZENIA W 

SUROWCE, POCHODZĄCE ZE ZRÓWNOWAŻONYCH ŹRÓDEŁ, ALE TAKŻE DLA 
ZMNIEJSZENIA WPŁYWU WYWIERANEGO PRZEZ DZIAŁALNOŚĆ

PRODUKCYJNĄ NA ŚRODOWISKO NATURALNE.

Grupa	 Ferrero	 jest	 świadoma,	 jak	
ważną	 rolę	 odgrywa	 w	 utrzymaniu	
równowagi	 ekosystemu,	 którego	 jest	
nierozłącznym	 elementem.	 Wykorzy-
stując	 swoje	 bezpośrednie	 relacje	 z	
branżą	rolniczą,	Ferrero	angażuje	się	w	
upowszechnianie zrównoważonych 
praktyk	 w	 całym	 łańcuchu	 zaopatr-
zenia.	 Kieruje	 się	 przy	 tym	 na	 etapie
wyboru	 surowców,	 bardzo	 jasno	
określonymi	 kryteriami,	 takimi	 jak:	
najwyższa	 jakość,	 poszanowanie	 praw	
człowieka	i	zrównoważony	rozwój.

Ponadto	 Grupa	 Ferrero	 zwraca	 szc-
zególną	 uwagę	 na	 podniesienie 
efektywności energetycznej oraz 
ograniczenie wpływu prowadzonej 

działalności na środowisko.	 Świad-
czy	o	tym	nasze	zaangażowanie	w	pro-
dukcję	realizowaną	z	poszanowaniem
środowiska	 naturalnego,	 która	 pr-
zewiduje	 stosowanie	 najlepszych	
dostępnych	 technologii,	 efektywne	
wykorzystywanie	 energii,	 materiałów	 i	
zasobów	naturalnych,	a	także	odpowie-
dzialne	 i	 racjonalne	 korzystanie	 z	 za-
sobów	wodnych.

Świadomi	odpowiedzialności	w	tym	za-
kresie,	 ponawiamy	 podjęte	 wcześniej	
zobowiązanie do minimalizacji od-

działywania na środowisko	 wzdłuż	
całego	 łańcucha	 wartości	 -	 od	 su-
rowców,	 poprzez	 zakłady	 produkcyj-
ne,	aż	po	logistykę.	
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F-ACTS: 
ZRÓWNOWAŻONE
PRAKTYKI ROLNICZE
FERRERO

W	 celu	 pozyskiwania	 najlepszych	 na	
rynku	 surowców	 Ferrero	 od	 dawna	
dokładanie	bada	i	dogłębnie	analizuje	
surowce,	ich	pochodzenie	oraz	procesy	
przetwórcze,	 którym	 są	 poddawane.	
Obecnie,	 bardziej	 niż	 kiedykolwiek,	
zrównoważony	 rozwój	 stał	 się	 kluc-
zowym	elementem	tej	kultury wiedzy.	

Ferrero,	kierując	się	mottem	„Wspólne 
wartości, by tworzyć wartość”,	
od	 lat	 stawia	 na	budowanie	 z	 produ-
centami	 oraz	 dostawcami	 surowców	
bezpośrednich	i	długofalowych	relacji,	
opartych	na	dialogu	i
przejrzystości.

Zgodnie	z	tą	wizją,	tworzenie	wartości	
nie	 ogranicza	 się	 jedynie	 do	 posza-
nowania	 i	 przestrzegania	 szeregu	
kluczowych	 zasad,	 ale	 wymaga	 także	
przyjęcia	 na	 siebie	 odpowiedzialności	
za	 popularyzację	 tych	wartości	wśród	
wszystkich	wewnętrznych	
i	zewnętrznych	interesariuszy	Grupy.

FERRERO, KIERUJĄC SIĘ MOTTEM „WSPÓLNE WARTOŚCI, BY TWORZYĆ 
WARTOŚĆ”, OD LAT STAWIA NA BUDOWANIE Z PRODUCENTAMI 

I DOSTAWCAMI SUROWCÓW BEZPOŚREDNICH 
I DŁUGOFALOWYCH RELACJI, OPARTYCH NA DIALOGU I PRZEJRZYSTOŚCI.

MAJĄC NA UWADZE ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ORAZ POPRAWĘ 
WARUNKÓW ŻYCIA SPOŁECZNOŚCI I OBSZARÓW ROLNYCH SKĄD 

POCHODZĄ SUROWCE, GRUPA FERRERO ZAINICJOWAŁA PROGRAM, KTÓRY 
STANOWI PRAKTYCZNĄ REALIZACJĘ PODJĘTEGO PRZEZ NIĄ ZOBOWIĄZANIA 

W ZAKRESIE ZAOPATRYWANIA SIĘ W SUROWCE POCHODZĄCE ZE 
ZRÓWNOWAŻONYCH ŹRÓDEŁ. PROGRAM TEN NOSI NAZWĘ FERRERO - 

AGRICULTURAL COMMITMENT TO SUSTAINABILITY (F-ACTS).

Szczególną	 uwagę	 Ferrero	 przykłada	
m.in.	 do	 warunków	 panujących	 przy	
produkcji	wykorzystywanych	surowców.	
Ponadto,	wymaga, aby wszyscy do-

stawcy i współpracownicy Ferrero 
przyjęli Kodeks Postępowania	w	Biz-
nesie	oraz	aby	stosowali	wysokie	i	nie	
podlegające	 negocjacjom	 standardy	
wypracowane	przez	Grupę,	o	którym	w	
nim	mowa.	Wpływa	to	niewątpliwie	na	
wzmocnienie	 współpracy	 ze	 wszystki-
mi	 uczestnikami	 łańcucha,	 a	 zarazem	
wzmacnia	jego	przejrzystość.

Ferrero	uznaje,	że	produkcja	surowców	
na	 terenach	 rolnych	 prowadzi	 do	
rozwoju	 tych	 obszarów,	 a	 to	 właśnie	
rozwój	jest	tym	kluczowym	elementem,	
który	umożliwia	pomoc rolnikom, pra-

cownikom rolnym i ich rodzinom.	
Ferrero	promuje	więc	dobre	praktyki	
rolnicze	i	społeczne,	zgodne	z	międ-
zynarodowymi	standardami.

F-ACTS: Zrównoważone praktyki rolnicze

celu	 realizacji	 ambitnych	 planów,	 polegających	 na	 tworzeniu	
zrównoważonych	 łańcuchów	dostaw	rolnych,	Ferrero	–	działając	w	
ramach	F-ACTS	–	objęła	 swoje	podstawowe	surowce	programem
Ferrero	Farming	Values	 (FFVs).	Dla	 każdego	 surowca	 został	 opra-

cowany	specjalny,	indywidualny	program	FFV,	którego	celem	jest	osiągnięcie	
konkretnych	 założeń	w	 oparciu	 o	 3	 podstawowe	 filary:	 projekty	 specjalne	
i	partnerstwo,	standardy	i	certyfikaty,	zaangażowanie	instytucjonalne	i	zbio-
rowe.		

Biorąc	pod	uwagę	złożoność	procesu	zaopatrzenia	na	poziomie	światowym,	
Grupa	Ferrero	zdaje	sobie	sprawę,	że	 jeden	podmiot,	działając	samodziel-
nie,	nie	jest	w	stanie	przekształcić	istniejącego	łańcucha	dostaw	w	łańcuch	o	
zrównoważonym	charakterze.

Z	 tego	 powodu	 trzy	wspomniane	wyżej	 filary,	 zamiast	 działać	 niezależnie,	
funkcjonują	w	pełnej	synergii	 i	wzajemnie	się	uzupełniają.	Podejście	to	jest	
wzbogacone	dodatkowo	o	szereg	różnych	działań	i	inicjatyw.	

WSZYSTKIE PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W ŁAŃCUCHU WARTOŚCI 
MUSZĄ WSPÓŁPRACOWAĆ , BY OSIĄGNĄĆ WSPÓLNY CEL, JAKIM JEST 

ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW.

F-ACTS
W
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W	związku	ze	zrealizowaniem	już	wc-
ześniej	 celów	 dotyczących	 łańcucha	
dostaw	 lecytyny	 sojowej	 i	 kawy,	
obecnie	Ferrero	skupia	się	na	utrzy-
maniu	przyjętych	zobowiązań:	

• 100% lecytyny sojowej GMO 
free.	Grupa	Ferrero	uznaje	to	za	utr-
waloną	już	praktykę	i	kontynuuje	re-
alizację	tego	zobowiązania;

• 100% kawy z certyikatem 
zrównoważonej produkcji.	 Zazwy-
czaj	 kawa	 kupowana	 jest	 od	 wysel-
ekcjonowanych	 dostawców	 z	 Amer-
yki	 Środkowej	 i	 Południowej.	 Dzięki	
opracowanemu	dla	kawy	programo-
wi	 UTZ	 „rolnicy	 mogą	 doskonalić	
techniki	 rolnicze	 i	 polepszać	 swoje	
warunki	 pracy,	 a	 także	 poświęcać	
więcej	 czasu opiece	 nad	 dziećmi	 i	
trosce	o	środowiskonaturalne1”.		

W	 roku	 2013/2014	 Ferrero	 zakupiło	
ponad	 120 tys. ton ziarna kakao,
które	 następnie	 samodzielnie	 pr-
zetworzyło	 w	 zakładach	 w	 Albie
(Włochy)	 i	 Stadtallendorf	 (Niemcy).

1. Deklaracja UTZ Certified 
Coffee Program Mission.

KAKAO

W	 roku	 2013/2014,	 Grupa	 osiągnęła	 40% kakao z certyfikatem zrówn-

oważonej produkcji,	co	jest	zgodne	z	poziomem	przewidzianym	dla	omawia-
nego	okresu.	

DO ROKU 2020 FERRERO PLANUJE OSIĄGNĄĆ CEL, JAKIMI JEST 
ZAOPATRYWANIE SIĘ W 100% ZIARNA KAKAO Z CERTYFIKATEM 

ZRÓWNOWAŻONEJ PRODUKCJI.

e^ wb ik rq p

3 FILARY

PROGRAMY I CELE

PROJEKTY I
PARTNERSTWO

geoTraceability,
support to life

KAKAO
Do 2020 roku

100% surowca z certyfikatem
zrównoważonej produkcji

Do 2014 roku
100% surowca certyfikowanego przez RspO

jako olej segregowany i pochodzący ze
zrównoważonych źródeł

Do 2020 roku
100% surowca identyfikowalnego

Do 2020 roku
100% surowca z certyfikatem

zrównoważonej produkcji

Do września 2014 roku
100% jaj, przeznaczonych dla zakładów

działających na terenie UE, od kur z chowu
ściółkowego (nieklatkowego) 

przestrzeganie ścisłych standardów
jakościowych oraz kontrola wskaźników

zrównoważonej produkcji

OLEJ PALMOWY

ORZECH LASKOWY

CUKIER TRZCINOWY

JAJA

MLEKO

STANDARDY I
CERTYFIKATY

RspO, bonsucro,
UTZ/fairtrade/Rainforest Alliance

ZAANGAŻOWANIE
INSTYTUCJONALNE I

ZBIOROWE

International cocoa Initiative,
world cocoa foundation,

caobisco/mOp
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Obecnie	Grupa	zaopatruje	się	w	kakao	z	certyfikatem	pochodzenia	ze	zrówn-
oważonych	 źródeł	 za	 pośrednictwem	gospodarstw	 rolnych,	 posiadających	
atesty	 następujących	 partnerów:	 UTZ	 Certified,	 Rainforest	 Alliance	 Certi-
fied™	oraz	Fairtrade.

Fairtrade	Cocoa	Program	zapewnia	małym	gospo-
darstwom	rolnym	korzyści,	polegające	za	zwiększ-
eniu	sprzedaży	kakao	dzięki	certyfikatowi	Fairtrade.	
Więcej	informacji	na	ten	temat	znajduje	się	na	www.
info.fairtrade.net/program.	W	2013	roku	Grupa	Fer-
rero	 zobowiązała	 się,	 że	 do	 roku	 2016	 zakupi	 za	

pośrednictwem	Fairtrade	Sourcing	Program	20	tys.	ton	kakao	spełniającego	
wymogi	Fairtrade.	Do	końca	koniec	2014	roku	Grupa	zakupiła	4,7	tys.	ton	ka-
kao	z	certyfikatem	Fairtrade.

Gospodarstwa	 rolne	 Rainforest	 Alliance	 Certi-
fied™	wspierają	zdrowe	środowisko	naturalne,	pro-
mują	dobrostan	pracowników	 rolnych	 i	 lokalnych	
społeczności	oraz	stosują	wydajne	praktyki	 rolni-
cze.	 Pracownicy	 rolni	 korzystają	 z	 bezpiecznych	
warunków	 pracy,	 godnych	 warunków	mieszkania

i	pomocy	medycznej,	a	ich	dzieci	mają	dostęp	do	publicznej	edukacji.	Cer-
tyfikat	 zapewnia	ochronę	ekosystemów,	w	 tym	naturalnych	siedlisk	dzikich	
zwierząt,	zasobów	wodnych	i	gruntów.

UTZ	 Certified	 jest	 synonimem	 zrównoważonego	
rolnictwa	i	szerszych	perspektyw	dla	rolników,	ich	
rodzin	 i	 naszej	 planety.	 Dzięki	 programowi	 UTZ
rolnicy	 mogą	 zapoznawać	 się	 z	 najlepszymi	 me-
todami	 uprawy,	 poprawiać	 swoje	 warunki	 pracy,	
a	także	poświęcać	więcej	czasu	opiece	nad	dziećmi	
i	 trosce	 o	 środowisko	 naturalne.	 Program	 UTZ	

pozwala	rolnikom	uzyskiwać	wyższe	plony,	większe	zyski	i	lepsze	możliwości,	

a	wszystko	to	w	poszanowaniu	środowiska	oraz	naturalnych	zasobów	ziemi.

HARMONOGRAM ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO ŁAŃCUCHA DOSTAW KAKAO

Równolegle	 do	 zaangażowania	 się	 w	 osiągnięcie	 celu	 wyznaczonego	 na	
2020	 rok,	Ferrero na stałe współpracuje z organizacjami non profit i 
stowarzyszeniami rolników,	pomagając	im	w	rozwiązywaniu	problemów	o	
charakterze	rolniczym,	społecznym,	środowiskowym	i	gospodarczym,	związ-
anym	z	uprawą	kakao.	Dodatkowo	wspiera	także	już	istniejące	projekty	lokal-
ne,	których	celem	jest	zapewnienie	zrównoważonej	produkcji	kakao,	poleps-
zając	jednocześnie	warunki	życia	indywidualnych	rolników	i	dobrostan	całych	
społeczności.	

Ferrero	 bardzo	 silnie	 angażuje	 się	
w	 temat	 identyfikowalności	 kakao,	
korzystając	 z	 systemu	 GeoTraceabi-
lity,	 który	 pozwala	 na	 mapowanie 
gospodarstw rolniczych.	 Do	 gru-
dnia	 2014	 roku	 mapowanie	 objęło	
6	086	 rolników	uprawiających	 kakao	
(w	 tym	 34%	 kobiet),	 u	 których	 Fer-
rero	 zaopatruje	 się	w	 identyfikowal-
ne	kakao.	Przekłada	się	to	na	11	337	
hektarów	 zmapowanych	 gruntów	
przystosowanych	 do	 produkcji	 ka-
kao.	 W	 2014	 roku	 wszystkie	 wyniki	
mapowania	 zostały	 zaktualizowane,	
co	pozwoliło	na	skorygowanie	liczby	
rolników	objętych	mapowaniem	(jest

Aktualny stan współpracy Ferrero z GeoTraceability

ona	niższa	niż	w	raporcie	CSR	za	2013	
rok).	 Jednocześnie	 wzrosła	 liczba	
zmapowanych	pól	i	hektarów.

Małe	gospodarstwa	rolne,	które	pro-
dukują	 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	 Fer-
rero	ma	dogłębny	wgląd	w	sytuację	
społeczno-ekonomiczną	rolników.

F-ACTS: Kakao

sIERpIEŃ 2013 KONIEc 2016 KONIEc 2018 KONIEc 2020
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DZIĘKI TAKIM INFORMACJOM, FERRERO I SOURCE TRUST MOGĄ 
PROPONOWAĆ DZIAŁANIA, SKIEROWANE DO KONKRETNYCH ROLNIKÓW 
I SPOŁECZNOŚCI, TAK ABY JAK NAJLEPIEJ ODPOWIADAĆ NA KONKRETNE 

POTRZEBY ROLNIKÓW I ICH RODZIN

Proces	 ten	 pozwala	 także	 na	 moni-
torowanie	 efektów	 wsparcia	 Ferrero	
na	tych	obszarach,	w	celu	zagwaran-

towania, że wdrażane są uspraw-

nienia,	które	mają	prowadzić	do	po-
dniesienia	 wydajności	 i	 polepszenia	
warunków	 życia	 rolników,	 dostarc-
zających	firmie	ziarna	kakao.

Do	roku	2016	system	GeoTraceability	
obejmie	13	000	rolników,	którzy	będą	
dostarczać	 Ferrero	 ziarna	 kakao	 w	
pełni	 identyfikowalne	 z	certyfikatem	

Mapowanie 
Systemy	 mapowania	 GIS	 dostar-
czają	 dokładne	 dane	 na	 temat	
wielkości	 i	 kształtu	 poszczególn-
ych	gospodarstw	rolnych,	a	 także	
przydatne	 informacje,	 dotyczące	
infrastruktury	danego	regionu,	ta-

kie	jak	odległość	od	szkoły	czy	od	źródeł	wody.

Gromadzenie danych
Gromadzone	dane	obejmują	stosowane	praktyki	rolnicze,	pomiary	go-
spodarstw	rolnych,	a	także	wskaźników	społeczno-gospodarczych.

Monitorowanie i ocena
Dzięki	zgromadzonym	w	ten	sposób	danym	możliwe	jest	monitorowa-
nie,	w	sposób	mierzalny,	kształtowania	się	danego	wskaźnika,	a	także	
wsparcie	programów	szkoleniowych	skierowanych	do	rolników.

System	mapowania	GeoTraceability	 jest	podstawową	częścią	systemu	
identyfikowalności,	który	umożliwia	dotarcie	do	źródeł	kakao	i	określ-
enie	konkretnej	społeczności,	z	której	ono	pochodzi.

GeoTraceability: mapowanie na poziomie 
gospodarstwa rolnego

UTZ	 Certified.	 Kakao	 produkowane	
w	 gospodarstwie	 rolnym	 jest	 pa-

kowane na miejscu do worków i 
oznaczane kodem kreskowym,	 co	
umożliwia	 jego	 identyfikowalność	 w	
całym	łańcuchu	dostaw.

Dzięki	 temu	 Grupa	 Ferrero	 będzie	
mogła	 identyfikować	 ziarna	 kakao	
od	 gospodarstwa	 rolnego,	 aż	 swoi-
ch	 fabryk,	 zapewniając	 tym	 samym	
nieprzerwaną identyfikowalność	
surowca.

F-ACTS: Kakao

Nasze partnerstwo z Source Trust w Ghanie

Ferrero,	 we	 współpracy	 z	 Source	
Trust,	 wdraża	 program	 certyfikacji	
UTZ	w	kolejnych	3	okręgach	w	Gha-
nie:	Obuasi,	Ashanti	Bekwai	oraz	Tar-
kwa.	W	 czerwcu	 2015	 roku,	 w	 tych	
okręgach	 mapowanie	 objęło	 3	 693	
rolników	oraz	łączną	powierzchnię	
6	 529	 hektarów	 ziemi	 przeznac-
zonych	pod	uprawę	kakao.

W	 roku	 2013/2014	 dwie	 szkółki	
roślinne	w	Obuasi	 i	 Ashanti	 Bekwai	
wyprodukowały	 łącznie	 31 958 
nowych sadzonek kakao	 hybry-
dowego,	 które	 następnie	 rozda-
no	 rolnikom,	 wspomagając	 w	 ten	
sposób	 proces	 zalesiania	 lub	 od-
mładzania	przynajmniej	30	hektarów	
starych	plantacji	kakao.

We	 wrześniu	 2014	 roku	 rozpoczęły	
się	 przygotowania,	 zmierzające	 do	
otworzenia	 w	 roku	 2014/2015	 8 
szkółek społecznościowych.	Nowy	
model	szkółek,	tworzonych	na	pozio-
mie	 poszczególnych	 społeczności,	
powstał	jako	odpowiedź	na	najważn-
iejsze	 problemy,	 z	 którymi	 borykały	
się	 szkółki	 tj.	 konieczność	 dalekich	
podróży,	aby	uzyskać	dostęp	do	sa-
dzonek,	wysokie	koszty	transportu	i
mechaniczne	 uszkodzenia	 sadzonek	
w	transporcie.

W	drugiej	połowie	2014	roku	rząd	w	
Ghanie	zobowiązał	 się	do	bezpłatn-
ego	 przekazania	 rolnikom	 w	 sumie	
50	 milionów	 sadzonek	 kakao.	 W	
celu	 uzupełnienia	 wysiłków	 podej-
mowanych	przez	rząd,	Ferrero	przy-
stosowało	swoje	szkółki	do	produkcji
sadzonek	bananowca,	posługując	się
innowacyjną	 i	 szybką	 metodą	 re-
produkcji.	Bananowce	nie	tylko	dają	
rolnikom możliwość zacienienia 
zarówno nowych, jak i odmładz-

anych plantacji kakao.	 Pozwalają	
jednocześnie	 na	 dywersyfikację	 pr-
zychodów,	możliwą	dzięki	sprzedaży	
bananów.

SZKÓŁKI SPOŁECZNOŚCIOWE 
PRZYCZYNIĄ SIĘ DO 

ZMNIEJSZENIA ODLEGŁOŚCI, 
KTÓRE BĘDĄ MUSIELI 

POKONYWAĆ ROLNICY.  OWINNY
TAKŻE ZWIĘKSZYĆ LICZBĘ 
SADZONEK KUPOWANYCH 
PRZEZ ROLNIKÓW W CELU 

ODMŁODZENIA PLANTACJI.
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Dzięki	 współpracy	 z	 NPECLC,	 pro-
gram	F3C	jest	spójny	z	realizowanym	
przez	Ghanę	w	latach	2009-2015	pla-
nem	 National	 Plan	 of	 Action	 (NPA)	
na	rzecz	eliminacji	„najgorszych	form	
pracy	dzieci”.	Projekt ten opiera się 
na czterech filarach: 

1.		 wsparcie	NPECLC	we	wprow-

adzaniu systemu GCLMS w 162 
nowych społecznościach,	w	których	
występują	 „najgorsze	 formy	 pra-
cy	 dzieci”,	 wzmacniając	 przy	 tym	 14	
społeczności	już	uczestniczące	w	pro-
jekcie	 pilotażowym	 systemu	GCLMS	
w	ramach	programu	NPECLC;	

2.	 wsparcie	Department	of	Social	
Welfare	w	Ghanie	oraz	prowadzone-
go	przez	niego	programu	zwiększania	
świadomości	i	mobilizacji,	nastawion-
ego	 na	 promowanie zrozumienia 
dla praw dzieci	 oraz	 konsekwencji,	
które	niesie	ze	sobą	praca	dzieci;	

3.	 wprowadzenie	 spójnych sz-

koleń, dotyczących dostępnych 
środków pomocowych, skierow-

anych do organizacji rolniczych	
działających	 w	 danej	 społeczności	
tak,	aby	szkolenia	te	stały	się	częścią	
oferty	 edukacyjnej	 dostępnej	 dla	
rodzin	rolników.	Kluczowym	elemen-

Szczególna uwaga skierowana na pracę dzieci - Ferrero 
Cocoa CommunityCommitment (F3C)

Ferrero	kontynuuje	swoją	długoletnią	współpracę	z	organizacją	Source	Trust,	
inwestując	w	społeczności	uprawiające	kakaowce	w	Ghanie	w	sposób,	który	
wykracza	poza	zasady	zwykłej	certyfikacji.

Celem	program	Ferrero	Cocoa	Community	Commitment	(F3C)	jest	podnie-

sienie	dobrostanu 8 800 rodzin uprawiających kakao	oraz	dzieci	z	tych	
rodzin	 (ich	 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	Elimi-
nating	Of	The	Worst	Forms	Of	Child	Labour	In	Cocoa	(NPECLC),	przewiduje	
wprowadzenie	Systemu Monitoringu Pracy Dzieci	w Ghanie	 (GCLMS)	w	
162	społecznościach	 rolniczych	przy	 jednoczesnym	stosowaniu	 innowacyj-
nego	modelu	rolniczej	organizacji	Source	Trust.

Na	koniec	sezonu	uprawy	kakao	2013/2014,	w	trzech	obszarach	objętych	pro-
gramem	Ferrero	F3C,	mapowanie	obejmowało	w	sumie	2	393	rolników	(w	tym	
34%	kobiet).	Przekłada	się	to	na	4	808	ha	dostosowanych	do	uprawy	kakaowca.

Do	końca	2014	roku	w	dwóch	okręgach,	na	terenie	których	działa	Ferrero,	tzn.	
New	Edubiase	A	oraz	Asankragwa	A,	powstało	48 Okręgowych Komitetów 
Ochrony Dzieci.	W	społecznościach	tych	przeprowadzono	rejestrację	rolników	
i	zebrano	od	nich	podstawowe	dane.	W	każdym	okręgu	stworzono	biura	Syste-
mu	Kontroli	Wewnętrznej,	których	zadaniem	będzie	monitorowanie	postępów.

W 2014 roku program F3C został poszerzony o 5 nowych okręgów:	
Samreboi	A,	Samreboi	B,	Samreboi	C,	Samreboi	D	oraz	New	Edubiase	B.	Od	
kwietnia	do	września	2014	roku	4	449	nowych	rolników	ze	167	społeczności	
ukończyło	„Rok	1”	programu	na	rzecz	podnoszenia	warunków	życia.

Raport z postępów

tem	 szkolenia	 będą	 dobre	 praktyki	
społeczne,	 które	wiążą	 się	 z	 ogran-
iczeniem	 „najgorszych	 form	 pracy	
dzieci”;	

4.	stworzenie	 ośmiu przyszkol-
nych ośrodków Village Resource 
Centers (VRC),	aby	podnieść	skutec-
zność	uczenia	się	i	nauczania.	

Projekt	 F3C	 Ferrero,	 opracowany	
przy	 zachowaniu	 synergii	 z	 planami	
rządu	 Ghany,	 wykracza	 poza	 pod-
stawowe	 monitorowanie	 przestrze-
gania	przez	rolników	parametrów
certyfikacji.	Może	być	on	stawiany	za	

przykład	 dobrej	 praktyki,	 ponieważ	
łączy	w	sobie	3	 filary	niezbędne	dla	
skutecznego	 zapewnienia	 zrówn-
oważonego	rozwoju:	

• Społeczny:-	nastawiony	na	wyko-
rzenienie	 „najgorszych	 form	 pracy	
dzieci”;

• Środowiskowy:	 -	 pomoc	 w	 ul-
epszaniu	 praktyk	 rolniczych	 upraw	
kakaowca,	ze	szczególnym	uwzględ-
nieniem	ochrony	środowiska;

• Gospodarczy:	 -	 pomoc	w	 pod-
noszeniu	warunków	życia	i	dobrosta-
nu	społeczności	rolników	produkują-
cych	kakao.

F-ACTS: Kakao
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Od	 początku	 trwania	 programu	 Ferre-
ro	 F3C	w	 szkoleniach	w	 zakresie	 dobrych	
praktyk	rolniczych,	społecznych	i	środowis-
kowych	wzięło	udział	6	716	rolników	(1	630	
kobiet	i	5	086	mężczyzn)	z	7	okręgów.	W	ra-
mach	realizacji	celu,	jakim	jest	przeszkole-

nie w sumie 8 800 rolników,	w	2015	roku
zostanie	 objętych	 programem	 kolejnych	
1	 250	 rolników	 z	 okręgu	 Manso	 Amenfi,	
położonego	w	zachodnim	regionie	Ghany.	

Na	pozostałych	obszarach	będzie	realizowana	akcja	informacyjna	o	progra-
mie,	mająca	zachęcać	nowych	rolników	do	przystąpienia	do	projektu.

W	 październiku	 2014	 roku,	 kiedy	 to	 w	 pięciu	 nowych	 okręgach	 dobiegł	
końca	pierwszy	rok	programu	szkoleniowego,	a	w	okręgach	New	Edubiase	
A	 i	Asankragwa	A	zakończył	 się	drugi	 rok	 szkoleniowy,	wszystkie gospo-

darstwa rolne zostały objęte wewnętrzną kontrolą,	 której	 celem	 było	
sprawdzenie,	 czy	 przeszkoleni	 rolnicy	 rzeczywiście	 stosują	 dobre	 praktyki	
rolnicze,	społeczne	i	środowiskowe.	Po	wewnętrznych	kontrolach,	w	grudniu	
2014	roku	UTZ	Certified	przeprowadził	audyty	zewnętrzne,	w	wyniku	których	
rolnicy	ze	wszystkich	okręgów	uzyskali	certyfikaty	zgodności	z	Kodeksem	Po-
stępowania	UTZ.

W	 2014	 roku	 powstały	 trzy nowe 
ośrodki Village Resource Centers,	
z	których	może	skorzystać	kolejnych	
718	 studentów	 Junior	 High	 School.	
Te	 trzy	 nowe	 ośrodki	 dołączają	 do	
dwóch	już	istniejących,	co	daje	w	su-
mie	 pięć	 ośrodków	 uruchomionych	
od	 początku	 programu.	 VRC	 to	
ośrodki	 szkoleniowe,	 przeznaczo-
ne	 na	 potrzeby	 lokalnych	 społeczn-
ości,	 odpowiednio	 zaprojektowa-
ne	 i	 w	 pełni	 wyposażone.	 Ośrodki	
te	 działają	 przy	 wiejskich	 szkołach	
pozbawionych	dostępu	do	narzędzi
informatycznych,	aby	umożliwić	tam-

tejszym	 uczniom	 poznawanie	 tech-
nologii	informatycznych.

Ośrodki	VRC	stanowią ważną szan-

sę edukacyjną,	 oferując	 wartość	
dodaną	 dzieciom	 uczęszczającym	
do	szkoły.	Ponadto,	ośrodki	te	pełn-
ią	rolę	platformy,	za	pośrednictwem	
której	 można	 szkolić	 i	 uwrażliwiać	
rolników	 uprawiających	 kakaowce,	
aby	dodatkowo	podnosić	ich	świad-
omość	w	zakresie	„najgorszych	form	

Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI WYNIKA, ŻE GOSPODARSTWA ROLNE 
BYŁY W LEPSZYM STANIE (ODCHWASZCZONE , DRZEWA POPRZYCINANE), 

A ŚRODKI AGROCHEMICZNE BYŁY PRAWIDŁOWO UTYLIZOWANE. TO 
WPŁYNĘŁO W POZYTYWNY SPOSÓB NIE TYLKO NA WYDAJNOŚĆ PLANTACJI 

KAKAO, ALE RÓWNIEŻ NA OTACZAJĄCE ŚRODOWISKO NATURALNE.

pracy	dzieci”	i	sposobów	jej	przeciw-
działania.	 Niemniej	 istotne	 jest,	 że
ośrodki	VRC	ułatwiają rolnikom do-

stęp do narzędzi szkoleniowych 
i badawczych,	 co	 może	 wywrzeć	
trwałe	 pozytywne	 efekty	 na	 jakość	
rolnictwa	i	zbiorów

Nowe	 ośrodki	 VRC	 zostały	 urucho-
mione	w	następujących	szkołach	Ju-
nior	High	Schools:
•	Samreboi	 District	 Assembly	

Junior	High	School	–	 szkoła	położo-
na	w	okręgu	 Samreboi	A,	 do	 której	
uczęszcza	 350	 uczniów	 (105	 dziew-
cząt	i	245	chłopców);
•	Samreboi	 Catholic	 Junior	 High	

School	 -	 szkoła	 położona	 w	 okręgu	
Samreboi	C,	do	której	uczęszcza	211	
uczniów	 (98	 dziewcząt	 i	 113	 chłop-
ców);
•	Sikaman	 Methodist	 Junior	 High	

School	 -	 szkoła	 położona	 w	 okręgu	
New	Edubiase	B,	do	której	uczęszcza	
157	uczniów	(70	dziewcząt	i	87	chłop-
ców).

F-ACTS: Kakao
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Grupa	 Ferrero	 kupuje	 niecałe	
0,3%	globalnej	produkcji	oleju	pal-
mowego.	Z	60	milionów	ton	oleju	z	
owoców	 palmy	 wyprodukowanych	
wg	 USDA	 na	 świecie	 w	 roku	
2013/2014,	Ferrero	zakupiła	niecałe	
170	tys.	ton.	Od	2005	roku	Ferrero	

jest	 aktywnym	 członkiem	międzynarodowej	 organizacji	 Roundtable	 on	 Su-
stainable	Palm	Oil	 (RSPO),	która	promuje	zrównoważony	rozwój	 jako	normę	
w	łańcuchu	dostaw	oleju	palmowego.	Od	samego	początku	tej	współpracy	
Grupa Ferrero podjęła decyzję o zaopatrywaniu się bezpośrednio w 
olej palmowy certyfikowany przez RSPO jako olej segregowany i pocho-

dzący ze zrównoważonych źródeł.	Segregacja	nie	tylko	gwarantuje	fizyczne	
rozdzielenie	oleju	palmowego	pochodzącego	ze	zrównoważonej	produkcji	od	
oleju	niepochodzącego	ze	zrównoważonej	produkcji.	Zapewnia	Także	identy-
fikowalność	oleju	od	gospodarstw	 rolnych	posiadających	certyfikaty	zrówn-
oważonej	produkcji	aż	do	wykorzystania	na	linii	produkcyjnej.
Ferrero	 opracowało	 specjalną	 po-
litykę	 dotyczącą	 oleju	 palmowego,	
która	obejmuje	m.in.	ściśle	określone	
i	 udostępniane	 publicznie	 terminy	
realizacji	 poszczególnych	 zadań,	 za-
krojone	na	szeroką	skalę	projekty	rea-
lizowane	z	dostawcami	w	celu	zagwa-
rantowania	 odpowiedzialnej	 polityki	
zaopatrzenia	w	olej	z	owoców	palmy	
na	 poziomie	 globalnym.	 Te	 pionier-
skie	 i	 rygorystycznie	 prowadzone	
działania	 pozwoliły	 Grupie	 osiągnąć	
cel,	 jakim	 jest	 stosowanie	 w	 swoich	
produktach	w	100%	oleju	palmowe-
go	certyfikowanego	przez	RSPO	jako	
olej	 segregowany	 i	 pochodzący	 ze	
zrównoważonych	źródeł.

OWOC PALMY OLEJOWEJ

OD STYCZNIA 2015 ROKU FERRERO 
WYKORZYSTUJE W SWOICH 

PRODUKTACH OLEJ PALMOWY W 
100% CERTYFIKOWANY PRZEZ

RSPO JAKO SEGREGOWANY   
POCHODZĄCY ZE 

ZRÓWNOWAŻONYCH
ŹRÓDEŁ.

HARMONOGRAM ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO ŁAŃCUCHA DOSTAW OLEJU 

F-ACTS: Olej z owoców palmy

WWF

Osiągając poziom 100% oleju palmowego certyfikowanego wg norm
Roundtable on Sustainable Palm Oil jako olej segre-
gowany i pochodzący ze zrównoważonych źródeł, Fer-

rero dowiodło, że wiarygodnie realizuje swoje dążenie do walki z 
niszczeniem lasów tropikalnych

Richard Holland, Dyrektor WWF Market Transformation Initiative

Dlaczego Ferrero stosuje olej z owoców palmy?

Trzy podstawowe powody: 

•	nadaje	 on	 produktom	 wyjątkową	 konsystencję,	 bez	 konieczności	
stosowania	dodatków	chemicznych	czy	procesu	uwodorniania,	w	efe-
kcie	którego	powstają	tak	zwane	„kwasy	tłuszczowe	trans”,	uznawane	
przez	władze	i	świat	naukowy	za	wyjątkowo	szkodliwe	dla	zdrowia;
•	wydobywa	i	podkreśla	smak	pozostałych	składników,	ponieważ	jest	

on	bezwonny	i	bezsmakowy;
•	produkcja	 jednej	 jednostki	oleju	 z	owoców	palmy	pochodzącego	

ze	zrównoważonych	źródeł	wywiera	na	środowisko	znacząco	mniejszy	
wpływ	niż	w	przypadku	pozostałych	olejów	roślinnych.

sIERpIEŃ 2013 sIERpIEŃ 2014 KONIEc 2014
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Karta Ferrero Palm Oil Charter i partnerstwo z TFT

Grupa	Ferrero	jest	dumna	z	faktu,	że	udało	jej	się	zrealizować	cel,	polegający	
na	 zapewnieniu	 dostaw	 oleju	 palmowego	w	 100%	 certyfikowanego	 przez	
RSPO	jako	olej	segregowany	i	pochodzący	ze	zrównoważonych	źródeł.	Jed-
nak	odpowiedzialność Grupy nie skończyła się wraz z uzyskaniem tego 
certyfikatu.	Podjęte	zobowiązanie	 jest	kontynuowane,	a	tym	razem	celem	
jest:	

1.		 zapewnienie identyikowalności, aż do konkretnej plantacji,	
ponieważ	certyikacja	-	choć	gwarantuje	segregację	oleju	palmowego	oraz	
pewność,	że	pochodzi	on	z	plantacji	certyikowanych	-	nie	pozwala	 jednak	
dotrzeć	do	konkretnej	plantacji;

2.	 upewnienie	się,	że	olej	z	owoców	palmy,	w	który	zaopatruje	się	Ferrero	
nie przyczynia się do wylesiania i jest produkowany w poszanowaniu 
pracowników i lokalnych społeczności,	w	tym	drobnych	producentów.

Celem	 Karty	 jest	 zwiększenie	 sku-
teczności	 zaangażowania	 Ferrero	
na	 rzecz	 zrównoważonej	 produkcji	
oleju	 z	 owoców	 palmy,	 zarówno	 z	
punktu	 widzenia	 społecznego,	 jak	 i	
środowiskowego,	w	 sposób	wykrac-
zający	 poza	 przyjęte	 schematy	 cer-
tyfikacji.	 Karta	 Ferrero	 Palm	 Oil	
Charter	 wprowadza cały szereg 
dodatkowych kryteriów,	 usta-
lonych	wspólnie	 z	dostawcami,	 i	 pr-
zewiduje	 system	 kontroli	 ich	 reali-

W LISTOPADZIE 2013 ROKU GRUPA FERRERO OGŁOSIŁA POWSTANIE KARTY 
OLEJU PALMOWEGO FERRERO ORAZ NAWIĄZANIE STRATEGICZNEJ

WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJĄ NON-PROFIT TFT (WCZEŚNIEJ ZNANĄ JAKO
THE FOREST TRUST).

zacji,	 umożliwiający	 monitorowanie	
wprowadzanych	 usprawnień	 oraz	
weryfikację	 zgodności	 bezpośredn-
io	 w	 terenie.	 Odpowiadając	 na	 oc-
zekiwania	formułowane	przez	swoich	
pracowników	 i	 konsumentów,	Ferre-
ro	ściśle	współpracuje	ze	swoimi	do-
stawcami	 nad	 opracowaniem	 nowej	
drogi	rozwoju,	która	pozwoli	uniknąć	
wylesiania,	 powstrzymać	 wyzysk	
i	ochronić	tereny	zasobne	w	pierwia-
stek	węgla	(High	Carbon	Stock	HCS).	

F-ACTS: Olej z owoców palmy

Greenpeace

„Zobowiązanie ‘Zero wylesiania’ […] włoskiego producenta czekolady, 
firmy Ferrero […] przyczynia się do zmniejszenia zjawiska niszczenia 
lasów i naruszania praw człowieka przez dostawców firmy, a tym samym 
stanowi wzorzec, który powinny naśladować inne przedsiębiorstwa 
przemysłowe” powiedział przedstawiciel Greenpeace International w 
trakcie Zgromadzenia Ogólnego Roundtable on Sustainable Palm Oil 
(RSPO).

Aktualne	informacje	na	temat	Palm	Oil	Charter	-	karty	Ferrero	oleju	z	owoców	
palmy	-	są	dostępne	na:

•	www.ferrero.com/news/group-news/Ferrero-Palm-Oil-Charter
•	www.tft-forests.org

Projekt	 Ferrero	 Palm	 Oil	 Charter	 charakteryzuje	 pełna	 przejrzystość	 i	
współpraca	 -	 konsumenci	 uzyskują	 informacje,	 aktualizowane	 za	 pośredn-
ictwem	ogólnodostępnych raportów, sporządzanych co pół roku,	które	
przedstawiają	działania	podejmowane	wspólnie	z	TFT	oraz	plan	działania	w	
określonym	horyzoncie	czasowym	uzgodnionym	z	dostawcami.

The Independent Singapore

Jeśli	 chodzi	 o	 szczegóły,	 poniżej	 przedstawiamy	 10	 zasad	 karty	 Palm	 Oil	
Charter,	które	zobowiązaliśmy	się	realizować	z	naszymi	dostawcami	oleju	pal-
mowego.	Zasady	te	wymagają	od	dostawców,	aby:

1.					Dostarczali	olej	w	pełni	identyikowalny	(dotyczy	to	także	drobnych	
rolników).
2.					Nie	wycinali	lasów	High	Carbon	Stock	zasobnych	w	pierwiastek	węgla.
3.	 Nie	wypalali	lasów.
4.	 Nie	adaptowali	na	uprawę	torfowisk.
5.	 Chronili	orangutany	i	inne	zagrożone	gatunki	zwierząt,	zachowując		

obszary	o	wysokiej	wartości	przyrodniczej.
6.	 Raportowali	poziom	emisji	ilości	gazów	cieplarnianych	powstałych	w	

wyniku	ich	produkcji.
7.				Przestrzegali	praw	człowieka,	w	tym	prawa	do	wolnej,	uprzedniej	i	świ-

adomej	zgody	ludności	tubylczej	i	społeczności	lokalnych.
8.	 Uznawali,	szanowali	i	wzmacniali	prawa	pracowników.
9.					Nie	stosowali	parakwatu	(herbicyd).
10.	Aktywnie	zwalczali	korupcję.
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INDENTYFIKOWALNOŚĆ W ŁAŃCUCHU OLEJU PALMOWEGO

ZNACZENIE IDENTYFIKOWALNOŚCI DOSTAW

IDENTYFIKOWALNOŚĆ JEST DLA FERRERO KLUCZOWYM ELEMENTEM
PRZEPROWADZANIA ZMIAN I OSIĄGANIA AMBITNYCH CELÓW W ZAKRESIE

ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.

Identyfikowalność	 umożliwia	 Gru-
pie	 ocenę	 praktyk	 stosowanych	 na	
uprawach	w	celu	wsparcia	dostawców	
we	wprowadzaniu	usprawnień	zawar-
tych	w	karcie	Ferrero	Palm	Oil	Char-
ter.

Pierwszym	 krokiem	 na	 drodze	 do	
wdrożenia	 karty	 było	 przeprowad-
zenie	 identyfikacji	 oraz	 mapowania 
wszystkich źródeł produkcji oleju 
z owoców palmy.	We	współpracy	 z	
TFT,	 Ferrero	 wykonała	 mapowanie	
całego
swojego	 łańcucha	 dostaw	 oleju	 pal-
mowego,	 który	 obejmuje	 37	 tłoczni	
oraz	 184	 plantacji	 w	 Malezji,	 Papui	
Nowej	 Gwinei	 i	 Brazylii.	 Następnie	
rozpoczęto	 kolejny	 etap	 -	 środowis-

kową i społeczną ocenę zidenty-

fikowanych wcześniej gospodarstw 
rolnych.	Zadaniem	takiej	oceny	było
umożliwienie	 lepszego	 i	 bardziej	
dogłębnego	 zrozumienia	 wyników	
osiąganych	przez	dostawców	w	zakre-

sie	zrównoważonej	produkcji,	a	także	
identyfikacja	 wszelkich	 dodatkowych	
zagrożeń	 o	 charakterze	 środowis-
kowym	i	społecznym.

Pierwsze	 kontrole	 objęły	 czterech	
dostawców	 z	 Półwyspu	 Malajskie-
go,	 od	 których	 Grupa	 kupuje	 73%	
wykorzystywanego	 przez	 siebie	
oleju	 palmowego.	W	 2014	 roku	 TFT	
rozpoczęło	 wizytacje	 tłoczni	 i	 plan-
tacji,	 obejmujące	 ocenę	 w	 terenie	
oraz	kontrolę	dokumentacji.	Po	każdej	
takiej	 wizycie	 dostawca	 otrzymywał	
listę	 niespełnionych	 wymagań	 Kar-
ty.	 Następnie	 podczas	 indywidual-
nych	spotkań	omawiano	i	uzgadniano	
wiążące	 plan	 działań	 korygujących.	
Taka	 forma	 konstruktywnego	 dialo-
gu	 pozwala	 oczekiwać,	 że	 dostawcy	
będą	przestrzegali	uzgodnionych	ter-
minów	 przewidzianych	 na	 realizację	
poszczególnych	działań.

Główni	dostawcy,	którzy	od	wielu	lat	współpracują	z	Grupą,	pomagając	jej	w	
osiąganiu	ambitnych	celów:	

Wykorzystując	swoje	możliwości	wywierania	wpływu,	Ferrero	stara	się	skłonić	
dostawców	do	stosowania	uzgodnionych	zasad	i	kryteriów	środowiskowych.	
Jest	 to	 możliwe	 m.in.	 dzięki	 dobrym	 i	 długofalowym	 relacjom	 pomiędzy	
Grupą	a	dostawcami.

Dostawcy Ferrero

IDENTYFIKOWALNOŚĆ
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Inicjatywy dostawców: zobowiązanie irmy New 
Britain Palm Oil Limited wobec drobnych rolników i 
społeczności

New	Britain	Palm	Oil	(NBPO)	to	czołowy	dostawca	oleju	palmowego,
pochodzącego	 ze	 zrównoważonej	 produkcji.	 Jego	 działalność	
rozpoczęła	 się	w	1969	 roku	od	wprowadzenia	polityki	„zero	wypa-
lania”.	W	 2004	 roku	 NBPO	 przystąpił	 do	 programu	 RSPO,	 a	 jego	
obecna	aktywność,	prowadzona	w	ramach	karty	Palm	Oil	lnnovation	
Group	(POIG)	Charter,	wykracza	daleko	poza	parametry	wskazane
przez	RSPO.

W	 ramach	 swojego	 zaangażowania	w	 RSPO,	New	Britain	 Palm	Oil	
ma	za	zadanie	upewniać	się,	czy	społeczności	lokalne	właściwie	ro-
zumieją	 skutki	 i	możliwości	 związane	 z	przekazywaniem	 swoich	 te-
renów	dostawcom.	Prawo	do	wolnej,	uprzedniej	i	świadomej	zgody	
(FPIC)	to	uznanie podstawowych i pierwotnych praw rdzennych 
społeczności do ich ziem i do znajdujących się na nich zasobów,	
oparte	na	poszanowaniu	prawa	ludności	tubylczej	do	domagania	się	
relacji	 sprawiedliwych,	 pełnych	 szacunku	 i	 opartych	 na	 świadomej	
zgodzie.	Zasady	leżące	u	podstaw	FPIC	gwarantują	ludności	tubylc-
zej	informacje	oraz	konsultacje	w	odniesieniu	do	proponowanych	ini-
cjatyw,	a	także	aktywne	włączanie	się	jej	przedstawicieli	w	dyskusje	
dotyczące	ewentualnych	skutków	proponowanych	rozwiązań.

W	 ostatnich	 latach	 NBPO	 przykłada	 więcej	 uwagi	 do	 włączania	
drobnych	 producentów	 w	 strategie	 zrównoważonej	 produkcji.	 O	
znaczącej	poprawie	sytuacji	może	świadczyć	fakt,	że	wszyscy	drobni	
producenci	NBPO	przestrzegają	 zasad	wyznaczonych	 przez	 RSPO.	
NBPO	 -	 stanowiąc	wzorzec	godny	naśladowania	dla	 całej	branży	 -	
dysponuje	kilkoma	biurami,	które	współpracują	z	drobnymi	produ-
centami	 (Smallholder	Affairs),	oferując	 im	stałe	wsparcie	w	 ramach
doradztwa	 i	 pomocy	 w	 ulepszaniu	 procedur	 oraz	 rozpatrywania	
reklamacji.

„Wdrożenie FPIC okazało się jednym 
z najbardziej złożonych wyzwań w 
naszym projekcie zrównoważonego 
rozwoju. Nie zawsze łatwo jest w 
sposób definitywny określić, kto re-
prezentuje daną społeczność. Sprawa 
staje się jeszcze bardziej skom-
plikowana, gdy musimy ocenić, czy 
prawa mniejszości mają przeważać 

nad prawami większości. Nie ma tu łatwych odpowiedzi, ale wierzymy, że stale
uczymy się i udoskonalamy nasz model partycypacji i konsultacji”

NBPO

F-ACTS: Olej z owoców palmy

• Wprowadzenie karty w całym 
łańcuchu dostaw.	 Aby	 utrzymać	
swoją	aktywną	rolę	w	obszarze	zrówn-
oważonego	oleju	palmowego,	Grupa	
Ferrero	 będzie	 kontynuowała	 swoje	
działania,	wykraczające	poza	certyik-
ację	 RSPO,	 angażując	 się	 w	 system-

atyczne	 wdrażanie	 Ferrero	 Palm	 Oil	
Charter	w	całym	 łańcuchu	produkcji,	
od	 dostawców	 po	 poddostawców.	
Kolejnym	krokiem	będzie	przełożenie	
–	 we	 współpracy	 z	 TFT	 –	 dziesięciu	
celów	 karty	 Ferrero	 Palm	 Oil	 Char-
ter	na	konkretne	i	mierzalne	kryteria,	
opracowanie	 instrumentu	 kontrolne-
go,	który	będzie	stanowił	dla	klientów	
i	 interesariuszy	 gwarancję	 solidności	
Karty	 oraz	 poddanie	 go	 weryikacji	
przez	niezależny	podmiot.	

• Włączanie drobnych produ-

centów.	 Grupa	 nastawiona	 jest	 na	
stały	 wzrost	 innowacyjności,	 która	
ma	 zapewnić	 przestrzeganie	 przez	
dostawców	 zasad	 zapisanych	 w	
karcie	 Ferrero Palm Oil Charter	
oraz	 przejrzystą	 komunikację	 do-
tyczącą	rozwoju	inicjatywy.	W	związ-

Zamierzenia na rok 2015 

ku	z	powyższym	Ferrero	nieustająco	
pracuje	nad	włączaniem	do	łańcucha	
dostaw	 coraz	 większej	 liczby	 drob-
nych	 rolników,	 aby	 jak	 najpełniej	
wspierać	ich	warunki	życia.	W	szcze-
gólności,	 Grupa	 planuje	 uruchomić	
wraz	z	TFT	projekt	pod	nazwą	„Rural-
ity”,	nastawiony	na	pomoc	drobnym	
rolnikom	w	procesie	przyłączania	się	
do	projektu,	wspierając	 ich	w	prow-
adzeniu	zrównoważonego	biznesu.

• Palm Oil Innovation Group 
(POIG)	 -Ferrero	 aktywnie	 wspiera	
Grupę	 POIG,	 zrzeszającą	 innowacy-
jnych	producentów	oleju	palmowego	
oraz	 stowarzyszenia	 środowiskowe	
takie	 jak	 WWF,	 Greenpeace,	 Rain-
forest	Action	Network.	Celem	POIG	
jest	 wspieranie	 i	 promowanie	 in-
nowacji	w	branży	produkcji	oleju	pal-
mowego	oraz	–	poprzez	wyznaczanie	
niezwykle	 ambitnych	 standardów	 -	
zerwanie	związku	 łączącego	produk-
cję	 oleju	 palmowego	 z	 wylesianiem	
i	 łamaniem	 praw	 lokalnych	 społec-
zności	i	pracowników	rolnych.
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Masło	Shea,	pozyskiwane	z	owoców	masłosza,	stosuje	się,	aby	wzmoc-
nić	smak	i	konsystencję	produktów	Ferrero.	Drzewa	masłosza	występują	
naturalnie	 na	 obszarze	 pasa	 subsaharyjskiego,	 który	 obejmuje	 liczne	
kraje	Afryki	 Zachodniej.	Orzechy	masłosza	 opadają	 z	 drzew	podczas	
pory	deszczowej,	a	kobiety, zamieszkujące wiejskie osady, zbierają 
je	 i	następnie	produkują	z	nich	masło	shea.	Kobiety	nie	tyko	zbierają	
owoce	masłosza,	ale	zajmują	się	także	ich	oczyszczaniem,	przetwarza-
niem	i	magazynowaniem.	Praca	ta	stanowi	dla	nich	główne	źródło	za-
robku	i	pozwala	wspierać	utrzymanie	ich	rodzin.

Przemysł	produkcji	masła	shea	od	niedawna	mierzy	się	ze	zwiększonym
popytem	 na	 ten	 surowiec.	 W	 celu	 stworzenia	 zrównoważonego	
łańcucha	 dostaw	 masła	 shea,	 Ferrero	 prowadzi	 obecnie	 rozmowy	 z	
AKK,	jednym	z	dostawców	tego	surowca,	w	zakresie	wsparcia	długot-
erminowego projektu związanego z dostawami identyfikowalne-

go masła shea, pochodzącego z Burkina Faso i krajów ościennych.	
Założenia	projektu	przewidują	intensywną	edukację	w	zakresie	obchod-
zenia	się	w	jak	najlepszy	sposób	z	owocami	masłosza,	od	zbiorów	po	pr-
zechowywanie	–	po	wcześniejszym	uzgodnieniu	zasad	bezpośrednio	z	
lokalnymi	społecznościami.	Uzyskując	owoce	masłosza	wyższej	jakości,	
kobiety	będą	mogły	zwiększyć	swoje	przychody.	Wszystko	odbywa	się	
w	zgodzie	z	zasadami	sprawiedliwego	i	solidarnego	handlu,	a	kobiety	
mają	prawo	do	swobodnej	decyzji,	z	kim	chcą	zawrzeć	umowę.

Masło Shea ze zrównoważonego źródła

F-ACTS - orzech laskowy

Identyfikowalność	 łańcucha	 dostaw	 orzecha	 laskowego	 w	 Ferrero	 polega	 na	
możliwości	 szczegółowego	prześledzenia	drogi	pokonanej	przez	orzechy	 laskowe,	
aż	do	konkretnego	gospodarstwa	rolnego,	z	którego	dane	orzechy	pochodzą.	Pa-
miętając,	że	najwyższa	 jakość	surowca	stanowi	absolutny	priorytet,	 to	właśnie	sku-
teczny	system	identyfikowalności	pozwala	Grupie	zapewnić standardy jakości pro-

dukcji i produktów.
Zgodnie	z	przyjętym	harmonogramem	rozwoju	zrównoważonego	łańcucha	dostaw	
orzecha	laskowego	Ferrero	osiągnie	100%	identyfikowalności	tego	surowca	do	2020	
roku.	Według	stanu	na	koniec	2014	roku	Ferrero	osiągnęło	pełną	identyfikowalność	
5%	dostaw	orzecha	laskowego.

Grupa	 zaopatruje	 się	 w	 orzechy	
laskowe	 w	 najważniejszych	 krajach	
produkujących	 ten	 surowiec	 (Tur-
cja,	 Chile	 i	Włochy),	 ale	 jednocześn-
ie	 może	 też	 liczyć	 na	 swoje	 własne	
plantacje.	Wychodząc	naprzeciw	stale	
rosnącemu	popytowi,	a	także,	by	wz-
mocnić	swoją	dominującą	pozycję	na	
światowym	rynku	orzecha	laskowego,	
Grupa Ferrero założyła sześć go-

spodarstw rolnych, w których będ-

zie bezpośrednio uprawiać orzechy 
laskowe	w	Chile,	Argentynie,	RPA,
Gruzji,	Australii	i	Serbii.

Łańcuch dostaw orzecha laskowego

ORZECH LASKOWY

FERRERO JAKO JEDEN Z 
NAJWIĘKSZYCH

ODBIORCÓW ORZECHA 
LASKOWEGO NA

ŚWIECIE PLANUJE DO 
2020 R. OBJĄĆ SYSTEMEM 

IDENTYFIKOWALNOŚCI 100%
SWOJEGO ŁAŃCUCHA DOSTAW 

TEGO SUROWCA.

HARMONOGRAM ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO ŁAŃCUCHA DOSTAW ORZECHA LASKOWEGO

Gospodarstwa	 te	 stanowią	 własność	
Ferrero.	 To	 inwestycja,	 która	 ma	 za-
pewnić	 sezonowe	 dostawy	 orzecha	
laskowego	 na	 poziomie	 globalnym	
tak,	aby	przez	cały	rok	zagwarantować	
firmie	dostęp	do	orzechów	laskowych	
najwyższej	jakości.	
Więcej	 szczegółowych	 informacji	 na	
temat	 gospodarstw	 rolnych	 Ferrero,	
zajmujących	 się	 uprawą	 orzechów	
laskowych,	 znajduje	 się	 na	 końcu	 ni-
niejszego	rozdziału.

KONIEc 2014 KONIEc 2016 KONIEc 2018 KONIEc 2020
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Pierwotnie	program	FFVh	został	opracowany	i	przygotowany	do	wdrażania	
we	wszystkich	krajach,	w	których	Grupa	zaopatruje	się	w	orzechy	 laskowe,	
a	następnie	podzielił	się	na	konkretne	projekty	skierowane	do	poszczególn-
ych	 krajów.	W	 chwili	 sporządzania	 niniejszego	 raportu	program działa w 
Turcji,	a	jego	celem	jest	doprowadzenie	do	osiągnięcia	poziomu	100%	iden-
tyfikowalności	dostaw	orzecha	laskowego	i	polepszenia	warunków	pracy	rol-
ników	i	pracowników	produkcji.

FERRERO, JAKO JEDEN Z GŁÓWNYCH ODBIORCÓW ORZECHA LASKOWEGO 
NA ŚWIECIE, PODEJMUJE KONKRETNE ZOBOWIĄZANIA W ZAKRESIE 

INSPIROWANIA I UKIERUNKOWYWANIA ZMIAN TAK, ABY
OSIĄGNĄĆ ZRÓWNOWAŻONĄ PRODUKCJĘ ORZECHA LASKOWEGO. 

REALIZACJA PROGRAMU FERRERO FARMING VALUES HAZELNUT (FFVh) 
STANOWI ŚWIADECTWO I PODKREŚLENIE TEGO ZOBOWIĄZANIA.

Turcja	 odpowiada	 za	 niemal	 75%	
światowej	produkcji	orzecha	laskowe-
go.	 Ferrero	 jest	 jednym	 z	 głównych	
odbiorców	 orzechów	 laskowych	 po-
chodzących	z	tego	kraju	i	w	związku	z	
powyższym	w	2012	roku	Grupa	posta-
nowiła	uruchomić	i	rozwinąć	program
FFVh	właśnie	w	 tym	kraju,	włączając	
w	jego	realizację	partnerów	na	pozio-
mie	 krajowym	 i	 międzynarodowym.	
Jak	zostało	to	opisane	w	poprzednim	
raporcie,	 również	 w	 2013/2014	 roku	
Grupa	Ferrero	ze	szczególną	uwagą
traktowała	relacje	ze	swoimi	tureckim
dostawcami	 orzecha	 laskowego,	
skupiając	 się	 na	 wysokich	 standar-
dach	 jakości	 i	 bezpieczeństwa,	 a	 ta-
kże	na	 licznych	 kwestiach	etycznych,	
społecznych	i	środowiskowych.

Realizowany	 projekt	 przyniósł	 już	
pozytywne	 efekty	 społeczne	 w	 tu-
reckim	 regionie	 Morza	 Czarnego.	
Jeszcze	ważniejszy	jest	fakt,	że	po	raz	
pierwszy	nawiązano	relacje	oparte	na
zaufaniu	 ze	 swoimi	 producentami,	
włączając	 ich	w	działania	zmierzające	
do	 poszerzenia	 kompetencji	 rolni-
czych	i	wzmacniania	rozwoju	rolnicze-
go	w	obszarach	silnie	nacechowanych
urbanizacją	 i	 porzucaniem	 życia	 na	
wsi.

Projekt	 Ferrero	 dotyczący	 zrówn-
oważonego	 zaopatrzenia	 przewiduje	
współpracę	z	wiodącą	firmą	na	rynku	
światowej	certyfikacji	-	Scientific Cer-
tification System	 (SCS	 Global	 Ser-
vices,	 www.scsglobalservi-	 ces.com),	
której	 powierzono	 zadanie	 prowad-
zenia	w	Turcji	konkretnych	działań.	W	
ubiegłym	roku	SCS,	wspólnie	z	lokal-
nymi	 audytorami,	 zatwierdziła	 mo-
del	FFV	Control	Points.	Opracowano	
specjalny	dokument	przeznaczony	do	
stosowania	w	kontaktach	z	rolnikami.	
Podczas	 szeroko	 zakrojonych	 kon-
troli,	 które	 odbyły	 się	 w	 miesiącach	
zbiorów	orzecha	 laskowego	 (w	Turcji	
jest	to	sierpień	i	wrzesień),	audytorzy	
przeprowadzili	kompleksową	kontrolę	
łańcucha zaopatrzenia Ferrero,	
wskazując	 na	 jego	 silne	 strony	 oraz	
obszary,	które	należy	usprawnić.	Pro-
ponowane	 zmiany	 zostały	 przyjęte	
jako	 cele	 FFV	 na	 2014	 rok.	 Podczas	
zbiorów	w	 roku	 2013/2014	 SCS	 oraz	
niektóre	lokalne	firmy	audytorskie	pr-
zeprowadziły

F-ACTS - orzech laskowy
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szczegółowe	kontrole	łańcucha	FFVh,	
aby	 sprawdzić	 zaangażowanie	 pro-
ducentów	i	przestrzeganie	przez	nich	
obowiązujących	standardów.	Posług-
ując	 się	 szeregiem	 rygorystycznych	
kryteriów,	wybrano	reprezentatywną	
grupę	 gospodarstw	 rolnych,	 które	
następnie	 audytorzy	 odwiedzili	 po-
dczas	zbiorów.

Stały	monitoring	sytuacji	oraz	uzyska-
nie	bardziej	przejrzystej	wizji	łańcucha	
dostaw	 są	 możliwe	 dzięki	 wprowa-
dzeniu	 platformy	 identyfikowal-
ności,	 zarządzanej	 we	 współpracy	

Jako	 że	 rolnictwo	 charakteryzuje	
cykliczność,	 a	 rolnik	 musi	 kierować	
się	kalendarzami	upraw	i	obserwacją	
środowiska,	 program	 FFVh	 został	
pomyślany	 i	 opracowany	 zgodnie	 z	
cyklem	rolniczym.	Ma	on	pomóc	pro-
ducentom	 orzecha	 laskowego,	 ofe-
rując	im	pomoc	techniczną	i	niezbęd-
ne	 kompetencje.	 Na	 obszarach	
strategicznych	dla	produkcji	orzecha
laskowego	 powołano	 specjal-
ne	 zespoły	 ekspertów	 ds.	 rolni-
ctwa.	 14	młodych,	 kompetentnych	 i	

z	 GeoTraceability.	 Instrument	 ten	
pozwala	 Grupie	 Ferrero	 uzyskać	 ja-
sny	 obraz	 sytuacji,	 oferując	 infor-
macje	dotyczące	położenia	plantacji	
orzecha	 laskowego,	 produkcji	 rea-
lizowanej	 przez	 rolników,	 którzy	 są	
dostawcami	 Ferrero	 oraz	 najważn-
iejszych	 problemów,	 z	 którymi	mają	
oni	do	czynienia.	To	z	kolei	pozwala
lepiej	 ukierunkować	 wsparcie	 tech-
niczne,	 którego	 potrzebują.	 Ferrero	
powołało	 zespół	 inżynierów	 agro-
nomów,	 którzy	 pomagają	 rolnikom	
we	wszystkich	obszarach	produkcji
orzecha	laskowego	w	Turcji.

Nasi rolnicy

zmotywowanych	 specjalistów	 nieo-
dpłatnie	doradza	lokalnym	rolnikom	
w	następujących	tematach:
ocena	i	stosowanie	nawozów;

•	obrona	przed	chorobami	i
utrzymywanie	ich	pod	kontrolą;
•	odchwaszczanie;
•	przycinanie;
•	zakwaszenie	gleby;
•	zbiory/mechanizacja;
•	gospodarka	wodą	i	odpadami.

F-ACTS - orzech laskowy

Wszystkie te działania zostały ujęte w sposób 
sformalizowany w programie technicznym, 
noszącym nazwę FFV Hazelnut Production 
Standard, który	 precyzyjnie	 definiuje	 najlepsze	
praktyki	 dotyczące	 uprawy	orzechów	 laskowych.	
Przekazywanie	kompetencji	i	technologii	następuje	
poprzez	zakładanie	w	całym	obszarze	Morza	Czar-
nego	pilotażowych	gospodarstw	rolnych,	zarządz-
anych	bezpośrednio	przez	FFVh.	Rolnicy,	odwied-
zając	te	modelowe	gospodarstwa,	mogą	uczyć	się	
najnowszych	technik	uprawy,	a	zarazem	omawiać	
z	naszymi	ekspertami	swoje	potrzeby	i	problemy.

W	latach	2013	i	2014	do	programu	przystąpiło	odpowiednio	1	698	i	3	600	
rolników,	 którzy	 z	dużym	 zainteresowaniem	omawiali	 oraz	wprowadzali	w	
życie	najlepsze	metody	uprawy	orzechów	laskowych.	

Działania	te	są	prowadzone	wspólnie	z	
pozarządową	organizacją	Hayata	De-
stek	 (Wsparcie	 dla	 Życia),	 zajmującą	
się	 rozwojem	 lokalnych	 społeczn-
ości	 i	prawami	człowieka.	Grupy	 rol-
ników	 są	 zapraszane	 do	 aktywnego	
uczestniczenia	 w	 spotkaniach,	 po-
dczas	 których	 omawia	 się	 potrzeby,	
wątpliwości,	 pomysły	 i	 rozwiązania	
problemów	społecznych	związanych	z	
rolnictwem.	Dialog	jest	nastawiony	w
szczególności	na	edukację	rolników	z
podstawowych	 przepisów	 i	 regulacji	
tureckich	 dotyczących	 zatrudnienia.	
Dyskusja	 dotyczy	 standardów	 pro-
dukcji,	w	tym:
•	dostępu	 do	 edukacji	 wszystkich	

dzieci;
•	zapewnienia	 odpowiednich	

UZNAJĄC ROLNIKÓW ZA KLUCZOWE OGNIWO PROCESU ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW SPOŁECZNYM I PRZEKSZTAŁCANIA MODELU DZIAŁALNOŚCI 

ROLNICZEJ, RÓWNOLEGLE DO OFEROWANEGO PRZESZKOLENIA 
TECHNICZNEGO FFVh STAWIA SOBIE ZA CEL PROMOWANIE IDEI 

ODPOWIEDZIALNEGO ROLNICTWA A TAKŻE POSZERZANIE WIEDZY
ROLNIKÓW W ZAKRESU TURECKICH PRZEPISÓW W RAMACH DIALOGU 

SPOŁECZNEGO Z ROLNIKAMI.

warunków	 pracy	 młodym	 pracown-
ikom	w	wieku	od	15	do	17	lat;
•	ochrony	 praw	 młodych	 pra-

cowników	 zatrudnionych	 w	 gosp-
odarstwach	rodzinnych;
•	zapewnienia	 sprawiedliwych	

płac	i	przejrzystych	systemów	wyna-
grodzeń;
•	ograniczenia	 godzin	 pracy	 tak,	

aby	chronić	zdrowie	oraz	warunki	ży-
cia	w	rodzinie;
•	eliminowania	dyskryminacji	

społecznych	i	molestowania	w	pracy;	
•	zapewnienia	pracownikom	od-

powiednich	warunków	pracy	i	życia;
•	przestrzegania	 rygorystycznych	

standardów	w	zakresie	zdrowia	i	bez-
pieczeństwa.

FFV Hazelnut Production Program:

ROK

ROlNIcy 
UcZEsTNIcZĄcy

w pROgRAmIE
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Przy	 wprowadzaniu	 nowoczesnych	
technik	 rolniczych	 niezwykle	 istotna	
jest	mechanizacja,	mająca	na	celu	ob-
niżenie	 kosztów	 przy	 jednoczesnym	
podniesieniu	 wydajności.	 Zazwyczaj	
przynosi	 ona	 korzyści,	 zwiększając	
konkurencyjność	 rolników.	 Wedle	
założeń	 programu	 FFVh,	 zmechani-
zowanie	upraw	w	Turcji	stanowi	pod-
stawowy	krok	do	w	pełni	profesjonal-
nego	rolnictwa.	Pozostając	w	ścisłym	
kontakcie	z	międzynarodowymi	pro-
ducentami	maszyn	rolniczych,	FFVh
wprowadziła urządzenia, przysto-

sowane do potrzeb konkretnych 
gospodarstw rolnych,	 uczestni-
czących	 w	 programie	 pilotażowym.	
Maszyny	 rolnicze	 przygotowane	
specjalnie	dla
potrzeb	 plantacji	 leszczyny	 w	 Tur-
cji	 to	 dwukołowe	 kombajny	 próżni-
owe,	małe	traktory	gąsienicowe	oraz	
poręczne	 kosiarki.	 W	 projektowaniu	
tych	maszyn	uwzględniono	trzy	czyn-
niki:	praca na pochyłych i stromych 
terenach, łatwość utrzymania  
i rozsądna cena.	 Podejmując	 nieu-
stające	wysiłki,	 zmierzające	do	przy-
stosowania	 maszyn	 do	 potrzeb	 rol-
ników,	 FFVh	 zdołała	 upowszechnić	
ich	 stosowanie.	Program	przewiduje	

wzrost	 wykorzystania	 maszyn	 rolni-
czych,	przy	wsparciu	i	pomocy	tech-
nicznej	ze	strony	FFVh.

Jednym	 ze	 strategicznych	 celów	
FFVh	 jest	 wsparcie	 rolników	 w	
zdobywaniu	 uznania	 dla	 jakości	 i	
wartości	 oferowanych	 przez	 nich	
orzechów	 laskowych	 oraz	 pr-
zekształcenie gospodarstw rol-
nych, działających w niepełnym 
wymiarze, w prawdziwe przed-

siębiorstwa rolno-spożywcze.	 Za-
pewnienie	wysokiej	jakości	orzechów	
laskowych	pozwala	rolnikom	na	bard-
ziej	elastyczne	planowanie	inwestycji	
i	 dochodów,	 a	 także	na	 zachowanie	
rodzinnej	spuścizny.	FFVh	nieodpłat-
nie	 przekazuje	 rolnikom	 suszarnie,	
pozwalając	im	tym	samym	na
idealne	 dosuszanie	 orzechów	
laskowych,	a	co	za	tym	idzie	utrzyma-
nie	ich	wysokiej	 jakości	przed	skład-
owaniem.	 Pamiętając	 o	 wysokich	
kryteriach	 i	 standardach	 produkcji,	
bardzo	wielu	rolników	zaczęło	korzy-
stać	 z	11 suszarni udostępnionych 
przez FFVh.	Zostały	one	rozmieszc-
zone	strategicznie	na	całym	obszarze	
uprawy	leszczyny.

F-ACTS - orzech laskowy

Dzieci	dzisiejszych	rolników	to	pokolenie rolników przyszłości.

Od	2012	roku	FFVh	współpracuje	z
organizacją	pozarządową	Hayata	De-
stek,	stawiając	sobie	za	cel	pobudze-
nie	 świadomości	 lokalnych	 społeczn-
ości	 rolniczych	 w	 zakresie	 dobrych	
praktyk	 społecznych.	 Celem	 jest	
również	 przeprowadzanie	 specjalnej	
akcji	 upowszechniania	 wśród	 dzieci	
wiedzy	 na	 temat	 ich	 niezbywalnego	
prawa	do	zabawy	i	nauki.	W	tym	celu	
utworzony	 został	 specjalny	 mobilny	
zespół,	 złożony	 z	 zawodowych	 nau-
czycieli	oraz	asystentów	społecznych,
których	zadanie	polega	na	wspieraniu
społeczności	 rolniczych	 pro-
dukujących	 orzechy	 laskowe	 popr-
zez	 działania	 edukacyjne	 skierowane	
do	 dzieci	 (w	 wieku	 od	 4	 do	 17	 lat),	
zarówno	 we	 wschodnim,	 jak	 i	 za-
chodnim	 regionie	 Morza	 Czarnego.	
Działania	są	prowadzone	w	oparciu	o
dokument	„Kompas”	(www.eycb.coe.
int/compasito),	 będący	 poradnikiem,	
opracowanym	 przez	 Radę	 Europy,	

Rodziny rolników

FERRERO JEST GŁĘBOKO PRZEKONANE O KONIECZNOŚCI BUDOWANIA ZDOLNOŚCI 
I KOMPETENCJI PRZYSZŁYCH ROLNIKÓW I PRZYGOTOWANIA ICH DO ROLI 

AKTYWNYCH PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNEGO ROLNICTWA. JEŚLI CHCEMY 
UNIKNĄĆ DŁUGOTERMINOWEGO RYZYKA WYNIKAJĄCEGO Z WYKORZYSTYWANIA 

DZIECI DO PRACY W POLU SZKOLENIE JEST NIEZBĘDNE.

którego	 celem	 jest	 uwrażliwienie	
młodych	 ludzi	 na	 prawa	 człowieka.	
Zajęcia	 prowadzone	 w	 formie	 za-
bawy	dostarczają	informacji	na	temat	
ONZ-owskiej	 „Konwencji	 o	 Prawach	
Dziecka”	 oraz	 wskazują	 zagrożenia	
związane	z	pracą	w	polu.	Gry	i	zabawy,
których	tematem	są	prawa	człowieka,	
mają	rozpowszechniać	kulturę	opartą	
na	 tych	 właśnie	 prawach	 oraz	 inspi-
rować	dzieci	 i	młodzież	do	poznawa-
nia	swoich	potrzeb,	praw	 i	odpowie-
dzialności.	W	 ramach	 projektu	 FFVh	
dotarł	 do	 6	 842	 dzieci	 w	 2013	 roku	
oraz	4	947	w	roku	2014.	W	ciągu	tych	
dwóch	lat	inicjatywa	objęła	odpowie-
dnio	 84	 i	 98	 wiosek	 położonych	 na	
terenach:	 Düzce,	 Sarkarya,	 Kocaa-
li,	 İkizce,	 Perşembe,	 Ordu,	 Giresun,	
Çaybaşı	i	Trabzon.	Wszędzie	spotkała	
się	 z	 dużym	 zainteresowaniem	
i	 pozytywnym	 przyjęciem	 ze	 strony	
społeczności	wiejskich.	
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Dzieci i projekt realizowany przez FFVh i Hayata 
Destek

Cieszę się, że dowiedziałam się czegoś na temat
moich praw i że przyjechały do nas 
nasze starsze siostry (nauczycielki 
prowadzące działania Wsparcia dla 

Życia). Mam nadzieję, że nigdy więcej na 
świecie nie będzie pracy dzieci. 

Spędziłam wspaniały dzień. Było 
fantastycznie. Dziękuję 
za wszystko

Zaangażowanie zbiorowe i instytucjonalne

W	 roku	 2013/2014	 Ferrero	 prze-
dłużyło	współpracę	z	Caobisco	–	eu-
ropejskim	stowarzyszeniem	na	 rzecz	
produktów	pakowanych,	biszkoptów	
i	czekolady	–	w	ramach	partnerstwa	
publiczno-prywatnego,	 realizowane-
go	 wspólnie	 z	 tureckim	 oddziałem	
Międzynarodowej	 Organizacji	 Pracy	
(MOP).	Prowadzony	wspólnie	projekt	
dotyczy	 wyeliminowania	 „najgor-
szych	 form	 pracy	 dzieci”	 przy	 zbio-
rach	 orzechów	 laskowych.	 Projekt	
oferuje	 usługi doradcze i sesje 
szkoleniowe skierowane do rodzin 
sezonowych pracowników rolnych,	
którzy	 tymczasowo	 zamieszkują	 w	
czterech	prowizorycznych	osadach	w	

Ordu,	w	okręgach	Fatsa,	Ünye,	Uzu-
nisa	i	Efirli.	W	roku	2014	pomoc	w	ra-
mach	projektu	dotarła	do	313	rodzin	
sezonowych	 pracowników	 rolnych,	 z	
czego	101	 skorzystało	 z	 indywidual-
nej	pomocy	i	sesji	szkoleniowych.	Po-
nadto	w	ramach	tej	samej	inicjatywy	
prowadzony	jest	letni projekt szkol-
ny dla wszystkich dzieci.	Obejmuje	
on	intensywny	program	edukacyjny	i	
rekreacyjny	 oraz	 zajęcia	 pozalekcyj-
ne,	takie	jak	wycieczki	na	łono	natury	
czy	edukacyjne	gry	planszowe.	Opi-
sywany	 program	 edukacyjny	 objął	
408	dzieci	i	nastolatków,	w	wieku	od	
4	 do	 16	 lat,	 chroniąc	 310	 spośród	
nich	od	pracy	w	polu.

Efekty współpracy Ferrero a organizacją
Hayata Destek (Wsparcie dla Życia):

F-ACTS - orzech laskowy

Obok	 działań	 skierowanych	 do	 pra-
cowników	 i	 ich	 rodzin,	 które	 były	
prowadzone	 lokalnie,	 kolejnych	 307	
plantatorów	 orzecha	 laskowego	 zo-
stało	przeszkolonych	i	otrzymało	sto-
sowne	informacje	na	ten	temat.	Mo-
gli	 jednocześnie	 skorzystać	 z	 usług	
doradczych	i	indywidualnej	pomocy.

Wyniki współpracy Ferrero i Cao-

bisco a tureckim oddziałem 
MOP 

Innym	 niezwykle	 ważnym	 tematem	
było	 rozpowszechnianie	 wiedzy	 na	
temat	 warunków	 pracy	 w	 Turcji	 i	 w	
Europie.	 Zagadnienie	 to	 zostało	 pr-
zedstawione	wcześniej	w	filmie	doku-
mentalnym	pt.	„PIKOLO”,	który	teraz
doczekał	 się	 kontynuacji	 za-
tytułowanej	„PIKOLO 2: rok późni-
ej”,	 opisującej	 przede	 wszystkim	
poszczególne	 etapy	 wdrożeniowe	
oraz	działania	realizowane	w	ramach	
projektu.	 Film	 ten	 został	 zaprezen-
towany	w	Turcji	w	grudniu	2014	roku.
FFVh	 rozszerzył swój zasięg odd-

ziaływania, docierając	nie	tylko	do	
społeczności	rolników	uprawiających	
orzechy	 laskowe,	ale	 także	do	szer-
szych kręgów, uruchamiając 

szereg kampanii	 informacyjnych,	
zmierzających	 do	 podniesienia	
świadomości	 dotyczącej	 praw	 dzie-
ci	 oraz	 ochrony	 ich	 podstawowych	
interesów.	 Np.	 przez	 dwa	 miesiące,	
na	 które	 przypada	 zbiór	 orzecha	
laskowego,	w	lokalnych	kanałach	te-
lewizyjnych	 wyemitowano	 dwa	 ani-
mowane	 filmiki.	 Jeden	 z	 nich	 opi-
sywał	 problematykę	 pracy	 dzieci	 i	
podkreślał,	 jak	 ważna	 jest	 ochrona	
prawa	 dziecka	 do	 zabawy	 i	 nauki.	
Drugi	 natomiast	 stanowił	 promocję	
programu	 FFVh,	 zapraszając	 do	
wzięcia	 w	 nim	 udziału	 i	 wspierania	
go.	 Ponadto,	 od	 maja	 do	 czerwca	
2014	roku	rozwieszono	50	bilbordów,	
80	dużych	i	200	mniejszych	plakatów.	
Kampania	 ta	 cieszyła się dużym 
zainteresowaniem społeczności, 
zamieszkujących	 zarówno	 region	
wschodni,	jak	i	zachodni	Morza	Czar-
nego.

Co	więcej,	FFVh	opracowała i zleciła 
wykonanie badań statystycznych,
dotyczących migrujących pracow-

ników sezonowych	 w	 zachodniej	
części	regionu	Morza	Czarnego.	Ba-
danie	 zrealizowała	 turecką	 spółdzi-
elnia	społeczna	Development	Work-
shop.

Uprawa	 orzecha	 laskowego	w	 Turcji	
bazuje	 na	 przestarzałych	 praktyka-
ch	 rolniczych,	a	co	 za	 tym	 idzie	 jest	
silne	uzależniona	od	pracy	 fizycznej.	
W	sezonie	zbiorów	rolnicy	korzystają	
głównie	 z	 pomocy	 pracowników	
sezonowych,	 którzy	 przyjeżdżają	
ze	 swoimi	 rodzinami	 z	 różnych	 re-
gionów	 kraju.	 Letnia	 migracja	 sezo-
nowa	jest	źródłem	wielu	problemów	
społecznych:	 od	 warunków	 pracy	
i	 życia	 osób	 pracujących	 przy	 zbio-
rach,	 aż	 po	 zatrudnianie	 dzieci	 do	
ryzykownych	i	niebezpiecznych	prac.	
Ferrero dostrzega wagę tej trud-

nej sytuacji, jej złożonego chara-

kteru i kontekstu historycznego.	

ROK

DZIEcI 
UcZEsTNIcZĄcE 

w pROgRAmIE 

wIOsKI

RODZIN ObjĘTycH pOmOcĄ

RODZIN ObjĘTycH INDywIDUAlNA pOmOcĄ I
sEsjAmI sZKOlENIOwymI

DZIEcI I NAsTOlATKów UcZEsTNIcZĄcycH
w lETNIm pROgRAmIE sZKOlNym
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Zamierzenia na rok 2015

• FFV Hazelnut Producion Stand-

ard 2.0: Po	przeprowadzeniu	analizy	
rolniczych	 standardów	 wdrożenio-
wych	 obowiązujących	 w	 FFVh	 na	
przestrzeni	 ostatnich	 2	 lat,	 Ferre-
ro	 uznaje	 za	 konieczne	 przeprow-
adzenie	weryikacji	i	aktualizacji	pro-
jektu	Hazelnut	Production	Standard.	
W	celu	wzmocnienia	jego	wiarygod-
ności	 i	 spójności,	 weryikacja	 prze-
pisów	(z	wersji	1.0	do	wersji	2.0)	oraz	
ich	aktualizacja	będzie	przebiegać	w	
procesie	 konsultacji	 z	 licznymi	 inte-
resariuszami.	 Umożliwi	 to	 ponowną	
analizę	 treści	 standardu	 i	 zapewni	
adekwatność	 do	 dynamicznie	 zmie-
niających	 się	 wymagań	 przemysłu	
orzecha	laskowego.	

• Przedłużenie projektu Caobis-

co-MOP realizowanego w Turcji w 
ramach PPP: Ferrero	 planuje	 dalej	
uczestniczyć	 w	 projekcie	 opracow-
anym	 przez	 MOP,	 zmierzającym	 do	
wyeliminowania	 „najgorszych	 form	
pracy	dzieci”	podczas	zbiorów	orze-
cha	laskowego,	w	Ordu	i	w	niektórych	
zachodnich	okręgach	Morza	Czarne-
go.	 Projekt	 ten	 obejmuje	 podjęcie	
na	nowo	a	także	rozszerzenie	walki	z	
pracą	dzieci	w	rolnictwie	sezonowym	
z	celem	5-krotnego	zwiększenia	zaan-
gażowania	 (np.	 wśród	 dzieci,	 rodz-
in,	 rolników	 uprawiających	 orzechy	
laskowe	i	pośredników	rolnych)	przez	
kolejne	3	lata	(3	sezony	zbiorów	orze-
cha	laskowego	w	Turcji).	

2 Raport dostępny jest na: 
www.kalkinmaatolyesi.org/v2/ 
tr/programlar/sosyal-kalkinma/ 
mevsimlik-iscigocu/findik-ha-

sadinin-oyunculari

F-ACTS: Cukier

Rafinowany cukier trzcinowy sta-

nowił ok. 25% cukru	 zakupionego	
przez	Ferrero	w	2014	r.	a ok. 75% - 
cukier z buraków cukrowych.

Grupa	Ferrero	utrzymuje	i	zobowiązuje	się	dalej	wzmacniać	relacje	oparte na 
zaufaniu	z	licznymi	spółdzielniami	rolników	i	producentów	cukru.	Niektórzy	
dostawcy	współpracują	 z	Grupą	nawet	 od	 kilkudziesięciu	 lat,	 dostarczając	
Ferrero	cukier	o	gwarantowanej,	wysokiej	jakości.	Chcąc	wesprzeć	rozwój	do-
staw	tego	surowca	z	innych	krajów,	działy	Procurement	i	Quality	opracowały	
standardową	procedurę	selekcji	nowych	dostawców.	Dzięki	temu	oraz	syste-
mu	wewnętrznych	audytów,	dostarczane	surowce	są	zawsze	wysokiej	jakości	
i	spełniają	wymagania	Grupy.	

Jak	wspomniano	w	poprzednich	raportach	CSR,	Grupa	Ferrero	gwarantuje,	
że	stosowany	przez	nią	cukier	jest	w	100% wolny od GMO	(GMO	Free).

CUKIER

Od	 2010	 r.	 Grupa	 jest	 członkiem	
Bonsucro	 (Better	Sugar	Cane	Initia-
tive	www.bonsucro.com).	Jest	to	or-
ganizacja	 ciesząca	 się	 uznaniem	 na	
poziomie	światowym,	która	zajmuje	
się	promowaniem	zrównoważonego	

rozwoju	 branży	 cukru	 trzcinowego,	
stosując	 system	 pomiarów	 i	 certy-
fikacji.	 Wprowadza	 także	 standardy	
produkcji,	ukierunkowane	na	ograni-
czenie	oddziaływania	na	środowisko
naturalne	 i	 społeczeństwo,	 z	 uwz-
ględnieniem	 bioróżnorodności,	
ekosystemów,	 praw	 człowieka	
i	 warunków	 pracy	 oraz	 zgodności	 z	
obowiązującymi	przepisami.	W	2014	
r.	Ferrero	kupowało	cukier	trzcinowy	
z	 Australii	 i	 z	 Brazylii	 certyfikowany	
przez	Bonsucro.	Był	to	pierwszy	krok	
na	 drodze	 do	 osiągnięcia	 pozio-
mu	 10%	 cukru	 trzcinowego	 pocho-
dzącego	ze	zrównoważonych	źródeł.

FERRERO ZOBOWIĄZUJE 
SIĘ STOSOWAĆ OD 2020 R. 

RAFINOWANY CUKIER TRZCINOWY 
POCHODZĄCY WYŁĄCZNIE ZE 
ZRÓWNOWAŻONYCH ŹRÓDEŁ

HARMONOGRAM ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO ŁAŃCUCHA DOSTAW CUKRU TRZCINOWEGO

Dane	 jakościowe	 i	 ilościowe	 pozyskane	w	 efekcie	 przeprowadzonych	 ba-
dań	są	bardzo	istotne	dla	dogłębnego	zrozumienia	sytuacji	w	terenie	oraz	
wsparcia	rozwoju	planu	działania	FFVh.	Raport2,	sporządzony	w	języku	tu-
reckim,	 opublikowano	 w	 sierpniu	 2014	 roku	 wspólnie	 przez	 Ferrero	 oraz
Development	Workshop.	Był	on	także	rozpowszechniany	wśród	organizacji	
pozarządowych,	 uniwersytetów,	 lokalnych	 samorządów	 i	 innych	 organów	
społeczeństwa	obywatelskiego	w	Turcji	w	celu	podniesienia	świadomości	w	
zakresie	tej	tematyki	oraz	aktywizacji	ludzi	do	działania.

KONIEc 2020KONIEc 2018KONIEc 2016KONIEc 2014
mARZEc 2015
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Ferrero zdobywcą pierwszej nagrody „Bonsucro 
Leadership Award 2014”

Sydney, Australia. Wielki promotor zrównoważonego rozwoju, Grupa 
Ferrero, ogłosiła, że jako pierwszy z członków Bonsucro otrzymała na-

grodą Bonsucro Leadership Award. Nagrodę przyznano w uznaniu za
wiodącą rolę oraz wprowadzanie innowacji, a także zachęcanie członk-

ów Bonsucro do coraz większego zaangażowania w projekt.

„Zrównoważony rozwój jest naszym globalnym priorytetem. Jesteśmy 
dumni, że w roku 2013/2014 nagrodzono naszą wiodącą rolę w branży 
oraz fakt, że jako pierwsza firma wykorzystaliśmy swój łańcuch
dostaw do wysyłki cukru z certyfikatem Bonsucro na światową skalę” – 
stwierdził przedstawiciel Ferrero. „Dumni z nagrody, będziemy dążyć 
do dalszych sukcesów razem z Bonsucro.”

Informacja o przyznaniu nagrody została ogłoszona podczas dorocznej 
konferencji Bonsucro w Manili na Filipinach 13 listopada 2014 r.

F-ACTS: Cukier

Ze	względu	na	niewielkie	opóźnienie	etapu	wdrożeniowego	projektu, Fer-
rero osiągnęło 10% cel pośredni w marcu 2015 r. a	nie	jak	pierwotnie	
przewidziano	w	grudniu	2014	r

Sprzedaż	 cukru	 trzcinowego	 z	 certyfikatem	 Bonsucro	 zapewnia	 lokalnym	
społecznościom	 rolniczym	dodatkowe	 środki,	 inwestowane	w	 polepszenie	
stosowanych	 praktyk	 rolniczych	 oraz	 utrwalenie	 zasad	 zrównoważonego	
rozwoju.
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POLITYKA DOT. DOBROSTANU ZWIERZĄT W ŁAŃCUCHU 
DOSTAW MLEKA I JAJ

Ferrero	uznaje	dobrostan	zwierząt	za	istotny	element	swojej	odpowiedzial-
ności	 społecznej.	 Jeśli	 chodzi	 o	 łańcuchy	 dostaw	 surowców	 pochodzenia	
zwierzęcego,	jednym	z	celów	Ferrero	jest	opracowanie	procesu	stopniowe-

go podnoszenia standardów hodowli.	Dobrostan	zwierząt	sprzyja	jakości	
i	bezpieczeństwu	 surowców	a	 także	 zrównoważonemu	 rozwojowi	 łańcucha	
dostaw	na	przestrzeni	czasu.

DOBROSTAN ZWIERZĄT JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ KODEKSU 
POSTĘPOWANIA HANDLOWEGO FERRERO.

OKREŚLAJĄC SWOJE PRIORYTETY, FERRERO POSTAWIŁO NA STOPNIOWE 
RESPEKTOWANIE PIĘCIU ZASAD CHRONIĄCYCH DOBROSTAN ZWIERZĄT3. 
BĘDZIE TO PROCES STOPNIOWY I REALIZOWANY Z WYPRZEDZENIEM W

STOSUNKU DO WPROWADZANYCH ZMIAN PRZEPISÓW. 

5	 zasad	 dobrostanu	 opisuje	 ideal-
ne	 warunki,	 w	 których	 powinno	 pr-
zebywać	zwierzę:

1.		 Brak głodu, pragnienia i nie-

dożywienia,	poprzez	zapewnienie	
zwierzęciu	dostępu	do	świeżej	wody	
i	pożywienia,	które	utrzyma	je	w	
pełnym	zdrowiu;

2. Brak dyskomfortu w 
izycznym otoczeniu,	poprzez	
zapewnienie	zwierzęciu	odpow-
iednich	warunków	izycznych,	obe-
jmujących	schronienie	i	miejsce	do	
swobodnego	wypoczynku;

3. Brak bólu, urazów i chorób,	
poprzez	zapewnienie	właściwej	
proilaktyki,	szybkiej	diagnostyki	i	
leczenia;

4. Swoboda przejawiania 
zachowań właściwych dla dane-

go gatunku,	poprzez	zapewnienie	
zwierzęciu	wystarczającego	miejsca,	
struktur	oraz	towarzystwa	zwierząt	
tego	samym	gatunku;

5. Brak strachu i stresu	poprzez	
zapewnienie	zwierzęciu	warunków	i	
opieki,	które	nie	będą	powodowały	
cierpień	psychicznych

3. 5 wolności chroniących 
dobrostan zwierząt zostało 

określonych przez Radę Dobro-
stanu Zwierząt Gospodarskich 

(Farm Animal
Welfare Council) (1979) na 

podstawie tzw. raportu Bram-
bella

Ferrero	 angażuje	 się	 w	 działania	 na	
rzecz	zagwarantowania	zwierzętom	w	
swoich	łańcuchach	dostaw	odpowie-
dniej	ilości	wody	i	paszy	oraz	pozio-
mu	opieki	niezbędnej	do	utrzymania
zwierzęcia	 w	 zdrowiu,	 bez	 bólu	 i	
cierpienia.	 Dobrostan	 zwierząt	 jest	
zapewniany	 m.in.	 poprzez	 stosowa-
nie	 systemów	 chłodzenia,	 przygo-
towywanie	 odpowiednich	 miejsc	
odpoczynku	oraz	systemów	wzboga-
cających	i	urozmaicających	otoczenie	
(np.	maty	 legowiskowe	czy	czochra-
dła).	 Monitoring	 obejmuje	 ponadto	
wymiary	 wygrodzeń	 i	 reakcję	 zwier-
ząt	 na	 zbliżanie	 się	 człowieka	 (test	
zbliżeniowy).

Dzięki	 długofalowym	 relacjom	 zbu-
dowanym	z	dostawcami,	Ferrero	nie	
tylko	 dąży	 do	 zapewnienia	 posza-
nowania	 obowiązujących	 przepisów	
w	zakresie	dobrostanu	zwierząt,	ale	-
wszędzie	 tam,	 gdzie	 to	 możliwe	 -	
stara	 się	 także	 stosować bardziej 
restrykcyjne wymagania niż pr-
zewidywane przez prawo.	 Takie	
zobowiązanie	 stanowi	 olbrzymie	
wyzwanie	w
niektórych	miejscach	-	mało	istotnych	
z	punktu	widzenia	wielkości	dostaw	–	
gdzie	wciąż	jeszcze	brakuje	głębokiej	
wrażliwości	na	komfort	życia	zwierząt.

F-ACTS: Jaja

JAJA

Ferrero	przyjęła	wewnętrzny,	dobrow-
olny	 program	 zaopatrywania	 się	 w
jaja	 pochodzące	 z	 bardziej	 zrówn-
oważonych	 źródeł.	 Obejmuje	 on
wykorzystywanie	 jaj	 pochodzą-
cych	 od	 kur	 z	 chowu	 ściółkowego

(nieklatkowego),	 zgodnie	 z	 przedstawionym	 poniżej	 harmonogramem.
Zobowiązanie	 to	 dotyczy	 wszystkich	 zakładów	 produkcyjnych	 Ferrero
położonych	w	Unii	Europejskiej:	

HARMONOGRAM ROZWOJU ŁAŃCUCHA DOSTAW JAJ OD KUR Z CHOWU ŚCIÓŁKOWEGO (NIEKLAKTOWEGO)

DZIĘKI STAŁEMU ZAANGAŻOWANIU I WSPÓŁPRACY WSZYSTKICH 
DOSTAWCÓW, WE WRZEŚNIU 2014 R. (ZGODNIE Z WYZNACZONYM CELEM) 
GRUPA OSIĄGNĘŁA POZIOM 100 % ZAOPATRZENIA W JAJA POCHODZĄCE 
OD KUR Z CHOWU ŚCIÓŁKOWEGO (NIEKLATKOWEGO) DLA WSZYSTKICH 

ZAKŁADÓW POŁOŻONYCH NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ.

W	2013	 roku	 Ferrero	 otworzyła	 dwa	 nowe	 zakłady	 produkcyjne	 położone	
poza	Europą	-	w	Turcji	 i	w	Meksyku.	Choć	 jaja	wykorzystywane	w	tych	za-
kładach	to	zaledwie	5%	ogólnego	zużycia	jaj	w	Ferrero,	Grupa	opracowuje	
strategię	 zaopatrzenia	 w	 jaja	
pochodzące	 od	 kur	 z	 chowu
ściółkowego	również	na	tych	ob-
szarach	(mimo,	że	ten	typ	chowu	
nie	 jest	 tam	 normą).	 Dlatego
właśnie	 Ferrero	 kontynuuje	
swój	 dialog	 z	 lokalnymi	 do-
stawcami	 z	 zamiarem	 wsparcia
rozwojowi	 chowu	 ściółkowego	
w	tych	krajach	tak,	aby	osiągnąć	
poziom	 100%	 jaj	 kur	 z	 chowu
ściółkowego	 (nieklatkowego)	 na	
poziomie	globalnym.

wRZEsIEŃ 2012 wRZEsIEŃ 2013 wRZEsIEŃ 2014

Kraje pochodzenia: UE-15 dla zakładów działających na terenie UE
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MLEKO

Na	 przestrzeni	 lat	 Ferrero	 stale	
rozwijało	i	umacniało	swoje	długofal-
owe	relacje	ze	starannie	wybranymi,	
lokalnymi	dostawcami	mleka.	W	 ten	
sposób	 wykształciła	 się	 wzajemna	
współpraca,	 nastawiona	 na	 zapew-

nienie	i	polepszanie świeżości oraz jakości surowca,	przy	jednoczesnym	
utrzymywaniu	tych	samych	standardów	dla	wszystkich	dostawców	mleka.

Grupa	Ferrero	korzysta	z	tych	dobrych	relacji,	aby	wzmocnić	swoje	„krótkie 
i kontrolowane łańcuchy dostaw”,	kładąc	szczególny	nacisk	na	działania	
podejmowane	przez	dostawców	w	zakresie	zrównoważonego	rozwoju.

Ferrero	nie	tylko	zwraca	uwagę	na	przestrzeganie	krajowych	norm	produkcji	
mleka	surowego	oraz	przetworów	mlecznych,	ale	także	stale	zachęca	swoich	
dostawców	do	rozwoju	i	wdrażania	najlepszych	praktyk	produkcji	mleka.

Przepisy	dotyczące	produkcji	przetworów	mlecznych,	które	obejmują	para-
metry	jakości	mleka	(np.	brak	antybiotyków),	jego	klasyfikację	i	skład,	mogą	
różnić	się	w	poszczególnych	krajach.	Jednak	wyśrubowane	standardy	Fer-
rero	w	zakresie	dostaw	mleka	są	zazwyczaj	stosowane	na	poziomie	ogóln-
oświatowym,	 niezależnie	 od	 poziomu	 restrykcyjności	 przepisów	 obowiąz-
ujących	w	poszczególnych	krajach.

Ferrero	odbiera	mleko	bezpośrednio	od	przetwórni	mleczarskich.	Są	to	za-
kłady	 wybrane	 przy zachowaniu restrykcyjnych standardów, gwaran-

tujących kontrolę całego łańcucha dostaw oraz świeżość,	smak	i	bezpiec-
zeństwo	surowca.	Płynne	mleko	jest	pasteryzowane	i	proszkowane	w	ciągu	
48	godzin	od	udoju,	a	następnie	transportowane	do	zakładów	Ferrero.

Najlepszym	 przykładem	 tych	 proce-
dur	 jest	 projekt	 “Milk	 Supply	 Chain	
Partnership	 Project”,	 który	 Ferrero	
prowadzi	ze	swoimi	dwoma	najważn-
iejszymi	 dostawcami:	 Inalpi	 (Włochy)	
i	 Mittelelbe	 (Niemcy).	 W	 odniesie-
niu	 dostarczanego	 przez	 nich	mleka	
udało	 się	 osiągnąć	 pełną	 identy-
fikowalność	oraz	wysoki	poziom	szc-
zegółowości	tych	danych.

GRUPA PRZEPROWADZA TAKŻE
SZCZEGÓŁOWE AUDYTY U

DOSTAWCÓW, OBEJMUJĄCE
PEŁNĄ KONTROLĘ PARAMETRÓW

JAKOŚCI, CO UŁATWIA
SZCZEGÓŁOWE PRZEŚLEDZENIE

POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW
ŁAŃCUCHA DOSTAW MLEKA, AŻ

DO PIERWOTNEGO ŹRÓDŁA.

F-ACTS: Mleko

„Milk Supply Chain Partnership Project”

“Projekt	partnerstwa	w	łańcuchu	dostaw	mleka”,	dotyczący	30	000	ton	
mleka	 w	 latach	 2013-2015,	 przewiduje	 współpracę	 z	 dostawcami	 na	
rzecz	 rozwoju	 i	 umacniania	działań	niezbędnych	do	osiągnięcia	 stan-
dardów	określonych	w	protokole	Ferrero.	Łańcuch	dostaw	mleka	jest:

• Krótki:	 ograniczona	 liczba	 pośredników	 handlowych	 pomiędzy	
producentem	a	przetwórcą,	dążenie	do	bezpośredniego	kontaktu	po-
między	nimi	i	zmniejszania	odległości	pomiędzy	zaangażowanymi	pod-
miotami;

• Kontrolowany:	-	pod	kątem	standardów	jakości	Ferrero	w	zakresie	
granicznych	poziomów	mikrobiologicznych	i	chemicznych;

• Zrównoważony:	monitorowanie	wskaźników	dobrostanu	zwierząt	
oraz	zrównoważonego	podejścia	do	środowiska.	Wskaźniki	dobrosta-
nu	 zwierząt,	 które	 Ferrero	 pragnie	wprowadzić	 poprzez	 system	 kon-
troli	 łańcucha	dostaw,	są	podzielone	na	kategorie:	żywienie	zwierząt,	
struktura	gospodarstwa	oraz	zarządzanie	zdrowiem	zwierząt.		

Krótki	i	kontrolowany	łańcuch	dostaw	mleka	umożliwia	stworzenie	spójnego	
systemu	identyfikowalności,	który	jest	bardziej	restrykcyjny	niż	obowiązujące	
przepisy	 (włączając	w	 to	100%	 identyfikowalność	przetwórni	mleczarskich).	
Pozwala	uzyskać	czytelny	obraz	transportu	surowca,	od	gospodarstwa	rolne-
go,	aż	po	gotowe	produkty.



189188

Odpowiedzialność społeczna Ferrero Planet

W	2014	roku	Grupa	Ferrero	wdrożyła	
projekt	 „Milk	 Quality	 Project”	 (Pro-
gram	 jakości	 mleka),	 obejmując	
nim	 10	 strategicznych	 dostawców	
z	 różnych	 krajów	 europejskich,
dostarczających	 prawie	 90%	 mleka
stosowanego	 w	 europejskich	 za-
kładach	 Ferrero.	 Podczas	 audytów	
prowadzonych	 w	 gospodarstwach,	
z	 których	pochodzi	mleko	 zgromad-
zono	 liczne	 dane.	 Wskazują	 one	 na
zaangażowanie	 dostawców	 z	 poszc-
zególnych	 łańcuchów,	 nie	 tylko	 w	
dbałość	 i	 zachowanie	 odpowied-

nich	 parametrów	 jakości	 mleka	 (co
w	przeważającej	mierze	było	już	pra-
ktyką	 trwale	występującą),	ale	 także	
w	 odniesieniu	 do	 planów	 rozwoju	 i	
wdrażania	 dobrych	 praktyk,	 zmier-
zających	do	polepszenia	dobrostanu	
zwierząt	i	ograniczenia	oddziaływan-
ia	na	 środowisko	naturalne.	Poprzez	
punktację	 przyznaną	 za	 poszcze-
gólne	wskaźniki	dobrostanu	zwierząt	
oraz	 zrównoważonego	 rozwoju	 zi-
dentyfikowano	silne	strony	poszcze-
gólnych	 łańcuchów,	 ale	 także	 opra-
cowano	przyszłe	plany	usprawnień.	

F-ACTS 

GOSPODARSTWA ROLNE FERRERO ZAJMUJĄCE SIĘ
UPRAWĄ ORZECHÓW LASKOWYCH

Grupa	Ferrero	to	 jeden	z	największych	odbiorców	orzechów	laskowych	na	
świecie.	W	celu	zaspokojenia	rosnącego	popytu,	umocnienia	pozycji	świat-
owego	 lidera	 na	 rynku	 orzecha	 laskowego	 oraz	 -	 w	 średniofalowej	 per-
spektywie	–	zapewnienia	dostaw	orzechów	laskowych	wysokiej	jakości,	Fer-
rero	przyjęła	strategię budowanie nowych zdolności produkcyjnych.
Inicjatywa ta nosi nazwę Hazelnut Business Development (HBD).

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU HBD JEST UZYSKANIE STATUSU WIARYGODNEGO 
PARTNERA LOKALNYCH WŁADZ, MIĘDZYNARODOWYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 

ORAZ PRYWATNYCH PODMIOTÓW I WE WSPÓŁPRACY Z NIMI TWORZENIE, 
ROZWIJANIE I ZARZĄDZANIE NOWYMI PROJEKTAMI ZWIĄZANYMI Z UPRAWĄ I 

PRZETWÓRSTWEM ORZECHÓW LASKOWYCH, W DŁUGOFALOWEJ PERSPEKTYWIE
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•  badania i szkolenia:	 HBD	 współpracuje	 z	 krajowymi	 i	 międzynaro-
dowymi	instytutami	badawczymi	w	zakresie	technicznych	aspektów	związa-
nych	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.

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.

Grupa	Ferrero	podjęła	decyzję	o	zainwestowaniu	w	te	uprawy,	aby	zapew-
nić	sobie:
•	źródło	orzechów	laskowych	najwyższej	jakości,	zawsze	świeżych	i	up-

rawianych	na	całym	świecie;
•	sezonową	równowagę	produkcji,	także	w	okresie,	gdy	na	półkuli	

północnej	panują	niekorzystne	warunki	dla	uprawy	orzecha	laskowego.

Zważywszy	bowiem	na	fakt,	że	w	produktach	Ferrero	nie	stosuje	się	ani	barw-
ników,	ani	konserwantów,	priorytetem	dla	Grupy	jest	dostęp	przez	cały	rok	
do	surowców	najwyższej	jakości.

Według	stanu	na	31	sierpnia	2014	roku,	gospodarstwa	rolne	Ferrero	zatrud-
niają	1	864	osoby,	do	których	należy	doliczyć	94	zewnętrznych	dostawców5,	
co	daje	w	sumie	liczbę	1	958	osób.

5. Najczęściej w charakterze 
pracowników sezonowych oraz 
w innych formach bezpośredn-
iej współpracy, z
wyłączeniem umów o świadcz-
enie usług.

4. Cena pokrywa koszty 
bezpośrednie oraz standardowe 

koszty strukturalne

Działania	 Ferrero	na	 rzecz	 rozwoju	branży	upraw	orzecha	 laskowego	 reali-
zowane	są	zgodnie	ze	strategią,	która	od	ponad	dziesięciu	lat	funkcjonuje	w	
poszczególnych	krajach	świata.	Składają	 się	na	nią	trzy podstawowe ele-

menty:

•  gospodarstwa pilotażowe:	zarządzane	bezpośrednio	przez	Ferrero	
Hazelnuts	Business	Development	(HBD),	które	pełnią	potrójną	rolę:
1.		 doświadczalną	–	umożliwiają	 sprawdzanie	na	 ile	poszczególne	odmi-

any	orzecha	laskowego	mogą	przystosować	się	do	lokalnych	warunków	po-
godowych,	a	także	pozwalają	testować	rozmaite	metody	upraw;
2.	 pokazową	–	promowanie	upraw	leszczyny	wśród	lokalnych	rolników;
3.	 produkcyjną	-	zapewnienie	znaczącej	części	zbiorów	orzecha	laskowe-

go	na	potrzeby	Ferrero	i	sprzedaż	pozostałej	ilości	po	cenach	rynkowych.

•  szkółki:	 sadzonki	 wyselekcjonowanych	 odmian,	 wyprodukowane	 w	
szkółkach	Ferrero/HBD,	sprzedawane	są	lokalnym	plantatorom	po	uczciwej	
cenie4	.	Obok	sprzedaży	sadzonek	Ferrero	zapewnia	rolnikom	także	pomoc	i	
doradztwo	techniczne	w	późniejszej	uprawie.

cHIlE

3060 ha obsadzonych 

szkółki drzewek

RpA

450 ha obsadzonych

szkółki drzewek

ARgENTyNA

200 ha obsadzonych

szkółki drzewek

gRUZjA

3470 ha

obsadzonych

szkółki drzewek

AUsTRAlIA

285 ha obsadzonych

szkółki drzewek
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W	 roku	 2013/2014	 trwał	 rozwój	 i	
konsolidacja	 łańcucha	 dostaw	 orze-
cha	laskowego	w	krajach,	w	których	
działają	gospodarstwa	rolne	Ferrero.	
Jak	wspomniano	we	wcześniejszych	
raportach,	 strategia	 ta	 nastawio-
na	 jest	 na	 zapewnienie	 zakładom 
Ferrero stabilnego poziomu do-

staw orzechów laskowych, po-

chodzących ze zrównoważonych 
źródeł	oraz	na	promowanie	dobrych	
praktyk
rolniczych	 -	 zarówno	w	nowych,	 jak	
i	tradycyjnych	obszarach	uprawy	or-
zecha	laskowego.

Wielkość	 zbiorów	 orzechów	
laskowych	 była	 zgodna	 z	 oczekiwa-
niami,	natomiast	ogólna	jakość
orzechów	laskowych,	pochodzących	
z	 gospodarstw	 HBD	 była	 istotnie	
wyższa	od	standardowej	jakości	ofe-
rowanej	na	rynku.

Znacząca	 była	 też	wielkość	 zbiorów	
producentów	 niezależnych,	 którzy	

postanowili	 podążyć	 za	 modelem	
Ferrero,	osiągając	wydajność	niemal	
równą	 zbiorom	 w	 gospodarstwa-
ch	 Ferrero.	 Orzechy	 laskowe	 z	 tych	
gospodarstw	 zostały	 zakupione	 za	
pośrednictwem	stowarzyszeń	produ-
centów	 zaaprobowanych	 przez	 Fer-
rero.

Powierzchnia	upraw	w	gospodarstwie	
rolnym	Ferrero	w	Chile	znacząco	się	
zwiększyła,	 osiągając	 prawie	 4000	
hektarów.	 Ponadto,	 kontynuowano	
finansowanie	suszarni dla rolników 
indywidualnych,	a	także	rozpoczęto	
budowę	nowoczesnej	linii	do	łuskan-
ia	orzechów.	Obecnie	rozmawiamy	z	
lokalnymi	rolnikami	np.	wieloletniego	
porozumienia	dot.	zakupów	orzecha	
laskowego	 po	 cenach	 rynkowych.	
Porozumienie	gwarantuje	cenę	mini-
malną.	

W	Gruzji	kolejny	 rok	prowadzone	są	
szkolenia	 małych,	 lokalnych	 produ-
centów,	a	także	inicjatywy	promujące	

F-ACTS 

zrzeszanie	się	rolników,	które	uważa	się	za	najważniejszy	element	w	podnos-
zeniu	 jakościgruzińskich	 orzechów	 laskowych,	 a	w	 konsekwencji	 także	 do-
chodu	rolników.	Program	realizowany	we	współpracy	z	USAID,	Amerykańską	
Agencją	na	rzecz	Rozwoju	Międzynarodowego,	został	przedłużony	o	kolejne	
pięć	lat

W	RPA	i	Australii	rozwija	się	system	gospodarstw	pilotażowych	oraz	prowad-
zone	są	badania	agronomiczne,	związane	z	rozpoczęciem	tam	w	przyszłości	
uprawy	leszczyny.

W	2013	roku	kolejnym	krajem,	w	którym	została	założona	spółka	zajmująca	
się	uprawą	orzechów	laskowych,	stała	się	Serbia.

W	marcu	2015	roku	we	Włoszech	Grupa	Ferrero	podpisała	porozumie-

nie z instytutem ISMEA	na	 rzecz	 rozwoju	 łańcucha	dostaw	orzecha	
laskowego	w	różnych	regionach.	Porozumienie	wyznacza	następujące	
cele:

• ułatwianie i wzrost rozwoju	 przedsiębiorstw	 z	 łańcucha	 dostaw	
orzecha	laskowego,	poprzez	tworzenie	synergii	w	celu	zwiększenie	pro-
dukcji	z	wykorzystaniem	nowych	technologii,	usprawniania	organizacji	
oraz	współpracy	w	ramach	procesów	produkcyjnych;

• angażowanie i współpracę  z	 instytucjami,	 stowarzyszeniami	
branżowymi,	podmiotami	i	organizacjami	o	charakterze	gospodarczym,	
społecznym	i	kulturalnym	w	celu	promowania	synergii	instrumentów	o	
charakterze	krajowym	z	tymi	o	charakterze	lokalnym	czy	regionalnym;

• realizacja działań nastawionych na	promowanie	zrównoważone-
go	rozwoju.

ISMEA	 	 to	państwowy	 instytut	gospodarczy,	
utworzony	na	mocy	Dekretu	Prezydenta	nr	200	
z	31	marca	2001	roku,	który	prowadzi	kampa-
nie	informacyjne,	zapewnia	usługi	ubezpiecze-
niowe	i	finansowe	oraz	oferuje	zabezpieczenia
kredytowe	i	finansowe	dla	przedsiębiorstw	rol-
nych	i	ich	stowarzyszeń,	w	celu:

1.	 	pobudzania	procesu	obiegu	informacji	i	przejrzystości	na	rynk-
ach;

2.	 ułatwiania	kontaktów	z	instytucjami	bankowymi	i	ubezpieczenio-
wymi;

3.	 sprzyjania	rozwojowi	i	konkurencyjności	gospodarstw	rolnych	(ze	
szczególnym	uwzględnieniem	wejścia	na	rynek	i	utrzymania	się	
na	nim	młodych	rolników);

4.	 ograniczenia	ryzyka	związanego	z	działalnością	produkcyjną	i	
rynkową	branży	rolniczej.

Porozumienie z instytutem ISMEA we Włoszech
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MINIMALIZOWANIE 
WPŁYWU NA 
ŚRODOWISKO NATURALNE

G
lobal	Footpring	Network1
podkreśla,	 że	 wyzwanie,	
z	 którym	 mamy	 obecnie	
do	 czynienia,	 polega	 na	

zapewnieniu	 dobrostanu	 wszyst-
kim	 ludziom,	 przy	 wykorzystaniu	
dostępnych	 zasobów	 naturalnych	
i	 w	 poszanowaniu	 ograniczeń	 st-
awianych	nam	przez	naturę.	Nie
możemy	 ustawać	 w	 dążeniach	 do	
zrównoważonego	rozwoju,	aby	zach-
ować	 naszą	 planetę	 dla	 przyszłych	
pokoleń.2	

Z	związku	z	tym	działalność	człowie-
ka	nie	powinna	przekraczać	pewnych	
granic,	aby	zachować	„przestrzeń,	w	
ramach	 której	 ludzkość	 może	 bez-
piecznie	 funkcjonować”.	 Wyjście	
poza	te	granice	pociąga	za	sobą	ry-
zyko	wkroczenia	na	ścieżkę	szybkich	
i	 nieodwracalnych	 zmian	 środow-
iskowych,	 które	 miałyby	 negatywny	
wpływ	na	rozwój	 i	dobrostan	człow-
ieka.	 Zostało	 to	 opisane	 w	 ramach	
analizy	dziewięciu	„planetary	bound-
aries3”.	

Tak	jak	każda	inna	aktywność	człowie-
ka,	 działalność	gospodarcza	 spełnia	
ważną	 rolę	 w	 zachowaniu	 równow-
agi	 ekosystemu,	 a	 przedsiębiorst-
wa	 stanowią	 jego	 integralną	 część.	
Podmioty	 łańcucha	 spożywczego	
biorą	 na	 siebie	 szczególnie	 istotną	
odpowiedzialność	 za	 wdrażanie	 i	
rozpowszechnianie	 zrównoważonych	
praktyk,	co	wynika	z	bezpośrednich
kontaktów	z	branżą	rolniczą	oraz	z	sil-
nym	wpływem,	 jaki	wywiera	ona	na	
środowisko	naturalne.

Grupa	Ferrero	postanowiła	zmierzyć	
się	 z	 tym	 wyzwaniem,	 wprowadza-
jąc	 w	 życie	 projekt,	 który	 stanowi	
kolejny	 ważny	 krok	 na	 drodze	 ku	
zrównoważonemu	 rozwojowi.	 Kom-

petencje,	zdobyte	w	ramach	dotych-
czasowych	 działań	 realizowanych	
w	 duchu	 stałego	 doskonalenia,	 po-
zwoliły	 Ferrero	 na	 analizę	 oddziały-
wania	 Grupy	 w	 szerokim	 zakresie,	
a	 następnie	 na	 zdefiniowanie	
wskaźników	 i	 parametrów	 pomiaru.	
Ma	to	służyć	stworzeniu	skutecznego	
planu	zrównoważonego	rozwoju	pod	
względem	środowiskowym.

  1. Global Footprint Network 
to międzynarodowa organizacja 

założona w 2003 roku, która 
zajmuje się oceną wpływu

działalności człowieka na śro-
dowisko oraz kwestią nadmier-

nego wykorzystania zasobów 
naturalnych, stawiając sobie 

za cel
wypracowanie rozwiązań 
umożliwiających zrówn-

oważoną przyszłość.
 

  2. Istnieją dwa referency-
jne wskaźniki dotyczące tych 
aspektów. Jednym z nich jest 

Wskaźnik Rozwoju Społecznego
(Human Development Index) 

Organizacji Narodów Zjed-
noczonych, który mierzy poziom 

jakości życia w danym kraju.
Drugim jest Ślad Ekologiczny 

(Ecological Footprint) opra-
cowany przez Global Footprint 
Network, który mierzy poziom

eksploatacji środowiska. 
Zestawiając oba wskaźniki 

otrzymujemy listę warunków 
niezbędnych dla zapewnienia

zrównoważonego rozwoju 
ludzkości.

  3. Analiza opublikowana 
w 2009 roku w prestiżowym 

czasopiśmie Nature jest owocem 
współpracy wielu ekspertów
z zakresu zrównoważonego 

rozwoju, pod przewodnictwem 
Johana Rockstroma, Dyrektora 

Stockholm Resilience Centre.

GRUPA FERRERO STAWIA KWESTIĘ OCHRONY PLANETY W CENTRUM SWOJEJ 
UWAGI DLATEGO STARA SIĘ ŁĄCZYĆ WŁASNY ROZWÓJ Z WIELKĄ DBAŁOŚCIĄ O 

ŚRODOWISKO. 

Minimalizacja oddziaływania na środowisko

Projekt FER-Way
Po	upływie	okresu	pierwszych	pięciu	lat	-	zakończonego	w	roku	2012/2013	i	
opisanego	w	poprzednim	raporcie	-	Grupa	Ferrero	prowadzi	działania	zmier-
zające	do	wypełnienia	jeszcze	bardziej	restrykcyjnych	zobowiązań	środowis-
kowych.	Będzie	to	realizowane	poprzez	usprawnienie	centralnej	koordynacji	
działań,	 rozbudowę	 strukturalną	 grupy	 roboczej,	 zajmującej	 się	 kwestiami	
funkcyjnymi	oraz	skupienie	aktywności	na	konsolidacji	danych	 i	wewnętrz-
nych	procesów.

W	roku	2013/2014	rozpoczęto	projekt	FER-Way	–	Ferrero	Environmental	Re-
sponsibility	Way,	 który	 jest	 prowadzony	w	duchu	 zasad	wyznawanych	pr-
zez	Ferrero	i	stanowi	wyraz	długofalowego	podejścia,	ukierunkowanego	na	
dobre	zarządzanie	zrównoważonym	rozwojem	środowiskowym,	w	oparciu	o	
cztery	podstawowe	filary:

Projekt	FER-Way	opiera	się	na	zastosowaniu	 tzw.	perspektywy	cyklu	życia,	
czyli	Life Cycle Thinking (LCT),	 która	uwzględnia	 różne	etapy	 cyklu	 życia	
produktów	oraz	ich	podstawowe	wpływy	na	środowisko,	począwszy	od	eta-
pu	opracowania	koncepcji	produktu,	unikając	przy	tym	przenoszenia	negat-
ywnego	oddziaływania	pomiędzy	poszczególnymi	etapami	i	oceniając	także	
te	etapy,	które	nie	są	bezpośrednio	kontrolowane	przez	Grupę.

Jednym	z	najbardziej	znanych	i	powszechnie	stosowanych	naukowych	instru-
mentów,	który	stanowi	uzupełnienie	opisanej	powyżej	metody	jest	ocena	cyk-
lu	życia,	czyli	Life Cycle Assessment (LCA).	Ocenia	ona	efekty	wywierane	na	
środowisko	na	poszczególnych	etapach	cyklu	życia	produktu,	począwszy	od	
zakupu	surowca,	poprzez	przetwarzanie,	pakowanie	i	transport,	aż	po	kon-
sumpcję	i	ostateczną	likwidację.	Z	powyższego	opisu	wynika,	że	analiza
LCA	produktu	to	skomplikowany	proces,	który	wymaga	dogłębnej	znajomoś-
ci	poszczególnych	procesów	oraz	zgromadzenia	bardzo	wielu	danych.	

pOmIAR

śladu środowiskowego działalności

grupy, z wykorzystaniem

wiarygodnych wskaźników i z

jednoczesnym monitoringiem 

pROjEKTOwANIE

produktów, opakowań, maszyn,

budynków ze wskazaniem średnioi

długookresowych celów.

EDUKAcjA

własnych pracowników, dostawców i

klientów poprzez szkolenia i akcje

informacyjne.

współpRAcA

z uczelniami, zrzeszeniami, ośrodkami

naukowymi, dostawcami i

organizacjami NgO nad wspólnymi

projektami.
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W	pierwszym	roku	projekt	FER-Way	
koncentrował	 się	 na	 działaniach	 z	
pierwszego	 obszaru	 (POMIARY).	
Celem	 tego	 było	 zdefiniowanie	 na	
nowo	 wskaźników	 służących	 do	 po-
miaru	śladu	środowiskowego	Ferrero	
i	 stworzenie	 specjalnych	 metryczek,	
które	pozwolą	na	identyfikację	ryzyk,	
możliwości	 i	 strategicznych	 działań	
do	wdrożenia.	W	ramach	realizacji
tego	 celu,	 Grupa	 Ferrero	 ziden-
tyfikowała	 różne	 podmioty	 zaan-
gażowane	 w	 produkcję	 wyrobów.	
Są	 to:	 spółka	 Energhe,	 zajmująca	
się	 dostawą	 energii,	 20	 zakładów	
produkcyjnych,	 w	 tym	 3	 Przedsięb-
iorstwa	 Społeczne	 Ferrero,	 gospo-
darstwa	 rolne	 Ferrero	 zajmujące	
się	 bezpośrednią	 uprawą	 oraz	 pr-
zetwórstwem	 orzechów	 laskowych	
i	 czereśni,	 293	magazyny,	w	 tym	63	
zarządzane	bezpośrednio	przez	Fer-
rero,	 spółka	 Kinder	 Surprise	 Com-

pany,	 zajmująca	się	 tworzeniem	nie-
spodzianek.
Zamieszczony	 obok	 rysunek	 przed-
stawia	poszczególne	obszary	objęte	
projektem	FER-Way:	

Minimalizacja oddziaływania na środowisko

OBSZARY OBJĘTE PROJEKTEM FER-WAY

TRANspORT

KAlIbRAcjA, 
pAKOwANIE I 
wAŻENIE

sUsZENIE

fERmENTAcjA

pRZEjAZDy
DOm-pRAcA

sAmOcHóD

sAmOcHóDpOcIĄg

pOcIĄgsAmOlOT

PODRÓŻE 
PRACOWNIKÓW

SPOŻYCIE

KONIEC
ŻYCIA

SUROWCE

PRODUKCJA

NIESPODZIANKI

mOTOcyKl

DysTRybUcjA DO 
KONsUmENTA

MAGAZYNY 
NIE ZARZĄDZANE
BEZPOŚREDNIO
PRZEZ FERRERO

MAGAZYNY 
ZARZĄDZANE

BEZPOŚREDNIO
PRZEZ FERRERO

LOGISTYKA

TRANSPORT
SUROWCÓW 
I OPAKOWAŃ

TRANSPORT
NIESPODZIANEK

I MAT. NA 
NIESPODZIANKI

TRANSPORT
PÓŁWYROBÓW

I WYROBÓW 
GOTOWYCH

OPAKOWANIA

KOOpERANcI

KOOpERANcI

KOOpERANcI

MLEKO
KAKAO

OLEJ
PALMOWY

ORZECHY

CUKIER
MĄKA

POZOSTAŁE
SUROWCE

9 GOSPODARSTW ROLNYCH
6 PRODUKCYJNYCH

3 PRZETWÓRCZE

INSTALACJE ENERGHE

18 ZAKŁADÓW PRODUKCYJNYCH
W TYM 1 PRZEDSIĘBIORSTWO 

SPOŁECZNE

2 PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE

PAPIER

PAPIER I TEKTURA

KAPSUŁKI
TWORZYWA

SZTUCZNE

TWORZYWA
SZTUCZNE

SZKŁO

FORMY

POZOSTAŁE 
SUROWCE 

OPAKOWANIOWE

ZbIóR

UpRAwA KAKAO

Objęte projektem 
fER-way

Nieobjęte projektem 
fER-way
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Ponieważ	 nie	 cały	 cykl	 życia	 pro-
duktu	 znajduje	 się	 pod	 bezpośred-
nią	 kontrolą	Grupy,	nie	 jest	na	 razie	
możliwe	przeanalizowanie	wszystkich	
wpływów	 na	 środowisko	 na	 wszy-
stkich	 etapach.	 Niemniej,	 mając	 na	
uwadze	 swoją	 odpowiedzialność,	
która	 wykracza	 poza	 etapy	 objęte	
bezpośrednią	 kontrolą,	 Grupa	 po-
djęła	zobowiązanie,	by	w	przyszłości	
rozszerzyć	obszar	objęty	analizą.

Za	pośrednictwem	wewnętrznej	pla-
tformy	 o	 nazwie	 SuRe	 (Sustainable	
Reporting)	 Grupa	 Ferrero	 zarząd-
za	 procesem	 gromadzenia	 i	 analizy	
danych	 w	 kontrolowanym	 środowis-
ku.	Począwszy	od	omawianego	roku,	
gromadzone	 dane	 obejmują	 także	
dwa	nowe	zakłady	w	Meksyku	 i	Tur-
cji	 oraz	 Przedsiębiorstwo	Społeczne	
Ferrero	w	Indiach,	będące	jedną	z
najbardziej	 rozwiniętych	 jednostek	
wśród	 Przedsiębiorstw	 Społecznych	
Ferrero.	Co	 za	 tym	 idzie,	obszar	 ra-
portowania	 danych	 środowiskowych	
uwzględnionych	w	niniejszym	 rapor-
cie	 obejmuje:	 spółkę	 Energhe,	 18	
zakładów	 produkcyjnych4,	 63	 ma-

  4. Z wyjątkiem przedsięb-
iorstw społecznych Ferrero w 

Kamerunie i RPA

  5. Włochy, Luksemburg, 
Niemcy i Francja.

Choć	Grupa	 analizuje	 na	 wewnętrz-
ne	 potrzeby	 wiele	 różnych	 wskaźn-
ików6,	 to	 dla	 celów	 przedstawienia	
w	 niniejszym	 raporcie	 efektu	 środ-
owiskowego	 wzdłuż	 całego	 cyklu	
życia	produktów,	postanowiła	oprzeć	
się	 wyłącznie	 na	 śladzie	 węglowym	
(Carbon	 Footprint),	 który	 jest	 defi-
niowanyjako	 „całkowita	 ilość	 CO2	 i	

Z	powyższego	rysunku	jasno	wynika,	że	przeważająca	część	śladu	środowis-
kowego	produktów	Ferrero	koncentruje	się	w	Zakresie	3,	a	więc	w	działaln-
ości,	która	nie	podlega	bezpośredniej	kontroli	Grupy.

Rodzaj	działalności	biznesowej	prowadzonej	przez	Ferrero	sprawia,	że	wpływ	
na	 środowisko	 jest	 związany	 z	 trzema	 głównymi	 obszarami:	 produkcja	 su-
rowców,	zużycie	opakowań	i	procesy	produkcyjne.

ŚLAD WĘGLOWY

6. Wskaźniki analizowane 
przez Grupę to wskaźniki 

zawarte w dyrektywach Komisji 
Europejskiej, odnoszące się do

śladu środowiskowego pro-
duktów (PEF) i organizacji 

(OEF).  

7. Definicja niezależnych 
ekspertów Carbon Trust.

 8. Na potrzeby obliczenia 
śladu węglowego wykorzystano 

następujące standardy i metody:

•	 Corporate Accounting and 
Reporting Standard GHG Pro-

tocol opracowany przez World 
Resources Institute (WRI) 

wraz z World Business Council 
for Sustainable Development 

(WBCSD) - jest to obecnie na-
jbardziej na świecie rozpowsze-
chnione narzędzie obliczeniowe 

i standard śladu węglowego;
•	 Publicly Available Specii-

cation PAS 2050:2011, oparty 
na standardach ISO 14044 
i opracowany wspólnie przez 
DEFRA, Carbon Trust oraz 

BSI (British Standard Institute) 
– koncentruje się wyłącznie na 

emisji gazów cieplarnianych 
podczas całego cyklu życia 

produktu;
•	 Normy ISO 14040 i ISO 

14044, dotyczące oceny cyklu 
życia (LCA) z odnośnymi zasa-
dami i ramami referencyjnymi, 

wymaganiami i wytycznymi.

* Definicje wg GHG Protocol, WRI, WBCSD.

pozostałych	 gazów	 cieplarnianych	
emitowanych	bezpośrednio	i	pośred-
nioprzez	 człowieka,	 organizację,	wy-
darzenie	lub	produkt”7.

W	celu	oceny	śladu	węglowego	pro-
duktów	Ferrero	sięgnięto	po	standar-
dowe	metody	cieszące	się	uznaniem	
na	poziomie	międzynarodowym8.

UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW ŁAŃCUCHA
W ŚLADZIE WĘGLOWYM PRODUKTÓW

Minimalizacja oddziaływania na środowisko

gazyny	 zarządzane	 bezpośrednio	
przez	 Ferrero,	 produkcję	 i	 transport	
niespodzianek	KINDER,	transport
półproduktów	 i	 produktów	
końcowych	 oraz	 podróże	 służbowe	
pracowników	głównych	spółek
Grupy5.

Od	roku	2014/2015	do	raportowania	
zostaną	 włączone	 także	 wszystkie	
magazyny	niezarządzane	bezpośred-
nio	 przez	 Grupę,	 a	 także	 transport	
głównych	surowców	i	opakowań	od
dostawcy	do	zakładu.	

Ponadto,	 Grupa Ferrero wyz-

naczyła sobie ambitny cel, zgodnie 
z którym do sierpnia 2018 roku 
planuje objąć analizą LCA sześć 
podstawowych surowców rolnych,	
a	 więc:	 kakao,	 olej	 palmowy,	 orze-
chy	 laskowe,	 cukier,	 mleko	 i	 mąkę	
pszenną.	 Pozwoli	 to	 obliczyć	wpływ	
wywierany	 przez	 Grupę	 z	 większą	
dokładnością	 niż	 byłoby	 to	możliwe	
przy	 wykorzystaniu	 wskaźników	
pozyskanych	z	bazy	danych	czy	opra-
cowań	naukowych.	 SB SB

TNB NUB SB NBQB

UUB

Surowce Opakowania Logistyka Podróże
służbowe

ZAKRES 1 ZAKRES 2 ZAKRES 3

Zakupione towary 
i usługi 

CEL 1
Bezpośrednie 
emisje gazów
cieplarnianych*

CEL 2
Pośrednie emisje gazów
cieplarnianych powstałe w
związku z wykorzystaniem
energii elektrycznej, ciepła 
lub
pary* zakupionych od
dostawców zewnętrznych

CEL 3
Pozostałe pośrednie 
emisje*

Produkcja i
transport

Kinder
niespodzianek
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Bioróżnorodność

Należy	 zauważyć,	 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.	Badanie	zostało	przeprowadzone	w	oparciu	o	wewnętrz-
ną	analizę11	oraz	informacje	zamieszczone	na	stronie	EEA	-	Europejskiej	
Agencji	Środowiska	(wyłącznie	w	odniesieniu	do	obszarów	europejski-
ch).	Stwierdzono	jedynie	kilka	sytuacji,	w	których	obszary	chronione	pr-
zylegają	(tzn.	leżą	w	odległości	mniejszej	niż	2	km)	do	zakładów	Ferrero	
wymienionych	w	poniższej	tabeli.	Grupa	Ferrero	nie	dysponuje	wiedzą,	
która	pozwalałaby	stwierdzić,	że	prowadzona	przez	nią	działalność	może	
wywierać	znaczący	wpływ	na	bioróżnorodność	na	tych	obszarach.	

11. Analiza obejmuje 20 
zakładów Ferrero działających 
na 31 sierpnia 2014 roku. 
Analiza tego typu została
przeprowadzona po raz 
pierwszy na początku 2012 
roku, a następnie zaktuali-
zowana na początku 2015 
roku o dane z
nowych fabryk w Meksyku i 
Turcji.

9. Woda uwzględ-
niona w całkowitej 

ilości surowców rolnych 
odpowiada ilości wody 

przewidzianej w
poszczególnych receptura-

ch produktów Ferrero

10. Dane z 18 za-
kładów produkcyjnych 

objętych raportowaniem 
dla potrzeb niniejszego 

rozdziału.

Minimalizacja oddziaływania na środowisko
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Projekty zrównoważonego 
rozwoju środowiskowego 
na poszczególnych etapach 
cyklu życia produktu
SUROWCE

Podstawowe	surowce,	w	które	zaopatruje	się	Grupa	Ferrero	 to:	kakao,	olej	
palmowy,	orzechy	laskowe,	cukier,	mleko	i	mąka	pszenna.	Odpowiadają	one	
blisko	90%	ogólnej	ilości	wykorzystywanych	surowców.

Jak	 wspomniano	 powyżej,	 do	 sierpnia	 2018	 roku	 Grupa	 zamierza	 wyko-
nać	ocenę	LCA	swoich	sześciu	podstawowych	surowców	w	oparciu	o	dane	
pierwotne,	aby	pozyskać	dokładne	informacje	na	temat	wpływu	wywieranego	
na	środowisko	w	związku	z	ich	produkcją.	Taka	analiza	została	już	rozpoczęta	
w	odniesieniu	do	tureckich	plantacji	orzecha	laskowego,	włoskich	mleczarni	i
głównych	cukrowni	europejskich,	w	których	zaopatruje	się	Ferrero.

Zadanie	Ferrero	nie	ogranicza	się	jednak	tylko	do	gromadzenia	danych.	Jak	
wspomniano	 wcześniej,	 realizacja	 celów	 powiązanych	 z	 uzyskiwaniem	 dla	
niektórych	 surowców	 certyfikatów	 zrównoważonego	 pochodzenia12	 (kakao,	
olej	palmowy,	kawa	 i	 cukier)	umożliwia	kontrolę i zarządzanie kwestiami 
istotnymi z punktu widzenia środowiska,	 takimi	 jak	 bioróżnorodność,	
eksploatacja	gleby,	 zarządzanie	odpadami	 i	 ściekami,	pobór	wody,	 zużycie	
energii	czy	emisja	gazów	cieplarnianych.

12.Więcej informacji na 
ten temat znajduje się w 

rozdziale F-ACTS: zrówn-
oważone praktyki rolnicze 

Ferrero.

STALE POGŁĘBIAMY WIEDZĘ DOTYCZĄCĄ ŁAŃCUCHÓW DOSTAW
NASZYCH SUROWCÓW, ABY ICH WYSOKA JAKOŚĆ MOGŁA IŚĆ W PARZE Z

ROZWOJEM I OCHRONĄ TERENÓW, NA KTÓRYCH DZIAŁAMY.

Orzech laskowy

Orzechy	 laskowe	 od	 zawsze	 stanowią	 element charakterystyczny 
produktów Ferrero, odróżniający je od konkurencji,	 co	 znajduje	
potwierdzenie	w	fakcie,	że	Ferrero	jest	jednym	z	największych	odbior-
ców	orzechów	laskowych	na	świecie.

Z	tego	powodu	firma	od	lat	wspiera	rozwój	i	rozpowszechnianie	upraw	
orzecha	 laskowego,	 poprzez	 dzielenie	 się	 swoimi	 doświadczeniami,	
oferowanie	 wsparcia	 techniczno-naukowego,	 a	 ostatnio	 także	 popr-
zez	pełną	 identyfikowalność	 łańcucha	dostaw13.	Jest	 to	pierwszy	krok	
na	drodze	do	realizacji	skutecznego	harmonogramu	zrównoważonego	
rozwoju,	umożliwiający	identyfikację	punktów	krytycznych	w	łańcuchu	
dostaw	orzecha	laskowego.

W	programie	FFV	hazelnut	uwzględniono	kilka	„dobrych	praktyk	rolni-
czych”,	które	mogą	przyczynić	się	w	przyszłości	do	zmniejszenia	wpływu	
tego	łańcucha	dostaw	na	środowisko.	Należą	do	nich:
•	 promowanie	praktyk	umożliwiających	optymalne	zarządzanie	up-

rawami	orzecha	laskowego;
•	 podnoszenie	żyzności	gleby	i	zatrzymywanie	w	niej	wody	poprzez	

korzystanie	z	materiałów	organicznych;
•	 podnoszenie	wydajności	 poprzez	 odpowiedzialne	 korzystanie	 z	

nawozów,	 Integrated	 Pest	 Management	 (IPM)	 oraz	 stosowanie	
prawidłowych	technik	przycinania;

•	 promowanie	 poszanowania	 środowiska	 poprzez	 odpowiednie	
stosowanie	produktów	chemicznych	 i	prawidłową	utylizację	od-
padów.	

Obecnie	 nie	 stwierdza	 się	 żadnych	 ewidentnych	 szkód	 środowis-
kowych,	które	byłyby	powodowane	przez	uprawy	orzecha	laskowego.	
Co	więcej,	 jednym	z	 interesujących	aspektów	ich	uprawy	jest	 fakt,	że	
kryją	one	w	sobie	potencjał	dobroczynny14	dla	środowiska.	W	porówn-
aniu	z	uprawami	jednorocznymi	uprawa	orzecha	laskowego:
•	 wymaga	mniejszych	nakładów,	a	co	za	tym	idzie	idealnie	nadaje 

się dla rodzinnych gospodarstw rolnych;
•	 w	streie	ekosystemów	umiarkowanych	wymaga	mniej	podlewa-

nia;
• ogranicza i zapobiega erozji gleby,	 dzięki	 rozbudowanemu	

aparatowi	korzeniowemu;
•	 została	sklasyikowana	przez	USDA	oraz	Natural	Resources	Con-

servation	Service	(NRCS)	jako	„riparian buffer zone species”	ze	
względu	na	fakt,	że	jest	uznawana	za	naturalny	bioiltr;

•	 ma	dłuższy okres całkowitego pokrycia gleby;
•	 jako	system	drzewny,	stanowi schronienie dla dzikich zwierząt;
• tworzy stałe zadrzewienie,	gwarantując	tym	samym	wychwyty-

wanie	węgla	przez	długi	czas.

Obecnie	trwają	analizy	wpływu	wywieranego	na	środowisko	zarówno	przez	
uprawy	orzecha	laskowego	w	Turcji	-	która	jest	głównym	krajem	pochod-
zenia	tego	surowca	-	jak	i	przez	gospodarstwa	rolne	Ferrero	położone	w	
innych	częściach	świata.	Celem	jest	wskazanie	różnic	i	dobrych	praktyk,	aby
uzyskać	 dane	 pierwotne	 oraz	 dane	 naukowe,	 niezbędne	 dla	 ciągłego	
ulepszania	istniejącego	łańcucha	dostaw.

13. Więcej informacji na 
ten temat znajduje się w 
dziale „Orzech laskowy” 
rozdziału F-ACTS: 
zrównoważone
praktyki rolnicze Ferrero

14. Źródło: www.arborday.
org/programs/hazelnuts/
consortium/agriculture.cfm.

Minimalizacja oddziaływania na środowisko
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PRODUKCJA

Projektowanie infrastruktury i urządzeń

Projektowanie	własnych	instalacji	i	urządzeń	to	pierwszy	etap	łańcucha	war-
tości,	na	który	można	oddziaływać,	aby	ograniczyć	zużycie	oraz	wpływ	na	
środowisko.

To	właśnie	decyzje	podejmowane	na	etapie	projektu	wpływają	na	wydajność	
instalacji	lub	klasę	energetyczną	budynku.	Grupa	Ferrero	działa	w	tym	zakre-
sie	dwutorowo:	z	jednej	strony	prowadzi	stałą	weryfikację	specyfikacji	techni-
cznych,	w	których	zostały	opisane	wytyczne,	dotyczące	wykonania	maszyn,	a	
z	drugiej	wypracowuje	model	referencyjny	przeznaczony	dla	nowych	budyn-
ków	biurowych,	stanowiących	własność	Grupy.

Zmiany klimatyczne a działalność rolnicza

Zmiany	klimatyczne	są	obecnie	uznawane	za	jedno	z	głównych	wyzwań	
środowiskowych,	 z	 którymi	 musi	 zmierzyć	 się	 świat.	 Istnieją	 jasne	
dowody	naukowe	potwierdzające,	że	wysokie	stężenie	gazów	cieplar-
nianych	(GHG)	w	atmosferze	nasila	„efekt	cieplarniany”,	prowadząc	do	
podwyższenia	temperatury	na	ziemi.	Zmiany	klimatyczne	wpływają	na	
różne	branże,	szczególnie	na	branżę	rolniczą,	która	jest	najbardziej	na-
rażona	ze	względu	na	bezpośrednie	uzależnienie	od	warunków	klima-
tycznych.	Ta	zależność	jest	jeszcze	większa	i	bardziej	widoczna	w	klima-
cie	tropikalnym,	gdzie	anomalia	pogodowe	mogą	nawet	prowadzić	do	
nagłych	zmian	cen	towaru	lub	niedoborów	ilościowych,	co	pociąga	za	
sobą	oczywiste	ryzyko	dla	zaopatrzenia.	W	perspektywie	długotermin-
owej	może	to	doprowadzić	do	szkodliwych	skutków,	takich	jak	zjawisko	
porzucania	 wsi	 na	 rzecz	miast,	 skutkujące	 brakiem	 ciągłości	 pokole-
niowej	oraz	utratą	usług	i	infrastruktury.

Ferrero	–	jak	inni	producenci	–	w	swoich	produktach	używa	surowców	
pochodzących	przede	wszystkim	z	obszarów	tropikalnych.	Wysokie	na-
kłady	finansowe	na	zapewnienie	składników	najwyższej	jakości,	typowych	
dla	modelu	biznesowego	Ferrero,	dodatkowo	jeszcze	zwiększają	wyda-
tki	finansowe.	Grupa	radzi	sobie	przy	pomocy	programów	osłonowych	
oraz	 pracując	 bezpośrednio	 z	 producentami	 z	 krajów	 pochodzenia	
poszczególnych	surowców.

ZE SZCZEGÓLNĄ UWAGĄ ANALIZUJEMY WPŁYW WYWIERANY PRZEZ
NASZĄ PRODUKCJĘ NA ŚRODOWISKO NATURALNE ORAZ NA ZUŻYCIE

ZASOBÓW TAKICH JAK WODA CZY ENERGIA, STAWIAJĄC SOBIE ZA CEL
STAŁĄ POPRAWĘ.

Jak	zostało	to	opisane	w	poprzednim	
raporcie,	taki	model	został	zastosowany	
w	roku	2014,	w	Albie,	w	nowym	budyn-
ku	biurowym	i	jest	zgodny	z	wymogami	
opisanymi	w	protokole	 ITACA	 (marka	
jakości	ESlt®	 –	Edilizia	Sostenibile	 Ita-
lia).	Budynek	uzyskał	certyfikat	 ITACA	
na	 początku	 2015	 roku,	 zdobywając	
przy	tym	najwyższą	klasę	efektywności	
środowiskowej	 (A).	 Z	 przeprowadzo-
nej	 wówczas	 oceny	 wynika,	 że	 jego	
efektywność	 środowiskowa	 znacząco	
przewyższa	 obowiązujące	 we	 Włosz-
ech	standardy	budowlane.	

Na	 etapie	 projektowania	 budynku	
przewidziano	 instalację	 systemów	
sterowanych	 automatycznie	 oraz	
ręcznie,	dzięki	którym	możliwe	jest	do-
stosowywanie	 działania	 instalacji	 do	
potrzeb	użytkowników	i
do	polityki	zarządzania	przyjętej	przez	
Grupę.

15. Obliczenia współczynnika 
światła dziennego zostały prze-
prowadzone osobno dla każdego 
pomieszczenia w
budynku, zgodnie ze wskaza-
niami podanymi w Załączniku 
C normy UNI EN 15193.

16. Liczba obliczona w oparciu 
o maksymalną liczbę osób, która 
potencjalnie może pracować w 
budynku.

Rozwiązania	 zastosowane	 w	 przed-
miotowym	budynku	obejmują	np.:
•	automatyczne	 sterowanie	 oświe-

tleniem,	w	tym	czujniki	światła	dzien-
nego	i	obecności;
•	informacje	o	nieprawidłowościach	

w	działaniu	poszczególnych	 instalacji	
przesyłane	 automatycznie	 do	 osób	
odpowiedzialnych	 za	 poszczególne	
instalacje;
•	zautomatyzowany	system	sterow-

ania	 żaluzjami,	 działający	 z	 uwzględ-
nieniem	 pory	 roku	 i	 godziny15,	 co	
przekłada	 się	 na	 oszczędność	 ener-
getyczną	zarówno	na	oświetleniu,	jak	
i	natemperaturze	w	pomieszczeniach.

Przy	 budynku	 przewidziane	 zostały	
stojaki	na	rowery,	w	liczbie	przekrac-
zającej	 20%	 ogółu	 zatrudnionych16.	
Celem	 jest	 zachęcanie	 do	 przyjeżd-
żania	do	miejsca	pracy,	korzystając	z	
pojazdów	 alternatywnych	 i	 ekologi-
cznych.

Minimalizacja oddziaływania na środowisko
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ESIt®  I PROTOKÓŁ ITACA

ESIt®		(Edilizia	Sostenibile	Italia	-	Zrównoważone	Budownictwo	Włoch)	
to	włoska	inicjatywa,	dzięki	której	udało	się	stworzyć	jednolite	ramy	re-
ferencyjne	dla	oceny	efektywności	środowiskowej	i	energetycznej	bu-
dynków.	Inicjatywa	ta	jest	promowana	przez:

• iiSBE Italia	(International	Initiative	for	a	Sustainable	Built	Environ-
ment)	 która	wprowadziła	 i	 przetestowała	 na	 terenie	Włoch	narzędzie	
SBTool®17,	wykorzystujące	najnowocześniejsze	badania,	przygotowane	i	
stosowane	przez	międzynarodową	sieć	iiSBE	oraz	GBC	(Green	Building	
Challenge),	w	ponad	25	krajach	na	różnych	kontynentach;

• ITC-CNR	 (Istituto	 per	 le	 Tecnologie	 della	 Costruzione	 del	 Con-
siglio	Nazionale	delle	Ricerche	-	Instytut	Technologii	Budownictwa	przy	
Krajowej	 Radzie	 Badawczej)	 który	 pomagał	 w	 przystosowaniu	 opro-
gramowania	SBTool®	oraz	Krajowego	Protokołu	ITACA	do	włoskich	re-
aliów;

W	porozumieniu	z:

•	Instytutem	ITACA	(Istituto	per	l’Innovazione	e	Trasparenza	degli	
Appalti	e	la	Compatibilità	Ambientale	-	Instytut	na	rzecz	Innowacji	i	
Przejrzystości	w	Przetargach	oraz	Kompatybilności	Środowiskowej),	
stowarzyszeniem	federalnym,	które	w	2002	roku	zastosowało	SBTool®	
dla	potrzeb	opracowania	Protokołu	ITACA.	W	2004	roku	protokół	
ten	został	przyjęty	przez	Konferencję	regionów	i	prowincji	autonom-

icznych,	stając	się	narzędziem	stosowanym	do	oceny	efektywności	
środowiskowej	budynków

ESIt®		oficjalnie	wprowadziła	certyfikację	Protokołu	ITACA	2011	na	po-
ziomie	krajowym,	dążąc	do	zwiększenia	rozpoznawalności	i	podniesie-
nia	wartości	budynków	o	wysokim	stopniu	efektywności	środowiskowej.

W	ramach	standardów	referencyjnych	ESIt®	 	przyznawany	 jest	 rating,	
będący	wyrazem	specyfiki	i	różnorodności	terytorium	Włoch,	a	zarazem	
łączący	się	na	poziomie	międzynarodowym	z	SBA	(Sustainable	Building	
Aliance).

Kryteria	umieszczone	w	nowym	Protokole	ITACA	2011	zostały	pogru-
powane	w	następujące	makrokategorie:

a. Jakość lokalizacji	(ponowne	wykorzystanie	terenów,	obecność	
infrastruktury,	zrównoważona	mobilność).
b.	 	Zużycie zasobów	(energia,	materiały,	woda,	korzystanie	z	

odnawialnych	źródeł).
c. Obciążenia środowiskowe	(emisje	CO2,	gospodarka	ścieka-

mi,	efekt	wyspy	ciepła).
d. Jakość środowiskowa wnętrz	(komfort	cieplno-wilgotnościo-

wy,	wizualny,	akustyczny,	wentylacja,	zanieczyszczenie	elektromagne-
tyczne).

e. Jakość usług	(bezpieczeństwo	i	zarządzanie	instalacjami	i	
obszarami	wspólnymi,	sposób	korzystania	z	budynku	i	automatyka	
domowa).	

17. Oprogramowanie przeznac-
zone do oceny ,na ile dany budy-
nek spełnia normy środowiskowe 

i wpisuje się w
koncepcję zrównoważonego 

rozwoju.

Dążąc	 do	 stałego	 rozwoju,	 Grupa	
Ferrero	 zobowiązuje	 się	wprowadzić	
do	2018	roku	konkretny	system	wyry-
wkowej	kontroli	najważniejszych	pro-
jektów	 realizowanych	 każdego	 roku	
(różnego	 rodzaju	 projekty:	maszyny,	
instalacje,	budynki,	o	wartości	prze-
kraczającej	5	milionów	euro).	System
ten	 będzie	 realizowany	 stopniowo,	

Produkty	 Ferrero	 powstają	 w	 20	
zakładach	 produkcyjnych,	 w	 tym	 w	
3	 Przedsiębiorstwach	 Społecznych	
Ferrero.

Grupa Ferrero podjęła się ogran-

iczenia wpływu środowiskowe-

go stosowanych przez siebie-

procesów, stawiając sobie w 
związku z powyższym za cel uzys-

kanie przez wszystkie zakłady cer-
tyfikatu grupowego ISO 14001. 

Jest	 to	 dobrowolna	 norma,	 która	
wymaga	 od	 przedsiębiorstwa	
wprowadzenia	 „Systemu	 Zarządza-
nia	 Środowiskowego”	 opartego	 na	
przeciwdziałaniu	 i	 ciągłym	 wdraża-
niu	 usprawnień.	 System	 przewiduje	
ponadto	 zdefiniowanie	 konkretnych	
celów	 środowiskowych	 i	 wdrożenie	
planu	ich	realizacji.

Pod	 koniec	 roku	2014	 certyfikat	 ten	
został	przyznany	zakładowi	Brantford	
w	Kanadzie,	co	oznacza,	że	w	posiada-
niu	 certyfikatu	 jest	 już	 13	 zakładów	
produkcyjnych,	 które	 odpowiada-
ją	 za	92%	produkcji	Grupy.	Do	 roku	
2017	certyfikat	obejmie	całą	produk-
cję	 poprzez	 włączenie	 pozostałych,	
działających	obecnie,	 zakładów	pro-
dukcyjnych,	 tzn.	 zakładu	 rosyjskiego	
(Vladimir),	zakładu	brazylijskiego	(Po-
cosde	 Caldas)	 oraz	 dwóch	 nowych	
zakładów	 działających	 w	 Meksyku	
(San	 Jose)	 i	 w	 Turcji	 (Manisa).	 Do	
2020	roku	certyfikat	obejmie	także	3	
Przedsiębiorstwa	Społeczne	Ferrero.

System	 zarządzania	 środowiskowe-

ale	już	od	2014/2015	roku	przy	jego	
użyciu	 będą	weryfikowane	 trzy	 pro-
jekty	 rocznie.	Dzięki	 temu	 jednostki	
odpowiedzialne	 za	 projektowan-
ie	 i	 realizację	 otrzymają	 możliwość	
wprowadzania	usprawnień	w	zakresie	
dokonywanych	 wyborów	 tak,	 aby	
uzyskiwać	coraz	większe	korzyści	śro-
dowiskowe.

Procesy produkcyjne

Minimalizacja oddziaływania na środowisko

go	 przyjęty	 przez	 Grupę	 –	 certy-
fikowany	przez	zewnętrzny	podmiot,	
zgodnie	 ze	 standardami	 ISO	 14001	
-	 umożliwia	 monitorowanie	 aspek-
tów	 środowiskowych	 w	 zakładach	
produkcyjnych,	zarządzanie	nimi	oraz	
ograniczanie	ich	oddziaływania.	

W	 odniesieniu	 do	 certyfikatu	
grupowego,	tak	jak	zostało	to	przed-
stawione	w	poprzednich	raportach,
wydłużony	 został	 program	
wewnętrznej	 wymiany	 audytorów	
P.I.X.A. (Program of Internal eX-

change of Auditors),	którego	celem	
jest	 usprawnienie	 komunikacji,	 inte-
gracji,	wymiany	wiedzy	i	najlepszych	
praktyk	 w	 ramach	 Grupy.	 Program	
umożliwia	 udział	 w	 wewnętrznych	
audytach	środowiskowych	techników	
pochodzących	z	zakładów	innych	niż	
zakład	poddawany	kontroli	lub	tech-
ników	 z	 centrali,	 z	 pionów	 zajmują-
cych	 się	 zrównoważonym	 rozwojem	
środowiskowym.	W	drugim	roku	sto-
sowania	 programu	 w	 14	 audytach	
wzięło	udział	18	cross	auditors.	

Mając	na	uwadze	nieustanne	dążenie	
do	usprawnienia	procesu	gromadze-
nia	i	analizy	danych	środowiskowych	
dotyczących	 zakładów	 produkcy-
jnych,	kontynuowany	jest	też	projekt	
C.A.M.E.D. (Collection, Analysis 
and Management of Environmen-

tal Data), którego	 pierwszy	 etap	
zakończył	się	w	2013	roku	opracow-
aniem	specjalnego	oprogramowania,	
służącego	 do	 gromadzenia	 danych	
środowiskowych.
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Woda

Woda	wykorzystywana	w	procesach	produkcyjnych	Grupy	ma	trzy	różne	za-
stosowania:
•	woda	w	recepturze	produktu;
•	woda	w	procesach	przemysłowych	i	technologicznych,
•	woda	użytkowa..

FY 2013/2014 WATER CONSUMPTION FY 2013/2014 WASTE WATER

18. W porównaniu do ubiegłor-
ocznego, obecny raport obejmuje 
dane pochodzące z zakładów w 

Meksyku i Turcji oraz
z przedsiębiorstwa społecznego 

Ferrero w Indiach, nie obejmuje 
natomiast danych dotyczących 

produkcji mrożonej herbaty
realizowanej przez zewnętrznych 

kooperantów.

19. W celu zapewnienia 
porównywalnych danych, przyję-

to ten sam obszar analizy, a więc: 
w danych za rok

2012/2013 nie uwzględniono 
produkcji mrożonej herbaty 

realizowanej przez zewnętrznych 
kooperantów, natomiast w

danych za rok 2013/2014 nie 
uwzględniono nowych zakładów 

w Meksyku i w Turcji oraz 
Przedsiębiorstwa Społecznego

Ferrero w Indiach.

Istnieją	 różne	 techniki	 ograniczenia	
poboru	 wody.	 Podobnie	 jak	 w	 lat-
ach	ubiegłych,	także	w	analizowanym	
roku	 skoncentrowano	 się	 na	 działa-
niach	 zmierzających	 do	 usprawnie-
nia	 obwodów	 chłodzących,	 wyelim-

inowania	 strat	 w	 sieci	 dystrybucji,	
optymalizacji	istniejących	instalacji	i
stosowania	 technik	 oszczędności	
wody	 skonsolidowanych	 w	 czasie,	
takich	jak	systemy	mycia	Cleaning	In	
Place	(CIP),	automatyczne	dozowniki	
i	korzystanie	z	 instalacji	chłodzących	
z	 powtórnym	 obiegiem	 wody	 (np.	
chłodnie	kominowe).

Źródło	poboru	wody	 jest	wybierane	
w	taki	sposób,	aby	ograniczyć	wpływ	
wywierany	 na	 środowisko	 oraz	 na	
innych	użytkowników,	przy	uwzględ-
nieniu	 lokalnego	 ustawodawstwa	
i	 właściwości	 hydrogeologicznych	
miejsca.

Ścieki	 -	 stale	 monitorowane	 oraz	
pozbawione	 substancji	 toksycznych	
i	 niebezpiecznych	 -	 są	 kierowane	
do	 zewnętrznych	 oczyszczalni,	 przy	

uwzględnieniu	 lokalnej	 specyfi-
ki.	 Jest	 to	 korzystane	 rozwiązanie	
zarówno	dla	zainteresowanych	stron,	
jak	 i	 dla	 środowiska.	 Skład	 ścieków	
pochodzących	 z	 naszych	 zakładów	
często	 ułatwia	 procesy	 oczyszczania	
w	zakładach	zewnętrznych.	Ponadto,
przekazanie	 na	 zewnątrz	 procesu	
oczyszczania	 ścieków	 pozwala	 un-
iknąć	 stosowania	 środków	 chem-

icznych	w	zakładzie,	poprawiając	tym	
samym	utrzymanie	w	nim	higieny.

Podniesienie	 jakości	ścieków	 jest	 re-
alizowane	poprzez	różne	lokalne	pro-
jekty,	takie	jak:	działania
szkoleniowe	 personelu	 odpowied-
zialnego	 za	 sprzątanie	 i	 stosowanie	
środków	czyszczących,	 instalację	au-
tomatycznych	 dozowników,	 wybór	
produktów	 ekologicznych.	 Trwają	
także	 analizy	 procesów,	 które	 po-
zwoliłyby	 –	 tam	 gdzie	 to	możliwe	 –	
ograniczyć	 ilość	 ścieków	 lub	 znaleźć	
alternatywne	rozwiązania	procesowe	
lub	z	zakresu	utrzymania	czystości.

Minimalizacja oddziaływania na środowisko

POMIMO OSIĄGNIĘCIA CELU 20% OGRANICZENIA ZUŻYCIA WODY NA 
JEDNOSTKĘ PRODUKTU W STOSUNKU DO ROKU 2009 (ZOSTAŁ OSIĄGNIĘTY ZE 
ZNACZĄCYM WYPRZEDZENIEM W STOSUNKU DO TERMINU WYZNACZONEGO 

PIERWOTNIE NA 2020 ROK), GRUPA DODATKOWO ZINTENSYFIKOWAŁA SWOJE 
WYSIŁKI, W EFEKCIE KTÓRYCH UDAŁO JEJ SIĘ ZMNIEJSZYĆ ZUŻYCIE WODY NA 

TONĘ PRODUKTU O 5,9% W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO.

W	2014	roku	zakończył	się	drugi	etap	projektu,	dotyczący	wspólnego	rapor-
towania,	 w	 ramach	 którego	 objęto	 procesem	 gromadzenia	 danych	 nowe	
zakłady:	Manisa	w	Turcji,	San	Jose	Iturbide	w	Meksyku	oraz	przedsiębiorstwo	
społeczne	Ferrero	Baramati	w	Indiach.

W	 poniższych	 sekcjach	 opisany	 został	 pobór	 wody,	 produkcja	 odpadów,	
zużycie	energii	i	emisja	CO2	w	rozbiciu	na	18	zakładów	produkcyjnych,	działa-
jących	w	Europie,	Ameryce,	Azji	i	Oceanii,	które	odpowiadają	za	blisko	99%	
produkcji.

Zważywszy	 na	 wspomniane	 rozszerzenie	 oraz	 zmianę18	 obszaru	 analizy,	 w	
odróżnieniu	od	poprzednich	raportów	nie	zostały	podane	dane	bezwzględne	
z	lat	ubiegłych.	Niemniej,	aby	podkreślić	kierunek,	w	którym	zmierza	Grupa,	
zostaną	przedstawione	zmiany	w	stosunku	do	ubiegłego	roku,	obliczone	w	
oparciu	o	równorzędny	obszar	analizy19.
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Odpady

Zgodnie	 z	 polityką	Grupy,	 która	 stawia	 sobie	 za	 cel	 zmniejszenie	 zjawiska	
marnotrawstwa	 i	 lepsze	 zarządzanie	 łańcuchem	 produkcji,	 a	 także	 w	 zgo-
dzie	 z	 wytycznymi	 Unii	 Europejskiej,	 które	 przewidują	 zwiększenie	 pozio-
mu	 odzyskiwanych	 odpadów,	 działania	 zakładów	 produkcyjnych	 Grupy
Ferrero	skupiają	się	na	dwóch	głównych	obszarach:	ograniczeniu	wytwarza-
nia	odpadów	w	liczbach	bezwzględnych	oraz	wskaźniku	odzysku	odpadów.	

W	porównaniu	do	poprzedniego	okresu	poziom	wytwarzania	 odpadów	w	
Grupie	wzrósł	o	7,2%.	Jest	to	w	przeważającej	mierze	skutek	zmian	w	meto-
dzie	księgowania	jednej	z	kategorii	materiałów,	która	wcześniej	była	uznawa-
na	za	produkt	uboczny,	a	obecnie	jest	traktowana	jako	odpad.	Jeśli	jednak	
przyjrzymy	 się	wynikom	przy	 zachowaniu	 takiego	samego	obszaru	analizy,	
to	zaobserwujemy	pozytywny	trend	wskaźnika	wytwarzania	odpadów	w	11	
zakładach	produkcyjnych.	Natomiast	wskaźnik	 odzysku	 odpadów,	 przy	 za-
chowaniu	 takiego	samego	obszaru,	wzrósł	o	1,8%	w	porównaniu	 z	 rokiem	
2012/2013.

Kontynuowane	 są	 działania	 prewencyjne:	 uwrażliwianie	 całego	 personelu	
na	 tę	 tematykę,	podnoszenie	wydajności	 linii	produkcyjnych	 i	pakujących	 i	
wreszcie	przekazywanie	odpadów	z	produkcji	na	paszę	dla	zwierząt.

WYTWARZANIE ODPADÓW I WSKAŹNIK ODZYSKU ODPADÓW W ROKU 2013/2014

Odpady	 niebezpieczne	 stanowią	 1,11%	 wszystkich	 odpadów	 i	 są	 wytwar-
zane	wyłącznie	w	ramach	przeprowadzanych	analiz	i	kontroli	(chemicznych,	
fizycznych	i	mikrobiologicznych)	oraz	działań	utrzymania	ruchu.

W	analizowanym	okresie	w	żadnym	z	18	zakładów	produkcyjnych	nie stwier-
dzono wypadków, ani żadnych znaczących wycieków substancji za-

nieczyszczających.

RODZAJ ODPADÓW ODZYSKIWANYCH W UJĘCIU WAGOWYM ZA 2013/2014 ROK

Energia

Zużycie	 energii	 niezbędne	 dla	 re-
alizacji	 produktów	 i	 świadczenia	
powiązanych	z	nimi	usług	można
podzielić	w	następujący	sposób:

• energia bezpośrednia, a	 więc	
źródła	energii	pierwotnej	kupowane	
przez	 Grupę	 na	 użytek	 wewnętrzny	
(w	 tym	 gaz	 naturalny,	 biomasa	 i	
pozostałe	 paliwa	 z	 mniejszym	 ud-
ziałem	procentowym);

• energia pośrednia, a	więc	ener-
gia	pośrednia	nabywana	 i	 zużywana	
(elektryczna,	parowa)20.

20. Instalacja Albapower, 
funkcjonująca w ramach 
współpracy Ferrero ze spółką 
świadczącą lokalne usługi
komunalne, dla potrzeb 
analizy Grupy jest uznawana 
za podmiot zewnętrzny. W 
związku z powyższym dane 
przedstawione
w tym rozdziale uwzględniają 
wyłącznie zużycie energii 
przez zakład w Albie w pozycji 
zużycie energii pośredniej.

Minimalizacja oddziaływania na środowisko

Poniższy	 rysunek	przedstawia	podział	 poszczególnych	 rodzajów	odpadów	
odzyskiwanych.

wskaźnik odzysku odpadów

68 576 Mt 91,6%
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ENERGIA	POŚREDNIA

Energia	pośrednia,	wykorzystywana	do	pokrycia	zapotrzebowania	zakładów	
produkcyjnych	Grupy,	 oznacza	 zakupioną	 energię	pośrednią	 (elektryczną	 i	
cieplną).

W	roku	2013/2014	zakupiono	1	164	650	GJ	cieplnych	w	postaci	pary	i	cie-
płej	 wody21	 oraz	 2	 125	 145	 GJ	 elektrycznych,	 a	 dodatkowo	 424	 390	 GJ	
elektrycznych	 z	 certyfikatem	 pochodzenia	 ze	 źródeł	 odnawialnych	 dla	 za-
kładu	w	Stadtallendorf	w	Niemczech.

Przy	założeniu	tego	samego	obszaru	analizy,	zużycie	energii	pośredniej	ciepl-
nej	na	jednostkę	produktu	spadło	w	stosunku	do	roku	poprzedniego	o	3,5%,	
a	zużycie	energii	pośredniej	elektrycznej	na	jednostkę	produktu	spadło	o	7%.

21. Wartość ta dotyczy zakład-
ów w Albie we Włoszech oraz 

Manisa w Turcji.

ENERGIA	BEZPOŚREDNIA

Źródła	 energii	 pierwotnej	 kupowanej	 przez	 Grupę	 na	 użytek	 wewnętrz-
ny	 są	wykorzystywane	do	produkcji	 energii	w	 układach	 kogeneracji	 lub	w	
elektrociepłowniach	oraz	do	pieców	i	prażarek,	działających	w	zakładach	pro-
dukcyjnych.

W	roku	2013/2014	zużycie	energii	bezpośredniej	wyniosło	3	672	032	GJ.

Dodatkowo	wykorzystywano	także	energię	ze	źródeł	odnawialnych:	7	250	GJ	
elektrycznych,	generowanych	przez	instalacje	wiatrowe	i	słoneczne	oraz	745	
150	GJ	wytwarzanych	przez	instalacje	na	biomasę.

Przy założeniu tego samego obszaru analizy, zużycie energii bezpośred-

niej na jednostkę produktu spadło o 0,6% w porównaniu do ubiegłego 
roku.

22.  Energhe SpA to spółka 
Grupy Ferrero, której celem jest 
maksymalizacja wydajności w 
zakresie produkcji,
zarządzania i wykorzystywa-
nia energii.

Uruchomienie	 wysokowydajnych	 in-
stalacji	 kogeneracji	 oraz	 instalacji	
opartych	 na	 źródłach	odnawialnych,	
a	 także	 podejmowanie	 działań	 na-
stawionych	 na	 wzrost	 efektywności	
energetycznej	 zakładów,	 doda-
tkowo	 podniosły	 charakterystykę	
energetyczną	 i	środowiskową	Grupy	
Ferrero,	 z	 uwagi	 na	 spadek	 zużycia	
energii	oraz	emisji	CO2.	Takie	spadki,	
wyrażone	w	liczbach	bezwzględnych,	
okazują	się	jeszcze	większe,	jeśli	uwz-
ględnimy	stały	ilościowy	wzrost	rocz-
nej	produkcji.

Z	 uwagi	 na	 duże	 znaczenie	 emisji	
CO2,	powiązane	ze	zużyciem	energii	
i	zasobów,	Grupa	postawiła	sobie	za	
cel	osiągnięcie	do	2020	 roku	wielo-
zakładowego	certyfikatu	grupowego	
ISO	50001.	Jest	to	dobrowolny	stan-
dard	 oparty	 na	 wdrażaniu	 wydajnej	
polityki	 energetycznej,	 wyznacza-
niu	konkretnych	 i	mierzalnych	celów	
oraz	określaniu	działań	nastawionych	
na	 ich	 osiągnięcie.	A	wszystko	 to	w	
duchu	 stałej	 optymalizacji.	 Zgodnie	
z	 informacjami	podanymi	w	poprze-
dnim	raporcie,	zakłady	w	Stadtallen-
dorf	 w	 Niemczech	 i	 Villers-Ecalles	
we	Francji	już	uzyskały	certyfikat	ISO	
50001.	 Aktualnie	 celem	 jest	 stop-
niowe	objęcie	 tym	certyfikatem	po-

zostałych	15	zakładów,	tak	 jak	miało	
to	 miejsce	 w	 przypadku	 certyfikatu	
grupowego	ISO	14001.	Analizowane	
jest	 także	objęcie	nim	trzech	przed-
siębiorstw	społecznych	Ferrero.	Zgo-
dnie	z	polityką	Grupy,	do	roku	2020,	
również	zakłady	wytwarzania	energii	
Energhe22	zostaną	objęte	certyfikacją	
ISO	50001	oraz	ISO	14001.

Proces	uzyskania	 certyfikatu	przewi-
duje	 audyty	 energetyczne,	 które	
dostarczają	 informacji	 dotyczących	
modelu	 energetycznego	 przed-
siębiorstwa.	 Będą	 one	 pełniły	 rolę	
służebną	 dla	 szerszego	 celu,	 jakim	
jest	 wdrożenie	 na	 poziomie	 świat-
owym	 (dla	 zakładów	 istniejących,	
jak	 i	 przyszłych)	 planu	 działań	 ener-
getycznych	 kompatybilnego	 z	 lokal-
nymi	ograniczeniami,	który	byłby	na-
stawiony	na	 redukcję	emisji	do	 roku	
2020.

Podejście	Ferrero	do	tematu	energii	
rozwija	się	na	3	obszarach:
	

1.		 energia	wytwarzana	we	włas-
nym	zakresie
2.	 energia	odnawialna
3.	 efektywność	energetyczna

Minimalizacja oddziaływania na środowisko
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23. Dane obejmują 
energię wyprodukowaną w 

nadmiarze, która została 
odsprzedana do sieci.

* Obejmuje 25 MW z Alba Power
odpowiadające 51% mocy (a więc pro-
centowi
udziału Ferrero w spółce Alba Power 
S.p.A.)
** Działa od marca 2015 roku

1. ENERGIA WYTWARZANA WE WŁASNYM ZAKRESIE
Od	roku	2007	do	chwili	obecnej	liczba	wysokowydajnych	instalacji	kogene-
racji	wzrosła	z	trzech	do	jedenastu.	55%	łącznego	zapotrzebowania	zakładów	
na	energię	elektryczną	w	roku	2013/2014	zostało	wyprodukowane	we	włas-
nym	zakresie.23

Poniższy	rysunek	przedstawia	moc	elektryczną	w	rozbiciu	na	poszczególne	
kraje	i	źródła	energii	(w	MW)	wszystkich	instalacji,	które	na	dzień	publikacji	
niniejszego	raportu	były	w	eksploatacji	lub	w	budowie.

W	zakładzie	Ferrero	w	Cork	w	Irlandii,	w	marcu	2015	roku	została	oddana	do	
użytku	nowa,	wysokowydajna	instalacja	kogeneracji	na	gaz	o	wydajności	1,50	
MW.	

Grupa	 Ferrero	 analizuje	 ponadto	 możliwość	 utworzenia	 nowych	 instalacji	
tego	typu	w	pozostałych	zakładach	produkcyjnych	w	Meksyku,	Brazylii	i	Rosji.	
Ze	względu	na	przedłużający	 się	proces	uzyskania	pozwolenia,	 zawieszony	
zostaje	natomiast	projekt	wiatrowy	o	wydajności	2,5	MW,	który	miał	być	re-
alizowany	w	Polsce.	

KOGENERACJA 

Kogeneracja	to	proces	wytwarzania	energii	elektrycznej	 i	ciepła	z	su-
rowców	kopalnych	(głównie	gazu	ziemnego)	lub	odnawialnych.	Rodzaj	
i	wielkość	instalacji	są	zazwyczaj	dobierane	do	specyfiki	zakładów	pro-
dukcyjnych	i	przepisów	obowiązujących	w	poszczególnych	krajach,	na	
terenie	których	zakłady	te	są	położone.	Realizacja	potrzeb	zakładu	pro-
dukcyjnego	przy	wykorzystaniu	 elektrowni	 kogeneracyjnych	 jest	 pod	
wieloma	aspektami	korzystniejsza	od	generowania	energii	przez	duże	
elektrociepłownie,	ponieważ	pozwala odzyskiwać i wykorzystywać, 
na miejscu i bezpośrednio dla potrzeb procesu produkcyjnego, cie-

pło powstające podczas produkowania energii elektrycznej. 

Inaczej	 sytuacja	 wygląda	 w	 przypadku	 dużych	 elektrociepłowni,	 w	
których	nie	ma	możliwości	skorzystania	z	takiego	rozwiązania	z	uwagi	
na	przerabiane	ilości	surowca	oraz	straty	energii	cieplnej	podczas	pr-
zesyłu	na	duże	odległości.	

W	 przypadku	 kogeneracji	 punkt	 wytwarzania	 energii	 znajduje	 się	 w	
pobliżu	miejsca	jej	wykorzystania.	Pozwala	to	na	wykorzystywanie	cie-
pła	powstającego	podczas	wytwarzania	energii	elektrycznej	do	wielu	
różnych	 celów,	 takich	 jak	 ciepłownictwo	 komunalne	 czy	 procesy	 pr-
zemysłowe,	 które	 potrzebują	 ciepła	 na	 przykład	 w	 postaci	 pary	 lub	
gorącej	wody.

Proces	 kogeneracji	 ma	 więc	 na	 celu	 odzyskanie	 energii	 cieplnej	 ge-
nerowanej	 podczas	 spalania,	 produkując	 w	 efekcie	 zarówno	 energię	
elektryczną,	jak	i	ciepło.

Do	wyprodukowania	 takiej	 samej	 ilości	energii	w	kogeneracji	 zużywa	
się	ponad	22%	mniej	paliwa	w	porównaniu	 z	wykorzystaniem	dwóch	
osobnych	instalacji	generowania	energii	elektrycznej	i	cieplnej.	Ograni-
czenie	emisji	CO2	oraz	substancji	zanieczyszczających	pozwala	uzyskać	
bezsprzeczne korzyści zarówno na poziomie finansowym, jak 
i środowiskowym.

Minimalizacja oddziaływania na środowisko
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Kogeneracja	otworzyła	drogę	trigeneracji (CCHP),	polegającej	na
jednoczesnej	produkcji	energii	elektrycznej,	cieplnej	oraz	chłodu.

Źródło: Enea

Źródło: Albapower

2. ENERGIA ODNAWIALNA 

W	roku	2013/2014	ponad	22%	zain-
stalowanej	 mocy	 wytwarzanej	 we	
własnym	zakresie	pochodziło	ze
źródeł	odnawialnych.

W	 takim	 kontekście	 kontynuowane	
są	 badania	 w	 zakresie	 wytwarzania	
energii	 z	 płynnej	 biomasy	 roślinnej	
(mikroalgi),	która	nie	stanowi	konku-
rencji	dla	branży	spożywczej.	

Projekty	 dotyczące	 wytwarzania	
energii	 ze	 źródeł	 odnawialnych	 wy-
magają	obecnie	szczególnie
starannej	 uwagi,	 co	 związane	 jest	
z	 nowym	 kierunkiem	 polityki	 ener-
getycznej	niektórych	krajów
europejskich,	 z	 niepewnością	 związ-
aną	 z	 procesami	 wydawania	 zezwo-
leń	oraz	z	obawami	części
społeczności	 lokalnych	 dotyczącymi	
wpływu	 nowych	 instalacji	 na	 krajo-
braz.

Wymienione	wyżej	czynniki	w	istotny	
sposób	 wpłynęły	 na	 poziom	 reali-
zacji	celów,	które	Grupa	Ferrero	wyz-
naczyła	 sobie	 na	 rok	 2013/2014.	 W	
porównaniu	do	pierwotnych	założeń	
osiągnięto	następujące	efekty:	

•	83,41	MW	(zamiast	85	MW)	zain-
stalowanej	mocy	wytwarzania	energii	
we	własnym	 zakresie,	 w	 tym	 ponad	
22%	 (zamiast	 25%)	 z	 odnawialnych	
źródeł;
•	70%	 (zamiast	 75%)	 energii	 ele-

ktrycznej	 wytwarzanej	 we	 własnym	
zakresie,	 w	 odniesieniu	 do	 energii	
wykorzystywanej	 przez	 wszystkie	
zakłady	 europejskie	 Grupy	 (Belgia,	
Francja,	 Niemcy,	 Irlandia,	 Włochy,	
Polska,	za	wyjątkiem	Rosji	i	Turcji),	w	
tym	 18%	 (zamiast	 25%)	 z	 odnawial-
nych	źródeł.

3. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
 

Ograniczenie	 zużycia	 energii	 oraz	
efektywna	 gospodarka	 energetyczna	
to	działania,	których	nie	da	się
uniknąć	na	drodze	do	zrównoważone-
go	 rozwoju	 działalności	 człowieka,	
ponieważ	 pozwalają	 one	 ochronić	
surowce	 i	 ograniczać	 emisje	 gazów	
cieplarnianych.	Właśnie	dlatego	w	 ra-
mach	naszej	działalności	produkcyjnej	
dążymy	 do	 stałej	 redukcji	 zużycia	 i	
racjonalnego	wykorzystania	energii,
stosując	w	tym	celu	najlepsze	praktyki	
i	opracowując	konkretne	usprawnienia.

Grupa	 Ferrero	 -	 dumna	 z	 osiągnięcia	
z	 wyprzedzeniem,	 bo	 już	 w	 roku	
2011/2012,	celu	jakim	było	poprawa	o	
5%	wskaźników	zużycia	energetyczne-
go	 w	 zakładach	 produkcyjnych	 -	 do-
datkowo	 zintensyfikowała	 swoje	 wy-
siłki	w	 tym	 zakresie.	W	porównaniu	 z	
ubiegłym	rokiem	i	przy	uwzględnieniu	
tego	 samego	 zakresu	 analizy,	 zużycie	
energii	elektrycznej	 i	cieplnej	na	tonę	
produktu	polepszyły	się	odpowiednio	
o	1,7%	oraz	3,2%.

W	 dalszej	 części	 przedstawione	 zo-
stało	zużycie	energii	elektrycznej	i	cie-
plnej	w	18	zakładach	produkcyjnych:

Minimalizacja oddziaływania na środowisko

PRODUKCJA W KOGENERACJI

PRODUKCJA OSOBNO

KORZyŚcI Z TyTUłU KOgENERAcjI
•	 mniejsze straty podczas przesyłu energii elektrycznej
•	 połączona produkcja energii cieplnej i elektrycznej
•	 możliwość połączenia z ogrzewaniem komunalnym

•	 mniejsze uzależnienie od kopalnych źródeł energii



219218

Odpowiedzialność społeczna Ferrero Planeta

Grupa	 zintensyfikowała	 swoje	 zobowiązania	 w	 zakresie	 oszczędności	 oraz	
efektywności	energetycznej	poprzez	szereg	konkretnych	działań	podjętych	w	
roku	2013/2014,	takich	jak	projekt	„Green	Weekend”,	stała	i	ciągła	obecność	
w	 zakładach	 pracowników	 odpowiedzialnych	 za	 zarządzenie	 energią	 oraz	
zrealizowanie	celu,	pierwotnie	przewidzianego	na	2020	 rok,	 zakładającego
przeprowadzenie	kontroli	energetycznych	w	15	zakładach	produkcyjnych.

W	 poniższej	 tabeli	 przedstawione	 zostały	 niektóre	 z	 najlepszych	 praktyk	
związanych	z	energią:

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPLNEJ W ROKU 2013/2014

ENERGIA 
ELEKTRYCZNA

ENERGIA 
CIEPLNA

W	następnym	 raporcie	Grupa	 zobowiązuje	 się	wskazać	 nowy	 cel	 do	 zrea-
lizowania	 w	 średnim	 i	 długim	 horyzoncie	 czasowym	 dot.	 podniesienia	
efektywności	energetycznej,	wyrażony	przy	użyciu	wskaźnika	opracowanego	
zgodnie	z	nowymi	wytycznymi	GRI-G4.	W	przygotowaniu	tego	celu	możliwe	
będzie	 wykorzystanie	 także	 wyników	 najbliższej	 konferencji	 klimatycznej,	
która	odbędzie	się	w	Paryżu	(COP21	–	United	Nations	Climate	Change	Con-
ference).

Nowy zakład w Turcji

Zakład	w	miejscowości	Manisa	w	Turcji,	 otwarty	w	2013	 roku,	dosto-
sowuje	się	do	wysokich	standardów	środowiskowych	innych	zakładów	
Grupy.	Poniżej	przedstawione	 zostało	kilka	przykładów	działań	 zreali-
zowanych	w	roku	2013/2014	w	celu	ograniczenia	zużycia	energii:
•	centralny	wyłącznik	 oświetlenia,	 usprawniający	wyłączanie	 światła	

na	koniec	tygodnia;
•	działania	 realizowane	 w	 odniesieniu	 do	 systemów	 klimatyzacji	 i	

przepompowywania,	 w	 celu	 zautomatyzowania	 czynności	 przewid-
zianych	podczas	Green	weekend.

Zgodnie	z	tureckimi	przepisami,	zakład	w	Manisa	jest	traktowany	jako	
„Green	Plant”,	co	zwalnia	go	z	następujących	obowiązków
•	Environmental	Impact	Assessment	Report”,	dzięki	niskiemu	pozio-

mowi	zużycia	surowców	i	ze	względu	na	brak	bezpośredniego	usuwania	
ścieków	do	środowiska	naturalnego;
•	„Environmental	Permission”,	dzięki	wysokiemu	poziomowi	recyklin-

gu	odpadów	(90%	całości	odpadów),	niskiemu	zużyciu	energii	(poniżej	
2	MW	mocy	ogrzewania)	oraz	niskim	parametrom	analitycznym	ścieków;
•	„Emission	Permission”,	dzięki	zastosowaniu	gazu	ziemnego	i	pary	

wodnej,	a	więc	tych	źródeł	energii,	które	są	uznawane	za	niskoemisyjne;
•	„Noise	 and	 Odor	 Permission”,	 dzięki	 niskiemu	 poziomowi	 emisji	

zapachów	i	hałasu.	

Minimalizacja oddziaływania na środowisko



221220

Odpowiedzialność społeczna Ferrero Planeta

EMISJE	CO2

Emisje

Poniższy	 rysunek	przedstawia	emisje	bezpośrednie	 i	pośrednie24	 zakładów	
produkcyjnych	w	roku	2013/2014:

24. Współczynniki wykorzysta-
ne do obliczenia wskaźników 

pochodzą z następujących 
źródeł: - Współczynniki emisji

z IEA (International Energy 
Agency); - Współczynnik emisji 
dla Włoch z krajowego rejestru 

UNFCCC (United Nations
Framework Convention on 

Climate Change).

25. Produkcja energii we 
własnym zakresie ze źródeł 
odnawialnych oraz energia 
elektryczna kupowana na 

rynku dla
zakładu w Stadtallendorf, z 
certyfikatem pochodzenia w 

100% z odnawialnych źródeł 
nie przyczyniają się do emisji 

gazów
cieplarnianych. Emisje związ-
ane z energią cieplną zakładu 

w miejscowości Manisa w Tur-
cji oraz zakładu w Albie we
Włoszech w ramach umowy 
zostały powiązane z energią 

elektryczną, ponieważ pocho-
dzą z instalacji ogrzewania

miejskiego.

EMISJE	GAZóW	CHŁODNICZYCH

Dane	pochodzące	z	zakładów	poka-
zują	wzrost	poziomu	dwóch	wskaźn-
ików,	 dotyczących	 strat	 gazów
stosowanych	 w	 instalacjach	 chłodz-
enia.	 Są	 to:	ODP	 (Ozone	Depletion	
Potential	 czyli	 możliwość	 niszczenia	
warstwy	 ozonowej	 związana	 z	 emi-
sją	 do	 atmosfery	 jakiejś	 substan-
cji,	 wyrażany	 w	 przeliczeniu	 na	 R11,	
gaz	 o	 wartości	 ODP	 równej	 1)	 oraz	

POZIOM EMISJI CO2ekw W ROKU 2013/2014

EMISJE GAZÓW CHŁODNICZYCH W ROKU 2013/2014

GWP	(Global	Warming	Potential,	czyli
możliwość	 tworzenia	 efektu	 cie-
plarnianego	 przez	 gaz	 chłodniczy	
uwalniany	 do	 atmosfery,	 wyrażany
w	 przeliczeniu	 na	 CO2	 ).	 Podsu-
mowując,	straty	gazów	chłodniczych,	
a	co	za	tym	idzie	ich	negatywne
oddziaływanie,	nie	są	znaczące.

Minimalizacja oddziaływania na środowisko

Emisje	 CO2ekw	 z	 działalności	 pro-
dukcyjnej	wyniosły	w	roku	2013/2014	
blisko	360	580	ton	metrycznych25.

Grupa	 Ferrero	 potwierdza	 cel,	
którego	 osiągnięcie	 zostało	 przewi-
dziane	na	2020	roku,	polegający	na
ograniczeniu	 o	 40%	 (w	 odniesieniu	
do	2007	r.)	emisji	CO2	z	działalności	
produkcyjnej.	Wartość	bezwzględna	
nie	 jest	 porównywalna	 z	 wartością	
z	 poprzedniego	 raportu,	 ponieważ	
została	 z	 niej	 wyłączona	 produkcja	
mrożonej	herbaty	 realizowana	przez	
zewnętrznego	kooperanta,	a	obszar
raportowania	 został	 powiększony	 o	

EMISJE CO2ekw w roku 2013/2014

nowe	zakłady	w	Meksyku	i	Turcji	oraz	
Przedsiębiorstwo	 Społeczne	 Ferrero	
w	 Indiach.	Przy	zachowaniu	 tego	sa-
mego	 obszaru	 analizy	 widzimy	 jed-
nak,	 że	 wartość	 bezwzględna	 emisji	
spadła	o	4%,	natomiast	wartość	emi-
sji	w	rozbiciu	na	jednostkę	produkcji
spadła	o	5%	w	porównaniu	do	ubie-
głego	roku.	Kolejny	rysunek	zestawia	
ze	sobą	rzeczywiste	emisje	CO2	Grupy	
z	 potencjalnymi	 emisjami,	 które	
byłyby	generowane	bez	wytwarzania	
energii	we	własnym	zakresie.

BEZPOŚREDNIA

POŚREDNIA

187 349 Mt

 173 232 Mt

POŚREDNIA

BEZPOŚREDNIA

 173 232 Mt

187 349 Mt

POŚREDNIA

BEZPOŚREDNIA

253 823 Mt

210 662 Mt

360 580 Mt

CO2ekw 

360 580 Mt

CO2ekw 

360 580 Mt

CO2ekw 

Z WYTWARZANIEM ENERGII
WE WŁASNYM ZAKRESIE

BEZ WYTWARZANIA ENERGII
WE WŁASNYM ZAKRESIE

183
kg R11ekw

18 349
ton metrycznych 

CO2ekw
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PRODUKCJA ZABAWEK KINDER

Grupa	 Ferrero	 przykłada	 szczególną	 uwagę	 do	 procesów	 projektowania	 i	
produkcji	zabawek	przeznaczonych	do	niektórych	produktów	Ferrero	(KIN-
DER	NIESPODZIANKA,	KINDER	JOY	oraz	KINDER	GRANSORPRESA).	Zaj-
muje	się	powołany	specjalnie	w	tym	celu	pion	Kinder	Surprise	Company.	

Gromadzone	od	wielu	lat	dane	na	temat	produkcji	i	transportu	niespodzianek	
pozwalają	ocenić	wpływ	na	środowisko,	a	w	konsekwencji	na	podejmowanie	
jak	najlepszych	decyzji	pod	kątem	redukcji	ich	oddziaływania.

26. Szacunkowe obliczenia 
w oparciu o wielkość pro-
dukcji za rok 2013/2014.

Minimalizacja oddziaływania na środowisko

OPAKOWANIA

Zaangażowanie	Grupy	wyraźnie	widać	w	tak	zwanych	„trzech	wymiarach	
opakowania”:	

1.			Wybór	materiałów.
2.			Wzornictwo	ekologiczne.
3.			Edukacja.

27. Użyte materiały przed-
stawiono w kolejności ma-
lejącego udziału wagowego 
w odniesieniu do ciężaru 
całkowitego

28. Procent ten odzwier-
ciedla szacunkowy poziom 
zawartości materiałów 
pochodzących z recyklingu 
w stosunku do
całości materiałów opa-
kowaniowych zużywanych 
przez Grupę. Dane 
dotyczące papieru i tektury 
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 po-
chodzi materiał, a co za tym 
idzie są ściśle skorelowane z
efektywnością segregacji i 
recyklingu w krajach, na 
terenie których działają 
dostawcy opakowań.

PRZY PROJEKTOWANIU OPAKOWAŃ, GRUPA FERRERO DĄŻY DO
UZYSKANIA ODPOWIEDNIEJ RÓWNOWAGI POMIĘDZY ZACHOWANIEM

WŁAŚCIWOŚCI ORGANOLEPTYCZNYCH PRODUKTU SPOŻYWCZEGO,
BEZPIECZEŃSTWEM SPOŻYWCZYM A MINIMALIZACJĄ WPŁYWU NA
ŚRODOWISKO. STĄD BIERZE SIĘ HASŁO „OPAKOWANIE TO PORCJA”

Wybór materiałów

Prawidłowo zaprojektowane opa-

kowania bazują na właściwym do-

borze materiałów. Opakowania 
Ferrero zostały opracowane tak, 
aby przez długi czas jak najlepiej 
zabezpieczać jakość i świeżość 
produktów. 

Opakowania,	 które	 widzimy	 na	 półkach	 sklepowych	 powstają	 w	 efekcie	
długiego	 procesu,	 realizowanego	 zgodnie	 z	 opracowanymi	 standardami,	
które	 gwarantują	 konsumenta	 poprawność	 jego	 przebiegu.	 Od	 pomysłu	
marketingowego	aż	po	dopracowanie	wszystkich	szczegółów	technicznych,	
przy	 jednoczesnym	 zapewnieniu	 jak	 najlepszej	 ochrony	 i	 bezpieczeństwa	
spożywczego	produktu,	a	także	możliwości	przeprowadzenia	w	trakcie	pro-
cesu	rozmaitych	testów	i	kontroli	jakości.

Do	produkcji	opakowań	stosowane	są	
różne	materiały	 takie	 jak	 szkło,	papier	
i	 tektura,	 tworzywo	sztuczne	 i	alumin-
ium27.	W	 roku	2013/2014	po	 raz	 kole-
jny	 szkło	było	głównym	materiałem	w	
ujęciu	wagowym	 (160	000	 ton	metry-
cznych).	 Za	 nim	 znalazła	 się	 celuloza	
(papier	 i	 tektura,	 blisko	 140	 000	 ton	
metrycznych).

W	 roku	 2013/2014	 Grupa	 osiągnęła	
procent	 materiałów	 pochodzących	 z	
recyklingu	na	poziomie	35%28	w	ujęciu	
wagowym.	 Materiały	 te	 wykorzysty-
wane	są	wszędzie	tam	gdzie	z	technicz-
nego	punktu	widzenia	jest	to	możliwe	i	

pod	warunkiem,	że	nie	będzie	to	miało	
negatywnego	wpływu	na	jakość	i	bez-
pieczeństwo	 pakowanego	 produktu	
spożywczego.	

Na	koniec	roku	2014	blisko	93%	opa-
kowań	 pierwotnych	 naszych	 produk-
tów,	 wykonanych	 z	 papieru	 i	 tektury	
z	 włókien	 pierwotnych,	 pochodziło	
ze	 zrównoważonego	 i	 certyfikowa-
nego	 łańcucha	dostaw:	przy	 czym	 ze	
zrównoważonego	 i	 certyfikowanego	
łańcucha	 pochodzi	 już	 cała	 tektura	
wykorzystywana	 w	 opakowaniach	
produktów.

-130 Mt / rocznie
PAPIERU

LŻEJSZA

Wśród	inicjatyw	zmierzających	do	poprawy	efektywności	środowiskowej	jest	
zmniejszenie	gramatury	papieru	używanego	do	przygotowania	ulotki	zawie-
rającej	wymagane	przepisami	informacje,	która	znajduje	się	w	każdej	Kinder	
Niespodziance.	 Inicjatywa	ta	pozwoliła	ograniczyć	zużycie	papieru	o	blisko	
13026	ton	metrycznych	rocznie.



225224

Odpowiedzialność społeczna Ferrero Planeta Minimalizacja oddziaływania na środowisko

Chcąc	 w	 100%	wypełnić	 cel	 wykorzystywania	 papieru	 i	 tektury	 z	 włókien	
pierwotnych	 ze	 zrównoważonych	 źródeł	 (jego	 osiągnięcie	 zaplanowano	
pierwotnie	na	koniec	2014	roku),	w	odniesieniu	do	papieru	Grupa	wydłużyła	
realizację	do	roku	2017.

Zobowiązania	Ferrero	w	zakresie	opakowań	dotyczą	także	stosowania	mate-
riałów	pochodzących	ze	źródeł	odnawialnych.	Celem	do	2020	roku	jest	wz-
rost	udziału	tych	materiałów	o	10%	(w	porównaniu	do	roku	2009).

W	roku	2013/2014	dobiegły	końca	różne	projekty	realizowane	na	poziomie	
krajowym	i	regionalnym:

• NAMATECH - na	rzecz	rozwoju	nanomateriałów	oraz	technologii	inteli-
gentnego	monitoringu	jakości	i	bezpieczeństwa	opakowań;

• ECOFOOD – na	rzecz	wykorzystania	produktów	ubocznych;
• ECOPAPER –	na	rzecz	wykorzystania	produktów	ubocznych.	Celem	pro-

jektu	 jest	ocena	wykonalności	wykorzystania	 łupin	ziaren	kakao	i	orzechów	
laskowych	w	produkcji	opakowań	wtórnych.	Zamknięcie	tego	projektu	prze-
widziane	jest	na	rok	2015,	kiedy	to	zakończą	się	próby	techniczne,	jakościowe	
i	wynikowe;

• BIOPACK – na	 rzecz	 stworzenia	 z	 odnawialnych	 źródeł	materiałów	 in-
nowacyjnych	 przeznaczonych	 do	 wykorzystania	 w	 opakowaniach	 spożyw-
czych.	W	ramach	tego	projektu,	realizowanego	w	latach	2011	-	2014,	Ferrero	
uczestniczyło	w	różnych	grupach	roboczych,	zajmujących	się	próbami	tech-
nicznymi,	a	także	wspierając	projekt	na	etapie	prowadzonych	ocen	LCA.	

Istotnymi	obszarami	dla	działów	badań	i	rozwoju	pozostają	dotychczasowe	
i	 przyszłe	 odkrycia	 dot.	 technicznego	 i	 pozatechnicznego	 wykorzystania	
polimerów	z	odnawialnych	źródeł.

Eco design czyli wzornictwo ekologiczne

STRATEGIA 5R stosowana przez Ferrero na 
etapie projektowania i przygotowywania 
opakowań, ukierunkowana jest na optymali-
zację głównych zmiennych, które wpływają na 
całościowy profil środowiskowy opakowania.

Poniżej	 zostały	 pokrótce	 opisane	 niektóre	 z	 projektów29	 zrealizowanych	 z	
wykorzystaniem	strategii	5R	w	roku	2013/2014:

• „Redukowanie” – Maszyny	do	formowania	termicznego	w	KINDER	JOY.	
Nowe	maszyny	do	produkcji	opakowań	KINDER	JOY	pracujące	w	Indiach	i	
Ekwadorze	zostały	zoptymalizowane	w	oparciu	o	specyikacją	przedstawioną	
przez	Ferrero.	W	rezultacie	zredukowano	ilość	ścinków	powstających	w	pro-
cesie	formowania	dwóch	połówek	jajka	o	12%,	co	odpowiada	liczbie	111	ton	
metrycznych	rocznie.	Obecnie	analizowana	 jest	możliwości	wdrożenia	tego	
projektu	w	innych	zakładach.

30. Projekt SPE (Scraps of 
the Packaging Evolution) 
uruchomiony w głównych 
europejskich zakładach 
Ferrero ma
oceniać możliwości 
wykorzystania odpadów po 
opakowaniach w zakład-
ach produkcyjnych, w celu 
podjęcia działań
umożliwiających zastąpien-
ie w opakowaniach i spr-
zętach Ferrero materiałów 
z włókien pierwotnych 
materiałami z
recyklingu. 

29. Wartości szacunkowe 
obliczone na podstawie 

rocznych zabudżetowanych 
wielkości.

•	“Redukowanie” – Opakowanie	zbiorcze	KINDER	NIESPODZIANKI	
Dążąc	do	ograniczenia	zużycia	surowców	skoncentrowano	się	na	produ-
kowanych	we	Włoszech	opakowaniach	zbiorczych	KINDER	NIESPODZIANKI	
z	PET,	przeprowadzając	dwa	wdrożenia,	których	celem	było	zmniejszenie	
grubości	i	ciężaru	termoformowanych	tacek	oraz	ulotki	z	opisem.	W	roku	
2013/2014	pozwoliło	to	na	zaoszczędzenie	7%	tworzywa	sztucznego	i	zredu-
kowanie	ciężaru	ekspozytora	sklepowego	o	około	10%.

• „Recykling” – Projekt	SPE	(Scraps	Packaging	Evolution)30	Współpraca	
w	zakładach	przynosi	kolejne	owoce:	z	odpadów	z	produkcji	linii	Estathè	
w	Albie	pozyskano	surowiec	wtórny	potrzebny	do	produkcji	tacek	wyko-
rzystywanych	do	przemieszczania	materiałów	wewnątrz	zakładu.	W	roku	
2013/2014	wyprodukowano	180	ton	takich	tacek,	które	w	70%	były	wyko-
nane	z	tworzywa	sztucznego	pochodzącego	z	recyklingu	odpadów	z	linii,	co	
dało	w	sumie	126	ton	metrycznych	materiałów	z	recyklingu.

Dzięki	organizowanym	okresowo	spotkaniom	„Scorecard	Meeting”	kontyn-
uowany	jest	dialog	z	dostawcami	w	tematyce	ochrony	środowiska.	W	pozyt-
ywny	sposób	przekłada	się	on	na	współpracę	i	wspólnie	podejmowane	inic-
jatywy.	W	ramach	podniesienia	profilu	ekologicznego	poszczególnych	marek	
i	produktów,	Grupa	rozpoczęła	rozmowy	z	głównymi	dostawcami	materiałów	
opakowaniowych,	aby	umożliwić	proces	dzielenia	się	danymi	środowiskowy-
mi	niezbędny	do	wykonania	pogłębionych	analiz	wpływu	wywieranego	na	
środowiskowo	przez	cały	łańcuch	dostaw.

RECYCLE (Recykling)

stosowanie	 materiałów	 pochodzących	 z	
recyklingu	i	materiałów	łatwo	poddających	
się	recyklingowi	tam	gdzie	pozwala	na	to	
technologia	i	jakość

REDUCE (Redukowanie)

ograniczenie	zużycia	materiałów,
poprzez	zmniejszanie	masy
opakowań,	ograniczenie

nadmiarów	i	optymalizacja
wzornictwa

REMOVE (Usuwanie)

ograniczanie	liczby
elementów	opakowań

RENEW (Odnawialność)
wykorzystywanie	materiałów
pochodzących	ze	źródeł

odnawialnych	(nie	czerpiąc	przy
tym	z	łańcucha	spożywczego)

REUSE (Ponowne wykorzystanie)

rozwój	i	wdrożenie	rozwiązań,	które
pozwalają	na	wykorzystanie
materiałów	w	innych	celach	lub	na
ponowne	wprowadzenie	ich	do	cyklu
produkcyjnego

=
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Projekt Ecopaper loop

Ecopaper	loop	–	Ecodesign	for	the	Enhancement	of	Central	Europe	Pa-
per	Based	Products	Recycling	Loop,	promowany	przez	Unię	Europejską	
w	ramach	działania	„Supporting	Environmentally	Friendly	Tecnologies	
and	Activities”	 to	 projekt,	w	 którym	partnerem	wiodącym	 jest	 Inno-
vhub-	Stazioni	Sperimentali	per	l’Industria,	Paper	Research	Division.
Realizacja	projektu	 została	przewidziana	na	28	miesięcy	 (od	września	
2012	do	grudnia	2014	roku).

Celem	projektu	 jest	 zagwarantowanie	 surowców	wysokiej	 jakości	 dla	
przemysłu	 papierniczego,	 maksymalne	 ograniczenie	 oddziaływan-
ia	 na	 środowisko	 poprzez	 rozwój	 laboratoryjnej	 oceny	 możliwości	
recyklingowych	 opakowań	 papierowych	 oraz	 dostarczanie	 narzędzi,	
umożliwiających	 zwiększenie	 poziomu	 recyklingu	 produktów	 papie-
rowych,	a	także	segregacji	odpadów	w	regionie	Europy	Środkowej.

Grupa	 uczestniczyła	 w	 projekcie	 europejskim,	 przekazując	 próbki	
niektórych	 opakowań	 Ferrero	 i	 pomagając	 w	 testowaniu	 i	 dopra-
cowywaniu	 metody	 określonej	 w	 projekcie.	Wyniki	 wykorzystano	 do	
opracowania	unikalnej	 i	możliwej	do	zastosowania	na	poziomie	euro-
pejskim	metody,	 która	 przewiduje	 stworzenie	 reprezentatywnej	 bazy	
danych	 odzwierciedlającej	 rzeczywistą	 sytuację	 produktów	 obecnych	
na	rynku.	Pozyskane	w	ten	sposób	wyniki	będą	wykorzystywane	przez	
projektantów	na	etapie	projektowania	ekologicznych	opakowań	papie-
rowych.

Edukacja

Grupa Ferrero dba o podnoszenie 
świadomości pracowników sprze-

daży w zakresie tematów związ-

anych z ekologią.

Przykładem	jest	tu	współpraca	pomiędzy	Dyrekcją	Centralną	ds.	Opakowań	
a	francuskim	oddziałem	firmy	w	ramach	projektu	„Grille	d’analyse	RSE”.	Ce-
lem	tego	projektu	 jest	opracowanie	prostego	narzędzia	pozwalającego	zi-
dentyfikować	główne	wpływy	wywierane	na	środowisko	w	związku	z	użyciem	
w	 danym	 produkcie	 konkretnych	 opakowań	 lub	 surowców.	 Celem	 było	
rozpowszechnianie	w	przystępny	 sposób	podstawowych	 informacji	 na	 te-
mat	ekologii	i	podniesienie	tym	samym	wiedzy	i	świadomości	pracowników	
sprzedaży.
Na	 końcowym	 etapie	 cyklu	 życia	 opakowania	 ważne	 jest	 też	 zachowanie	
konsumenta,	 na	 które	 wpływa	 nie	 tylko	 projekt	 opakowania,	 czy	 zasady	
obowiązujące	w	danym	 kraju,	 ale	 przede	wszystkim	 jego	przyzwyczajenia	
i	wiedza	dotycząca	segregacji	odpadów.

31. Przepisy obowiązujące 
w niektórych krajach 
europejskich wymagają, 
aby wszystkie informacje 
umieszczone na
etykiecie były podane w 
języku danego kraju.

32. Key Performance Indi-
cators – Kluczowe wskaźn-
iki efektywności.

Minimalizacja oddziaływania na środowisko

W	związku	z	powyższym	Grupa Ferrero opracowała etykietę „end use”, z 
której konsument może dowiedzieć się, z jakich materiałów, możliwych 
do ręcznego rozdzielenia, zostało wykonane opakowanie danego pro-

duktu, co niewątpliwie ułatwia prawidłową segregację odpadów.	Obec-
nie	 trwa	 ocena	 graficzna	 i	 prawna	możliwości	 zamieszczania	 etykiet	 „end	
use”	na	opakowaniach	niektórych	produktów	Grupy.	Muszą	one	wpisywać	
się	 w	 wewnętrzną	 politykę	 opakowań	 oraz	 wymogi	 dotyczące	 wielkości	
czcionki,	 które	 należy	 stosować	 przy	 podawaniu	 na	 etykietach	 informacji	
obowiązkowych.	 Informacje	 dotyczące	 końcowego	etapu	 cyklu	 życia	 opa-
kowania	mają	charakter	dobrowolny	i	jako	takie	będą	umieszczane	wówczas,	
gdy	na	opakowaniu
będzie	wystarczająco	dużo	miejsca,	aby	były	one	w	pełni	czytelne,	w	języku	
lokalnym	lub	w	wersji	międzynarodowej	po	angielsku	(tam	gdzie	krajowe	pr-
zepisy	dopuszczają	takie	rozwiązanie31).

TRANSPORT PRODUKTÓW I PÓŁPRODUKTÓW W ROKU 2013/2014

LOGISTYKA

W	 celu	 wzmocnienia	 naszych	
zobowiązań	 i	 stałej	 poprawy	w	 tym	
obszarze,	Ferrero	w	 roku	2012/2013	
zainicjowało	projekt	LODICO	(Logis-
tics	 Data	 Improvement	 COlection).	
Jego	celem	była	optymalizacja	pro-
cesu	gromadzenia	danych	 z	 zakresu	
logistyki	 pod	 kątem	 ich	 jakości	
i	reprezentatywności,	a	także	lepsze	
definiowanie	 ograniczeń	 systemu.	
Projekt	 już	 pozwolił	 na	 wytyczenie	
pewnych	 prostych	 zasad,	 które	 po-
zwolą	 na	 mapowania	 i	 obliczenie	
wpływu	wywieranego	w	ujęciu	rocz-

nym	 przez	 logistykę,	 gwarantując	
porównywalność	 poszczególnych	
okresów,	 pomimo	 tak	 charaktery-
stycznej	 dla	 logistyki	 zmienności	 w	
zarządzaniu.

Projekt	 ma	 także	 na	 celu	 przygot-
owanie	 podstaw	 do	 zdefiniowan-
ia	 nowych	 środowiskowych	 celów
KPI32	 logistyki,	 które	pomogą	Grup-
ie	 w	 opracowaniu	 strategii	 średnio-	
i	długoterminowej.

POSZERZAMY WIEDZĘ NA TEMAT LOGISTYKI NASZYCH
PRODUKTÓW. DZIĘKI TEMU W ZARZĄDZANIU NIĄ MOŻEMY

ZWRACAĆ CORAZ WIĘKSZĄ UWAGĘ NA ASPEKTY ŚRODOWISKOWE.

50,0% 48,3% 1,4% 0,3%
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W	 roku	 2013/2014,	 w	 efekcie	 stworzenia	 uproszczonych	 modeli	 oblicze-
niowych,	projekt	objął	mechanizmem	gromadzenia	danych	środowiskowych	
także	 magazyny	 niezarządzane	 bezpośrednio	 przez	 Grupę	 oraz	 transport	
głównych	surowców	pierwotnych	i	opakowań.	Dane	są	jeszcze	w	trakcie
konsolidacji	i	zostaną	ujęte	w	analizie	oddziaływania	środowiskowego	Grupy	
w	następnym	raporcie.

Działania	pro-środowiskowe	w	obszarze	logistyki	Grupy	opierają	się	na	trze-
ch	filarach:

Celem	Grupy	Ferrero	 jest	ograniczenie	o	30%	emisji	gazów	cieplarnianych	
związanych	 z	 transportem	 i	 magazynowaniem	 towarów	 do	 2020	 roku	 (w	
porównaniu	do	stanu	z	2009	roku).	

W	 2013/2014	 roku	 emisje	 generowane	 przez	 transport	 i	 magazynowanie	
towaru	zostały	oszacowane	na	poziomie	260	331	Mt	CO2ekw.	Dane	te	nie	są	

Ograniczanie łącznej liczby kilometrów w tran-

sportowaniu naszychproduktów, przy jednocze-

snym zwiększeniu załadunku pojazdów.

Jak	wspomniano	w	poprzednim	raporcie,	pierwsza	
faza	 optymalizacji	 połączeń	 europejskich	 pozwo-
liła	zredukować	liczbę	kilometrów	przemierzanych	
pomiędzy	 zakładami	a	magazynami	w	niektórych	
krajach	europejskich.
Plany	 na	 drugi	 etap	 projektu	 przewidują	 dalsze	
ograniczenia	 liczby	 kilometrów	w	 relacji	 do	 ilości	
towarów	przewożonych	w	transporcie	pierwotnym.

Wybór środków transportu o mniejszym wpływie 
na środowisko.

W	celu	ograniczenia	skutków	transportu	drogowe-
go,	w	roku	2013/2014	transport	półproduktów	po-
między	Włochami	a	innymi	zakładami	europejskimi
na	 niektórych	 trasach	 odbywał	 się	 koleją,	 co	
pozwoliło	ograniczyć	emisję	o	297	Mt	CO2ekw.

Oszczędność energii w magazynach 
zarządzanych bezpośrednio. 

W	magazynie	produktów	końcowych	w	Balvano	we	
Włoszech	udało	się	osiągnąć	znaczące	oszczędn-
ości	energetyczne	poprzez	automatyczne	wyłącza-
nie	systemu	klimatyzacji	przy	temperaturze	poniżej	
19,5º	–	21,0º,	co	pozwoliło	na	zmniejszenie	zużycia	
energii	o	blisko	532	416	kWh/w	ciągu	roku,	które	
odpowiadają	blisko	283	Mt/na	rok	CO2ekw.

Minimalizacja oddziaływania na środowisko

porównywalne	 z	 danymi	 z	 poprzedniego	 raportu,	 ponieważ	 nie	 obejmują	
transportu	surowców	rolniczych	i	opakowaniowych33.	Przy	zachowaniu	tego
samego	obszaru	analizy	okazuje	się,	że	emisje	w	wartościach	bezwzględnych	
wzrosły	o	4%	w	stosunku	do	roku	2012/2013,	jednak	ich	poziom	nie	zmienił	
się,	jeśli	zestawimy	je	z	liczbą	ton	metrycznych	sprzedanych	produktów.

Ponadto	Grupa	postawiła	sobie	za	cel	uzyskanie	do	2020	roku	certyfikatu	ISO	
14001	dla	wszystkich	magazynów	zarządzanych	bezpośrednio.	Na	31	sierp-
nia	2014	roku	blisko	50%	magazynów	zarządzanych	przez	Ferrero	posiadało	
certyfikaty	ISO	14001,	natomiast	dla	pozostałych	magazynów	zarządzanych	
bezpośrednich	przez	Grupę	jest	obecnie	opracowywany	plan	realizacji.

Kontynuowane	są	badania	wewnętrzne,	zmierzające	do	zweryfikowania	emi-
sji	 generowanych	 przez	 podróże	 służbowe	 pracowników	 głównych	 spółek	
Grupy.

W	 roku	2013/2014	przeanalizowano	podróże	pociągami	 i	 samolotami	pra-
cowników	Ferrero	z	Francji,	Niemiec34,	Włoch	i	Luksemburga.	W	porównaniu	
do	poprzedniego	raportu	dane	te	zostały	uzupełnione	o	wynajem	samocho-
dów	przez	pracowników	z	Włoch	i	Luksemburga.

W	omawianym	roku	stwierdzono	emisje	CO2ekw	na	poziomie	30	100	Mt,	z	
czego	97,1%	zostało	wygenerowanych	przez	 transport	 lotniczy,	1,7%	przez	
transport	drogowy	a	1,2%	przez	transport	kolejowy.

Wskaźniki	 emisji	 wykorzystywane	 do	 obliczeń	 pochodzą	 od	 agencji	 tury-
stycznych,	obsługujących	Grupę.	W	przypadku	braku	danych,	zastosowano	
wskaźniki	emisji	pochodzące	z	GHC	Protocol35.

W	roku	2013/2014	w	ramach	porozumienia	zawartego	pomiędzy	Ferrero	a	
Włoskim	Ministerstwem	Środowiska	 i	Ochrony	Obszarów	Lądowych	 i	Mor-
skich,	Grupa	uruchomiła	projekt	zmierzający	do	obliczenia	śladu	węglowego	
(Carbon	Footprint)	zakładu	w	Albie.	Celem	projektu	jest	ograniczenie
emisji	gazów	cieplarnianych.

W	 ramach	 projektu	 przygotowano	 dobrowolny	 kwestionariusz,	 pozwa-
lający	zebrać	dane	na	temat	przejazdów	pracowników	na	trasie	dom-praca.	
W	przyszłości	istnieje	możliwość	rozszerzenia	badania	na	pozostałe	zakłady.

PODRÓŻE SŁUŻBOWE

33. Więcej informacji na ten 
temat znajduje się w rozdzia-
le: Projekt FER-Way.

34 Dla podróży koleją uwz-
ględniono tylko przejazdy rea-
lizowane przez pracowników 
spółki Ferrero O.H.G.m.b.H.
 
35. Dla oszacowania emisji 
CO

2
 generowanych przez po-

dróże służbowe pracowników 
spółek włoskich i z
Luksemburga oraz podróże 
służbowe pracowników spółki 
Ferrero O.H.G.m.b.H. w 
Niemczech (wyłącznie koleją)
wykorzystano wskaźniki 
emisji pochodzące z GHG 
Protocol Tool for mobile com-
bustion, version 2.5.

POCIĄG
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 Mt CO2ekw

29.217
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Magia produktów KINDER®

z zabawką-niespodzianką

KINDER NIESPODZIANKA

K
INDER	NIESPODZIANKA,	obok	KINDER
CZEKOLADY,	od	samego	początku	stanowi
filar	gamy	KINDER®	-	produktów	istniejących
na	rynku	od	1968r.,	wymyślonych	specjalnie	

dla	dzieci	i	lubianych	przez	mamy.
Ich	podstawą	są	cenne	i	zdrowe	właściwości	mleka,
w	 proporcjach	 odpowiadających	 potrzebom	
dziecka.
Razem	 z	 KINDER	 JOY,	 KINDER	 NIESPODZIANKA	
tworzy	gamę	produktów,	których	charakterystyczną	
cechą	 jest	 zawarta	w	 środku	 zabawka.	Są	 to	produkty,	 których	celem	 jest	
dawanie	dzieciom	radości,	zgodnie	z	wizją,	przyjętą	przez	linię	KINDER®	:

KINDER NIESPODZIANKA
I KINDER JOY

TWORZENIE CODZIENNYCH, NIEWYSZUKANYCH OKAZJI
DO PRZEŻYCIA INTENSYWNYCH EMOCJI I POGŁĘBIENIA

WIĘZI MIĘDZY DZIEĆMI A RODZICAMI.

KINDER	 NIESPODZIANKA	 została	 wymyślona	 w	
1974	 roku	 przez	Michele	 Ferrero.	 Jego	 pragnie-
niem	było,	aby	dzięki	temu	produktowi	dzieci	mo-
gły	 codziennie	 przeżywać	 emocje,	 które	 dotąd	
wiązały	się	tylko	w	Wielkanocą.	Jego	idea	sprowa-
dza	się	do	prostego	stwierdzenia:

By dzieci i rodzice mogli cieszyć się produktem,
który nie tylko stanowi pożywną przekąskę, 

ale zawiera w sobie emocje odkrywania
niespodzianki i stanowi pretekst do wspólnej 
zabawy

Ta	 mieszanka	 czynników	 material-
nych	 i	niematerialnych	 jest	wyróżni-
kiem	KINDER	NIESPODZIANKI	–	ja-
jka,	 zrobionego	 z	 pysznej	 KINDER
CZEKOLADY	(+MLEKA	-KAKAO)	ze
schowaną	 w	 środku	małą	 zabawką,	
która	 pobudza	 kreatywność	 i	 wyo-

braźnię	dziecka.

Przez	kolejne	pokolenia	KINDER®

zdobywał zaufanie rodziców, 
którzy dzisiaj wybierają KINDER 
NIESPODZIANKĘ pamiętając z 
dzieciństwa swój zachwyt.  

W	roku	2013/2014	KINDER	NIESPODZIANKA	była	sprzedawana	w	ponad	70
krajach,	w	których	zjadano	ponad	4	mln	czekoladowych	jajek	dziennie.

Od	czasu	 jej	 stworzenia	w	1974	 roku	 sprzedano	
ponad	35	mld	KINDER	NIESPODZIANEK.	Z	bie-
giem	lat	wprowadzane	były	kolejne	produkty,	jak	
choćby	 okolicznościowe,	 produkowane	 na	 Boże	
Narodzenie	 i	 na	Wielkanoc,	 np.	 KINDER	GRAN	
SORPRESA	 (stworzona	 w	
1989	 r.)	 i	 figurki	 czekola-
dowe	 w	 kształcie	 Mikołaja	
i	 wielkanocnego	 króliczka,	
trzymających	 KINDER	 NIE-
SPODZIANKĘ	(od	2013r.)

Dając	dziecku	KINDER	NIESPODZIANKĘ,	dajemy	mu	radość	i	ekscytację
związaną	z	niespodzianką,	a	sama	zabawka	jest	okazją	do	wspólnej	zabawy	
dziecka	i	rodzica.

Te	pozytywne	doświadczenia	sprawiają,	że	nawet	obecnie,	po	40	latach,	KIN-
DER	NIESPODZIANKA	jest	częstym	gościem	w	domach	milionów	rodzin	na	
całym	świecie,	wywołując	takie	same	emocje	przy	każdym	otwieraniu	jajka.

Wielki	sukces	na	świecie	KINDER	NIESPODZIANKA	zawdzięcza	filozofii,	która
stoi	za	tym	produktem,	a	która	łączy	w	jednym	wyrobie	trzy	zasadnicze	ele-
menty:

ODŻYWCZĄ WARTOŚĆ 

MLECZNEJ CZEKOLADY

NIESPODZIANKĘ 

I PODEKSCYTOWANIE,
JAKIE ONA WYWOŁUJE 

ZABAWĘ, RADOŚĆ 
I ZACHĘTĘ DO NAUKI 
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KINDER JOY 

KINDER JOY został stworzony po 
to, by podczas gorących miesięcy 
letnich lub w krajach o gorącym 
klimacie dzieci mogły cieszyć się 
emocjami, jakie wywołuje jajko z 
niespodzianką

Jest	to	oryginalny	produkt	w	kształcie
jajka,	złożony	z	dwóch	połówek	–	jed-
na	 zawiera	magiczną	niespodziankę,	
druga	natomiast	pyszny	krem	mlecz-
nokakaowy	z	chrupiącymi	waflowymi
kuleczkami,	 nadziewanymi	 kremem
czekoladowym.	 Do	 zjedzenia	 nad-
zienia	 służy	 poręczna	 i	 higieniczna	
łyżeczka,	 dołączona	 do	 produktu.

KINDER	 JOY	 zostało	 tak	 opracowa-
ne,	by	zapewnić	najwyższy	standard
jakościowy	produktu	tam,	gdzie	wa-
runki	pogodowe	typowe	dla	klimatu
tropikalnego,	 takie	 jak	 wysoka
temperatura	 i	 duża	 wilgotność,	 nie
sprzyjają	tradycyjnym	czekoladowym
produktom.

W	 roku	 2013/2014	 produkt	 ten
sprzedawano	 w	 ponad	 100	 krajach
świata,	a	od	czasu	jego	wprowadze-
nia	na	rynek	w	2001	roku	sprzedano	
w	sumie	ponad	3,5	mld	jajek	KINDER	
JOY.

KINDER	NIESPODZIANKA	i	KINDER	JOY,	wyjątkowe	produkty,	wytwarzane	
ze	starannie	wyselekcjonowanych	i	sprawdzonych	składników,	zawierają	wciąż	
nowe,	pomysłowe	zabawki,	równie	starannie	obmyślane	i	opracowywane.

KINDER	NIESPODZIANKĘ	obecnie	produkuje	7	zakładów:	
•	 Alba	(Włochy),	Stadtallendorf	(Niemcy),	Belsk	Duży	(Polska),	Arlon	(Bel-

gia),	Vladimir	(Rosja),	La	Pastora	(Argentyna)	i	San	José	Iturbide	(Mek-
syk).

KINDER	JOY	natomiast	produkowane	jest	w	5	zakładach:	
•	 Belsk	Duży	(Polska),	Baramati	(Indie),	Walkerville	(RPA),	Quito	(Ek-

wador)	oraz	Yaoundé	(Kamerun).

Wszystkie	składniki	wykorzystywane	do	produkcji	KINDER	NIESPODZIANKI	i
KINDER	JOY	są	 starannie	dobierane	 i	 nadzorowane	od	momentu	 ich	pro-
dukcji	do	czasu,	kiedy	znajdą	się	w	fabryce	Ferrero.	W	trakcie	całego	cyklu,	
aż	do	momentu,	w	którym	składniki	docierają	do	zakładu	Ferrero	 i	 trafiają	
do	produkcji,	objęte	są	kontrolą	standardów	 jakości,	warunków	transportu,	
przechowywania	i	świeżości.

Standardy	ustalone	dla	produktów	KINDER®	są	rygorystyczne	i	gwarantują	wy-
soką	jakość	i	zgodność	z	polityką	Grupy	w	zakresie	dobrych	praktyk	rolniczych.

Podstawowe zasady 
produkcji produktów 
KINDER® z niespodzianką 

KAKAO

Kakao	wykorzystywane	do	produkcji	KINDER	NIESPODZIANKI	i	KINDER	JOY
pochodzi	 z	Afryki	 Zachodniej	 (głównie	 z	Wybrzeża	Kości	 Słoniowej	 i	Ghany).	
Pewna	część	kakao	do	KINDER	NIESPODZIANKI	pochodzi	także	z	Ekwadoru.

Aby	zapewnić	odpowiedni	poziom	jakościowy	i	niepowtarzalny	smak	czekolady	i
kremów	kakaowych,	który	sprawia,	że	te	produkty	są	tak	wyjątkowe,	KINDER®	
zwraca	szczególną	uwagę	na	odpowiednią	mieszankę	ziaren	kakaowca.	Do se-

lekcji i przetworzenia ziaren w zakładach Ferrero w Niemczech i Włoszech 
stosuje się około 30 kryteriów jakościowych.
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Po	 selekcji	 ,	 ziarna	 są	 prażone	 i	 pr-
zetwarzane	na	pastę	kakaową,	masło
kakaowe	i	kakao	w	proszku.	Pasta
kakaowa	jest	odpowiednio	łączona	z
cukrem,	mlekiem	w	proszku	i	masłem
kakaowym	i	w	ten	sposób	powstaje
czekolada	KINDER®.

Czekolada	 jest	 następnie	 wykorzy-
stywana	 w	 zakładach	 Ferrero	 we
Włoszech	 i	 w	 Niemczech,	 a	 także
wysyłana	 do	 fabryk	 produkujących
KINDER	 NIESPODZIANKĘ	 w	 Belgii	
i	w	Polsce.	Dalej	położone	i	nowe	za-
kłady,	jak	np.	te	w	Meksyku	czy	Rosji,
sprowadzają	 czekoladę	 od	 produ-
centów,	 którzy	 również	 zobowiąz-

ani	 są	 spełniać	 wyjątkowo	 surowe	
kryteria,	 jakie	 Ferrero	 narzuca	 swoim	
dostawcom	 kakao,	 a	 także	 rygory-
stycznie	 przestrzegać	 specyfikacji	
technicznych	 przy	 samej	 produkcji.

Zakład	w	Argentynie	produkuje	własną
czekoladę	do	KINDER	NIESPODZIAN-
KI,	 wykorzystując	 pastę	 kakaową	 po-
chodzącą	 bezpośrednio	 z	 fabryki	 w	
Albie.

Kakao	w	proszku	produkowany	przez
Ferrero	stanowi	także	podstawowy
składnik	kremów	czekoladowych	w
KINDER	JOY.

Więcej	 informacji	na	 temat	 zaangażowania	Ferrero	w	poszukiwanie	 zrówn-
oważonych	źródeł	kakao	zostały	zamieszczone	w	rozdziale	„	F-ACTS:	Ferrero	
Agricultural	Commitment	to	Sustainability"	niniejszego	raportu.

MLEKO

Mleko	to	kluczowy	składnik	produktów	KINDER®,	a	szczególnie	dotyczy	to	
KINDER	NIESPODZIANKI,	w	której	mleko	stanowi	prawie	jedną	trzecią	(32%)	
wagi	wszystkich	składników,	a	także	KINDER	JOY,	gdzie	mleko	to	18%.	Zawar-
tość	ta	jest	taka	sama	zarówno	w	międzynarodowych	wersjach	produktu,	na	
bazie	orzechów	laskowych,	jak	i	w	wersji	produkowanej	w	hinduskim	zakładz-
ie	Grupy,	gdzie	wykorzystuje	się	kiełki	pszenicy.

W DĄŻENIU DO STAŁEGO DOSKONALENIA,GRUPAFERRERO POSTAWIŁA 
SOBIE ZA CEL WYKORZYSTYWANIE 100% ZIAREN KAKAO Z CERTYFIKATEM
ZRÓWNOWAŻONEGO POCHODZENIA DO ROKU 2020. W SIERPNIU 2014R. 

CEL TEN BYŁ ZREALIZOWANY W 40%.

TŁUSZCZE

KINDER	NIESPODZIANKA	posiada
dwie	warstwy	–	pierwsza	to	czysta
mleczna	czekolada,	w	której	jedynym
tłuszczem	 jest	 masło	 kakaowe;	 dru-
ga	to	warstwa	mleczna,	w	której	do	
tłuszczów	 naturalnie	 występujących	
w	mleku	 dodaje	 się	 olej	 palmowy	 i	
masło	 shea.	 W	 przypadku	 KINDER	
JOY	w	skład	kremu	wchodzi	olej	pal-
mowy,	 w	 skład	 bezy	 olej	 słoneczn-
ikowy,	a	w	skład	polewy	na	waflowych	
kulkach	 masło	 shea.	 W	 zakładzie	 w	
Indiach	jest	ono	zastępowane	olejem	
sal	(Shorea	robusta),	produkowanym	
lokalnie,	 spełniającym	podobne	wy-
magania	 i	mającym	podobną	chara-
kterystykę.

Staranne połączenie tłuszczów 
używanych w tych produktach 
sprawia, że składniki łatwiej łączą 
się ze sobą, tworząc znakomitą 
mieszankę o idealnej równowadze 
pomiędzy konsystencją i smakiem,

Mleko	 dostarcza	 starannie	 wybrana,
niewielka	grupa	zakładów	mleczarskich.
Większość	dostawców	tego	surowca	na
potrzeby	zakładów	we	Włoszech,	Polsce,
Niemczech,	Belgii,	RPA	 i	Kamerunie	to
firmy	 europejskie.	 Z	 lokalnych	 do-
stawców	korzystają	zakłady	w	Argenty-
nie,	Meksyku	i	 Indiach.	Od	dostawców	
lokalnych,	 szwajcarskich	 i	 europejski-
ch	pochodzi	mleko	dla	 fabryki	w	Rosji,	
a	 zakład	 ekwadorski	 korzysta	 z	 mleka	
lokalnego	 i	 kolumbijskiego.	 W	 sumie	
Grupa	zaopatruje	się	w	mleko	w	około	

nadając	KINDER	NIESPODZIANCE	
i	KINDER	 JOY	 ich	wyjątkowy	 chara-
kter.	 Tłuszcze	 selekcjonowane	 są	 w	
oparciu	o	bardzo	surowe	kryteria	ja-
kościowe,	 dzięki	 czemu	 są	 odporne	
na	 procesy	 utleniania,	 co	 przekłada	
się	na	 trwałość	smaku	 i	konsystencji	
produktu	 przez	 cały	 okres	 przydat-
ności	do	spożycia.

Grupa	 stosuje	 olej	 palmowy,	 po-
nieważ	 pozwala	 on	 na	 uzyskanie	
kremowej	 konsystencji,	 bez	 wykor-
zystywania	 tłuszczów	 utwardzonych.	
Olej	 palmowy	 jest	 mniej	 podatny	
na	 skutki	 utleniania	 i	 nie	wpływa	na	
smak	 ani	 zapach	 innych	 składników	
nawet	 po	 dłuższym	 czasie,	 a	 dzięki	
temu	podkreśla	właściwości	organo-
leptyczne	 pozostałych	 składników.	
Ferrero	stosuje	olej	palmowy	pocho-
dzący	 głównie	 z	 Malezji	 (Półwyspu	
Malezyjskiego),	Papui	Nowej	Gwinei	
i	Brazylii.

30	mleczarniach	na	całym	świecie,	sta-

rannie dobranych i sprawdzonych 
pod kątem rzetelności i ciągłości 
dostaw pod względem wymogów 
jakościowych, smaku, bezpieczeńs-

twa produktu i oczywiście świeżości.	
KINDER®	 współpracuje	 z
mleczarniami	 w	 sposób	 szczególny,
angażując	 je	 w	 programy	 stałego
doskonalenia,	 mające	 na	 celu	 pod-
noszenie	 jakości	mleka	w	dłuższej	 per-
spektywie	czasowej.	

Mleko	wykorzystywane	w	 jajkach	z	niespodzianką	KINDER®	produkowane	 jest	 z	
najwyższym	staraniem:

•	mleko	płynne	jest	pasteryzowane i proszkowane w ciągu 48 godzin	
od	przyjazdu	do	mleczarni,	a	następnie	wysyłane	do	zakładów	Ferrero;
•	oprócz	kontroli	prowadzonych	przez	każdą	z	mleczarni,	po	przyjeździe	

dostawy	 do	 zakładu	 Ferrero	mleko	 jest	 poddawane	4 rodzajom testów:	
kontroli	wzrokowej,	izyko	-chemicznej,	mikrobiologicznej	i	organoleptycznej;
•	poza	tym	świeżość mleka w proszku zapewnia również okres przy-

datności do użycia narzucany przez Ferrero	(maksymalny	czas,	jaki	może	
upłynąć	od	wyprodukowania	surowca	do	użycia	go	w	naszym	cyklu	produk-
cyjnym),	 który	 jest	 znacząco	 krótszy	 od	 okresu	przydatności	 standardowo	
przyjmowane	przez	 innych	producentów	międzynarodowych	 (jest	 to	zresz-
tą	 zasada,	 która	ma	 zastosowanie	do	większości	 pozostałych	 surowców,	 z	
których	korzystamy).

Masło	shea	i	olej	sal	są	wytwarzane	z	nasion	dziko	rosnących	roślin,	typowych
dla	lokalnej	roślinności.	Drzewa	shea	pochodzą	oryginalnie	z	sawann	Afryki
subsaharyjskiej,	natomiast	drzewa	sal	rosną	naturalnie	w	lasach	Indii.	

OD STYCZNIA 2015R. KINDER WYKORZYSTUJE WYŁĄCZNIE OLEJ
PALMOWY CERTYFIKOWANY PRZEZ RSPO JAKO SEGREGOWANY.
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CUKIER

KINDER®	 kupuje	 cukier	wyłącznie	od	producentów,	 którzy	nie	 stosują	ge-
netycznie	modyfikowanych	buraków	cukrowych.	Grupa	zaopatruje	się	równ-
ież	 w	 cukier	 trzcinowy,	 pochodzący	 spoza	 Europy.	W	 dążeniu	 do	 stałego	
doskonalenia.	
KINDER®	wyznaczył	sobie	cel	w	którym	zakupy	całości	rafinowanego	cukru
trzcinowego	będą	pochodziły	ze	źródeł	zrównoważonych	do	roku	2020.	Cel
pośredni	na	poziomie	40%	zaplanowano	zrealizować	do	końca	2016	 roku,	
a	70%	w	roku	2018.

ZBOŻA

ORZECHY LASKOWE 

W	KINDER	JOY	zboża	wykorzystywane	są	do	produkcji	waflowych	kulek.	Aby
zapewnić odpowiednią jakość i chrupkość wafelka, mąka pszenna musi 
być starannie wyselekcjonowana.

Obok	 mąki	 receptura	 KINDER	 JOY	 produkowanego	 w	 Indiach	 zakłada
wykorzystanie	 kiełków	 pszenicy,	 które	 są	 najwartościowszą	 częścią	 ziarna.
Zakupione	kiełki	poddaje	się	prażeniu	w	zakładach	produkcyjnych	Ferrero,	co
sprawia,	że	w	nadzieniu	waflowych	kulek	wyraźnie	wyczuwa	się	ich	delikatny	
smak.	Hinduska	receptura	przewiduje	ponadto	dodatek	do	kremu	czekola-
dowego	sprowadzanego	z	Europy	czystego	słodu	jęczmiennego,	który	na-
daje	mu	charakterystyczny	posmak	prażonych	ziaren.

Receptura	KINDER	JOY	na	wszystkie	kraje	przewiduje	zastosowanie	orzechów
laskowych	w	ciemnym	kremie	kakaowym	i	w	nadzieniu	waflowych	kulek.

KINDER®	sprowadza	orzechy	laskowe	głównie	z	Turcji,	Włoch	i	Chile,	a	także	z
własnych	gospodarstw	Ferrero.	Do	zakładów	trafiają	wyłącznie	całe,	surowe,
nieprażone	orzechy.	Prażenie	odbywa	się	zgodnie	z	surowymi	zasadami,	które
zapewniają	wydobycie	z	orzechów	jak	najwięcej	smaku	i	aromatu.	Aby	cechy	
te	były	wyraźnie	wyczuwalne	w	produkcie,	orzechy	wykorzystuje	się	w	postaci	
pasty	orzechowej,	przygotowywanej	od	razu	po	ich	uprażeniu	i	zmieleniu.

Pozostałe	 informacje	na	 temat	działań	Ferrero	w	zakresie	dostaw	orzechów	
laskowych	i	prowadzenia	plantacji	leszczyny	zostały	zamieszczone	w	rozdziale	
„F-ACTS:	Ferrero	Agricultural	Commitment	to	Sustainability"	niniejszego	ra-
portu.

POZOSTAŁE SKŁADNIKI 

W	 KINDER	 NIESPODZIANCE	 i	 KINDER	 JOY	 wykorzystywane	 są	 także	
niewielkie	ilości	innych	składników.	Ferrero	korzysta	z	naturalnych	właściwości
zagęszczających,	 jakie	 posiada	 lecytyna	 sojowa	 i	 słonecznikowa,	 nadająca
czekoladzie	i	kremom	trwałą,	gładką	konsystencję.

Lecytyna	sojowa,	z	której	korzystamy,	to	surowiec	w	100%	niemodyfikowany
genetycznie	i	pochodzący	z	łańcucha	dostaw	IP	(Identity	Preserved),	co	za-
pewnia	identyfikację	pochodzenia	i	segregację	odmian	niemodyfikowanych	
genetycznie.	Niewielka	ilość	waniliny,	najpopularniejszego	aromatu	na	świec-
ie,	 jest	zwieńczeniem	i	dopełnieniem	pozostałych	smaków	i	aromatów.	Do	
produkcji	 wafli	 do	 KINDER	 JOY	 używana	 jest	 też	 niewielka	 ilość	 środków	
spulchniających	i	soli.	

Tak	jak	pozostałe	produkty	z	gamy	KINDER,	również	KINDER	NIESPODZIAN-
KA	 i	 KINDER	 JOY	 nie	 posiadają	 dodatku	 konserwantów,	 barwników,	 tłus-
zczów	utwardzonych	czy	składników	GMO.

Ferrero	 sprowadziła	 te	 zasady	 do	 sześciu	 punktów,	 tzw.	 „Złotych	 reguł”,	
które	od	2014	roku	są	drukowane	w	 Indiach	na	 folii	 rozdzielającej	połówki	
KINDER	JOY.

Nasiona,	 oddziela	 się	 od	 owoców,	 zbieranych	 przez	 miejscowych	
mieszkańców,	a	następnie	przetwarza	w	lokalnych	zakłady	lub	u	dostawców	
Grupy	(europejskich	i	hinduskich).	Tak	powstaje	rodzaj	masła	spożywczego,	
podobny	do	masła	kakaowego.	Surowce	te	wykorzystywane	są	w	KINDER	
NIESPODZIANCE	i	KINDER	JOY,	aby	zapewnić	odpowiednią	konsystencję	i	
miękkość	produktów.	

KULTURA TESTÓW SMAKU I JAKOŚCI 

W	każdym	z	zakładów	produkcyjnych	rozwija	się	„kultura	testów	smaku”.	Po-
lega	to	na	tym,	że	grupa	ekspertów	do	spraw	smaku	testuje	wszystkie	su-
rowce	po	ich	przyjęciu.	Podobnie	testom	podlegają	półprodukty	i	produkty	
gotowe,	które	sprawdzane	są	raz	na	dwie	i	pół	godziny	(trzy	testy	na	zmianę)
na	danej	linii	produkcyjnej.

W ROKU 2013/2014 NA CAŁYM ŚWIECIE PRZEPROWADZONO NIEMAL 
80 TYS. TESTÓW SMAKU KINDER NIESPODZIANKI I KINDER JOY

Ferrero	kupuje	olej	sal	w	Indiach.	W	stanie	Madhya	Pradesh	owoce	dr-
zewa	sal	są	zbierane	w	tutejszych	lasach	naturalnych.	W	2011	roku	Mi-
nister	 Leśnictwa	 stanu	Madhya	Pradesh	nagrodził	 Ferrero	Trading	 za	
działania	wspierające	gospodarkę	plemion,	 które	 trudnią	 się	 zbiorem	
owoców	sal.

The Hitavada, czwartek 15 września 2011r., Bhopal

Minister Leśnictwa stanu Madhya Pradesh dziękuje 
Ferrero Trading za wkład w dobrostan 
lokalnych plemion 
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Dodatkowo	 w	 roku	 2013/2014	
przeprowadzono	 następujące	 testy	
produkcyjne	KINDER	NIESPODZIANKI	
i	KINDER	JOY:
•		ponad	90	tys.	testów1	surowców	

i	ponad	48	tys.	testów	półproduktów	
(czekolada	mleczna	i	nadzienie	Kind-
er);
•	ponad	 4.700	 testów2	 opakowań	

jednostkowych	,	niezależnie	od	kon-
troli	opakowań	zbiorczych;
•	ponad	 10	 mln	 testów	 produk-

tów	gotowych,	w	tym	kontrole	prow-
adzone	 na	 linii	 produkcyjnej	 (waga,	
skład	i	wady	widoczne)	oraz	testy	lab-
oratoryjne	 sprawdzające	 parametru	
izyko-chemiczne	i	mikrobiologiczne.

Ponadto	 stały	 priorytet	 stanowi	
świeżość	produktów	KINDER®	 ,	 Fer-
rero	 przykłada	 do	 niego	 szczegól-
ną	 uwagę,	 a	 czuwa	 nad	 nim	 spec-

jalistyczny zespół, zajmujący się 
kontrolami Kinder Niespodzianki i 
Kinder Joy w sklepach.

W	 związku	 z	 tym,	 że	 KINDER	
NIESPODZIANKA,	 jest	 produktem
wrażliwym	 na	 wysoką	 temperaturę,
sprzedaż	 w	 krajach	 o	 klimacie	
umiarkowanym,	w	okresie	letnim	jest
precyzyjnie	 planowana	 w	 skali
miesięcznej,	 tak	 aby	 zapewnić
konsumentom	 wyrób	 maksymalnie
świeży,	 a	 następnie,	 w	 tym	 okresie,
jest	 on	 zastępowany	 w	 sklepach	
produktem	 KINDER	 JOY	 -	 jajki-
em	 z	 niespodzianką	 opracowan-
ym	 specjalnie	 z	 myślą	 o	 miesiącach	
letnich.	 Dbając	 o	 jakość	 i	 świeżość	
produktów	 KINDER®,	 w	 krajach	 o	
gorącym	 klimacie,	 zamiast	 KIND-
ER	 NIESPODZIANKI	 przez	 cały	
rok	 sprzedawany	 jest	 KINDER	 JOY

Gama	KINDER®	od	samego	początku
oferuje	 produkty	 w	 pojedynczych
porcjach	 –	 idealne	 rozwiązanie	 dla
rodziców,	 którzy	 chcą	 wpleść	 małą
pyszną	przekąskę	w	zbilansowaną	di-
etę	swoich	dzieci.	Dotyczy	to	zarówno

KINDER	NIESPODZIANKI,	jak	i	KIND -

ER	 JOY	 –	 to	 wyjątkowe	 i	 smaczne
produkty	porcjowane	po	20	g.	Infor-
macje	 żywieniowe	 są	 prezentowane	
na	opakowaniu	w	sposób	jasny	i	czy-
telny	zgodnie	z	 lokalnie	obowiązują-
cymi	przepisami.
Ferrero stosuje zasadę identyfik-

acji pochodzenia, bezpieczeńst-
wa i surowe kryteria jakościowe 
zarówno w stosunku do KINDER 
NIESPODZIANKI i KINDER JOY, 
jak i pozostałych swoich produk-

tów .

Zakłady	 produkujące	 KINDER
NIESPODZIANKĘ	 i	 KINDER	 JOY
wyposażone	 są	 w	 systemy	 jakości,
certyfikowane	 przez	 niezależne	
jednostki.	 Wyjątkiem	 jest	 tylko	
zakład	 w	 Yaound	 é	 w	 Kamerunie,	
który	 powinien	 otrzymać	 certy-
fikat	 ISO	 9001:2008	 do	 końca	 2016	
roku,	 jak	 opisaliśmy	 to	 w	 rozd-
ziale	 „Wysokie	 standardy	 naszych	
zakładów”	 niniejszego	 raportu.
Wszystkie	 zakłady,	 produkujące
KINDER	 NIESPODZIANKĘ	 i
KINDER	JOY,	wykorzystują	surowce	i
składniki,	 w	 które	 zaopatrują	 się	 u
dostawców	 starannie	 wyselekc-
jonowanych	 na	 poziomie	 Grupy,
na	 pod	 stawie	 uniwersalnego	 zest-
awu	kryteriów.	Na	etapie	przyjmowa-
nia	dostaw	wszystkie	 zakłady	posłu-
gują	 się	 centralnie	 opracowanym	
przez	 Dział	 Jakości	 Grupy	 planem
kontroli,	 bazującym	 na	 kryteriach	
analizy	konkretnych	ryzyk.	Jako	część	
procesu	produkcyjnego	prowadzona	
jest	 także	 staranna	 analiza	 ryzyka	w
oparciu	 o	 konkretne	 plany	 HACCP,	
opracowane	zgodnie	z	centralnie
ustalonymi	 wytycznymi,	 w	 celu	
zapewnienia	 produktom	 maksymal-
nego	bezpieczeństwa.
Reklamacje	 otrzymane	 w	 roku	
2013/2014	 to	 0,787	 zgłoszenia	 na	
każde	100	tys.	sprzedanych	KINDER
NIESPODZIANEK,	 a	 w	 przypadku	
KINDER	JOY	-0,051	na	100	tys.

  1.  W tym testy fizykochemicz-
ne i mikrobiologiczne.

2.  W tym kontrole organolep-
tyczne i kontrole wad.

MINIMALIZACJA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Pod	koniec	2013	roku	6	z	11	zakładów
produkujących	 KINDER	 NIESPOD-
ZIANKĘ	i	KINDER	JOY	posiadało	już	
certyfikat	ISO	14001	systemu	zarząd-
zania	środowiskowego.	
Do	 końca	 roku	 2017	 certyfikat	 taki	
powinny	 uzyskać	 wszystkie	 za-
kłady,	 które	uczestniczą	w	produkcji	
wyrobów	 KINDER®	 ,	 w	 tym	 także	
zakład	 Vladimir	 w	 Rosji	 i	 nowa	 fa-
bryka	San	José	Iturbide	w	Meksyku,	
a	 do	 roku	 2020,	 trzy	 Przedsiębiors-
twa	 Społeczne	 Baramati	 w	 Indiach,	
Walkerville	 w	 RPA	 i	 Yaoundé	 w	 Ka-
merunie.

Mając	szczególnie	na	uwadze	emisję	
CO2	 pochodzącą	 ze	 zużycia	 energii	
i	 zasobów,	 Grupa	 zdecydowała,	 by	
certyfikację	 ISO	 50001,	 którą	 obec-
nie	 posiadają	 na	 szczeblu	 lokalnym	
zakłady	w	Stadtallendorf	w	Niemcze-
ch	i	Villers-Écalles	we	Francji,	rozszer-
zyć	na	całą	Grupę.
Szczegółowe	 informacje	 na	 temat	
założeń	 Grupy	 Ferrero	 w	 zakresie	
ochrony	 środowiska	 zamieściliśmy	
w	 rozdziale	 „Minimalizacja	 odd-
ziaływania	na	środowisko”.

Bliższe	 informacje	na	temat	działań	Ferrero	w	zakresie	 informacji	żywienio-
wych	zostały	zamieszczone	w	rozdziale	„Nasi	Konsumenci”	niniejszego	rapor-
tu.	Reklama	i	marketing	KINDER	NIESPODZIANKI	i	KINDER	JOY	są	ponadto	
w	pełni	zgodne	z	wytycznymi	w	zakresie	samoregulacji,	opracowanymi	dla	
całej	gamy	produktów	Ferrero.	Zostało	to	bliżej	opisane	w	wyżej	wskazanym	
rozdziale	raportu.

Od	2010	roku	stopniowo	wprowadzane	jest	nowe	opakowanie,	które	zamiast
folii	owijającej	całe	jajko	składa	się	z	dwóch	połówek	(przedniej	i	tylnej).
To	nowy	standard	jakościowy	dla	tych	produktów,	który	pozwala	na:

1.		 wykorzystanie	przedniej	części	opakowania	do	przekazania	kon-
sumentom	informacji	na	temat	promocji	lub	do	zamieszczenia	obrazków	
związanych	z	określoną	okazją	w	roku;

OPAKOWANIA
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Obecnie	tego	rodzaju	opakowania	stanowią	już	90%	całości	sprzedaży.

W	 przypadku	 KINDER	 JOY	 innowacyjność	 opakowania	 polega	 m.in.	 na	
możliwości	 otwarcia	 go	 za	 pomocą	 specjalnego	 i	 wygodnego	 języczka,	
dzieląc	jajko	na	dwie	połówki.

					2.		 	umieszczenie	w	tylnej	części	lepiej	czytelnych	składników	i	ostr-
zeżeń	związanych	z	bezpieczeństwem	konsumpcji	(ostrzeżenia)	.

Połówka	z	produktem,	wykonana	w
100%	 z	 tworzywa	 posiadającego	
atest	spożywczy,	zamknięta	jest	her-
metyczną	 folią,	 która	 chroni	 go,	 za-
pewniając	 jakość	 i	 świeżość	 przez	
cały	okres	przydatności	do	spożycia.	
W	opakowaniu	znajduje	się	również
poręczna	 łyżeczka,	 dzięki	 której	
można	delektować	się	jajkiem	równ-
ież	poza	domem,	bez	obaw	o	kwestie	
higieny.	Druga	połówka	jajka	zawiera	
zabawkę.	 Również	 ona	 zabezpiec-
zona	 jest	 folią,	 która	 zasłania	 to,	 co	
kryje	 wnętrze	 i	 pozostawia	 element	
zaskoczenia	do	samego	końca.

Opakowania	KINDER	NIESPODZIAN-
KI	i	KINDER	JOY	to	wiele	różnych	jed-
nostek	sprzedaży	–	od	pojedynczych	
jajek	po	wielopaki	itp.	,	a	łączy	je	ta	
sama	 funkcja	 i	 główny	 cel	 zapew-
nienia	 idealnej	 jakości	 i	 najwyższej	
świeżości	produktu	przez	cały	okres	
jego	przydatności	do	spożycia.

Na	 poniższym	 wykresie	 wskazano
materiały,	 z	 których	wykonywane	 są
opakowania	 obu	 produktów	
KINDER®	na	świecie.

OPAKOWANIA KINDER NIESPODZIANKI NA ŚWIECIE – ROK 2013/2014

*% udział wagowy zastosowanych materiałów

POSZUKIWANIE ODPOWIEDNIEJ
RÓWNOWAGI MIĘDZY
JAKOŚCIĄ, OCHRONĄ I

BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI
A OCHRONĄ ŚRODOWISKA TO

PRZEDMIOT CODZIENNYCH
STARAŃ FERRERO I KINDER. 

OPAKOWANIA KINDER JOY NA ŚWIECIE – ROK 2013/2014*

*% udział wagowy zastosowanych materiałów

Materiały,	które	dominują	w	opakowaniu	KINDER	NIESPODZIANKI	to	prze-
de	wszystkim	papier	 i	 tektura,	 natomiast	w	przypadku	KINDER	 JOY	 są	 to	
głównie	tworzywa	sztuczne.	W	KINDER	NIESPODZIANCE	wykorzystuje	się	
również	tworzywa	sztuczne,	głównie	w	opakowaniach	zbiorczych	(tacki,	ma-
teriały	sprzedażowe)	oraz	aluminium,	z	którego	wykonana	jest	folia	owijająca	
produkt.

Ponieważ	głównym	celem	jest	zapewnienie	doskonałości	produktu,	nie	ma	
jeszcze	możliwości	zastosowania	materiałów	z	recyklingu	do	opakowań	jed-
nostkowych,	mających	bezpośredni	kontakt	z	produktem.	Jednak	tam,	gd-
zie	to	możliwe	i	gdzie	opakowanie	nie	styka	się	bezpośrednio	z	produktem,	
wykorzystywane	są	surowce	wtórne,	jak	np.	elementy	celulozowe	opakowań	
zbiorczych.	 Dzięki	 temu	 udział materiałów z recyklingu to około 11% 
całości wykorzystywanych materiałów opakowaniowych.

ElAsTycZNE

TwORZywA sZTUcZNE

ElAsTycZNE

TwORZywA sZTUcZNE

sZTywNE TwORZywA

sZTUcZNE

sZTywNE TwORZywA

sZTUcZNE

pApIER 

pApIER 

AlUmINIUm

TEKTURA
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Ferrero	 dokłada	 wszelkich	 starań	 w	
celu	 obniżania	 oddziaływania	 opa-
kowań	 na	 środowisko,	 stosując	 przy	
ich	 opracowywaniu	 i	 projektowaniu	
strategię	o	nazwie	STRATEGIA 5R3,
która ma za zadanie optyma-

lizację głównych zmiennych 
wpływających na ogólne parame-

try ekologiczne opakowań.

Na	przestrzeni	lat	opracowano	wiele
dobrych	 wzorców	 w	 zakresie	
projektowania	opakowań,	zgodnie	z
wytycznymi	Grupy.

Podajemy	kilka	przykładów4	zaczerp-
niętych	z	roku	2013/2014:

• „Recycling”– niewykorzystane 
tacki - opakowania zbiorcze KIND-

ER JOY		
Część	 odrzutów	 z	 produkcji
Kinder	 Joy	 jest	 wykorzystywana	 do
produkcji	 opakowań.	 Odrzuty	 są	
wysyłane	do	podwykonawcy	Ferrero,
który	 przerabia	 tacki	 na	 surowiec	
wtórny	w	postaci	granulatu,	z	którego	
następnie	 wytwarza	 się	 brązowe	
nóżki	 ekspozytorów	 Ferrero	 Rocher,	
które	w	95%	składają	się	z	materiału	
z	odzysku	(pozostałe	5%	to	barwnik).	
W	 ubiegłym	 roku	 kalendarzowym	
wytworzonych	 zostało	 około	 70	 ton	
takiego	 granulatu,	 a	 korzyści	 były	
dwojakie:	w	 roku	2013/2014	uzyska-
no	 redukcję	 odpadów	 z	 produkcji	 i	

Eko -wzornictwo 

wykorzystania	 nieodnawialnych	 su-
rowców	 pierwotnych	 na	 poziomie	
40	 ton.	 Pozostały	 granulat	 zostanie	
wykorzystany	w	roku	2014/2015

•  „Reduction” – termoformierki 
do KINDER JOY.
Nowy	system	produkcji	KINDER	JOY
wprowadzony	w	zakładach	w	Indiach	
i	 w	 Ekwadorze	 wprowadza	 uspraw-
nienia,	 realizujące	 wytyczne	 Ferre-
ro	 w	 zakresie	 redukcji	 odpadów	 w	
procesie	 termo	 formowania	 dwóch	
połówek	 KINDER	 JOY.	 Osiągnięto	
dzięki	 temu	 redukcję	 odpadów	 o	
12%,	czyli	 111	 t/rocznie.	Usprawnie-
nia	 te	 są	 obecnie	 analizowane	 pod	
kątem	możliwości	ich	wprowadzenia
w	innych	zakładach.	

•  „Reduction” - opakowania zbi-
orcze KINDER NIESPODZIANKI
Aby	zużywać	mniejsze	ilości	zasobów,	
Grupa	zwróciła	uwagę	na	opakowa-
nia	zbiorcze	KINDER	NIESPODZIAN-
KI	z	tworzyw	PET,	produkowane	we
Włoszech.	Chodziło	o	zmniejszenie
grubości	i	ciężaru	termoformowanych
tacek	z	tworzywa	sztucznego	
i	papierowych	ekspozytorów.	W	roku
2013/2014	zmiany	te	pozwoliły	na
redukcję	zużycia	tworzyw	sztucznych	
o	 7%	 i	 wykonanie	 nowego	 ek-
spozytura	papierowego	o	około	10%	
lżejszego..

3.  Szczegółowo wytyczne
te zostały opisane w

rozdziale „Minimalizacja
oddziaływania na

środowisko”

4. Podane liczby to
szacunki oparte na

prognozach dotyczących
wielkości rocznych.

Zabawa	i	rekreacja	odgrywają	bardzo
ważną	 rolę	 w	 ogólnym	 rozwoju	
każdego	 dziecka,	 zaspokajając	 jego
fundamentalne	 potrzeby	 z	 psycho-
logicznego	 i	 emocjonalnego

Niespodzianki KINDER®

wciąż zaskakują
WARTOŚĆ ZABAWY 

punktu	 widzenia.	 Zabawa	 stanowi
bowiem	 swego	 rodzaju	 soczewkę,
poprzez	 którą	 dziecko	 testuje	
otaczający	 je	 świat	 i	 która	 wspo-
maga	 w	 jego	 rozwoju	 i	 wzroście.

Art. 31 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka
Rezolucja	44/25	z	20	listopada	1989r

1.		 Państwa	 -Strony	 uznają	 prawo	 dziecka	 do	 wypoczynku	 i	 czasu	
wolnego,	do	uczestniczenia	w	zabawach	i	zajęciach	rekreacyjnych,	sto-
sownych	do	wieku	dziecka	oraz	do	nieskrępowanego	uczestniczenia	w	
życiu	kulturalnym	i	artystycznym.
2.	 Państwa	-Strony	będą	przestrzegały	oraz	popierały	prawo	dziec-

ka	do	wszechstronnego	uczestnictwa	w	życiu	kulturalnym	 i	artystycz-
nym	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	pro-
duktów	skierowanych	do	dzieci	małe	niespodzianki	-zabawki.

Aby	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®	.	Jej	wizja	najpełniej	pr-
zedstawia	rolę	i	cele	tej	jednostki:

To	wymaga	od	Ferrero	szczególnej	troski	i	uwagi	w	trakcie	całego	przebiegu	
produkcji	–	od	projektu	do	ostatecznego	wprowadzenia	na	rynek.

TWORZENIE NIEZWYKŁYCH OKAZJI DO ZABAWY ZASKAKUJĄCO 
MAŁYMI, ALE WZBUDZAJĄCYMI OGROMNE EMOCJE ZABAWKAMI-

NIESPODZIANKAMI
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Zabawki-niespodzianki	KINDER®	tworzą	okazje	do	wszechstronnych	doświad-
czeń,	dostarczających	rozrywki,	wartości	edukacyjnych	 i	zabawy	na	platfor-
mie	cyfrowej.

ZABAWKA
WSPOMAGAJĄCA

ROZWÓJ
EMOCJONALNY I

SPOŁECZNY
PLANSZA

ZAWIERAJĄCA TREŚCI
EDUKACYJNE 

CZERWONE 
Świat wyścigów i dużych

prędkości – wszyscy na start!

Odkrywanie świata natury
i zwierząt, budzących
czułość i sympatię.

ZIELONE

Wyrażanie siebie i swojej
kreatywności w oryginalny 
i wciąż nowy sposób. Małe
przybory, dzięki którym
każde dziecko odkryje w
sobie artystę.

POMARAŃCZOWE

Niespodzianki dla
dziewczynek. Świat

magiczny, pełen czułości i
kolorów, w którym główną

rolę gra wyobraźnia

FIOLETOWE

Emocje w ruchu.
Zabawki pobudzające

aktywność i dające radość
z ruchu przy zabawie w
domu lub na zewnątrz,

samemu lub z kolegami.

NIEBIESKIE

I JESZCZE
BOGATSZY ŚWIAT,
KTÓRY OTWIERA

SIĘ DZIĘKI TAGOM 

Niespodzianki	tworzone	są	dla	dzieci	z	całego	świata,	pochodzących	z	różnych	
kultur,	różniących	się	płcią	i	wiekiem.	Największą	satysfakcją	jest	stworzenie	
zabawek	o	uniwersalnych	wartościach,	które	podobają	się	na	całym	świecie.

4.   Uniwersalność 

Każda	 zabawka-niespodzianka	 była	 zawsze	 opracowywana	 i	 badana	 pr-
zez	wybrany	zespół,	współpracujący	z	psychologami	specjalizującymi	się	w	
rozwoju	 poznawczym,	 emocjonalnym,	 społecznym	 i	 ruchowym	dziecka.	W	
pracy	tej	kluczowe	są	4	zasady:

1.		 	usprawnianie	umiejętności	dziecka;
2.	 różnorodność;
3.	 wszechstronne	doświadczenie;
4.	 uniwersalność.

Niespodzianki	 KINDER®	 są	 pomyślane	 tak,	 by	 sprzyjały	 rozwijaniu	 przez	
dziecko	określonych	umiejętności,	a	konkretnie:

1. Usprawnianie umiejętności dziecka 

3.  Wszechstronne doświadczenie 

ZABAWA WIDZIANA OCZAMI KINDER® 

Każdego	 roku	 zespół	 ekspertów	 opracowuje	 nowe	 pomysły	 na	 zabawki,	
które	mają	stymulować	pełny	i	harmonijny	rozwój	dziecka.

Niespodzianki	dzielą	się	na	pięć	kategorii,	które	razem	tworzą	szeroki	i	różno-
rodny	asortyment	zabawek,	dodatkowo	urozmaicany	seriami	przeznaczony-
mi	dla	dziewczynek	i	dla	chłopców.

2. Różnorodność: pięć obszarów zabaw.

k_ b

o a

l bi `

K
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proces montażu zabawki stymuluje logiczne myślenie 
i wymusza określoną kolejność działań, a tym samym 
buduje umiejętności typu problem-solving, jednocześn-
ie zaspokajając ciekawość dziecka.

ROZWÓJ
POZNAWCZY 

ROZWÓJ
EMOCJONALNY 

ROZWÓJ
SPOŁECZNY 

ROZWÓJ
RUCHOWY 

Emocje towarzyszą osiągnięciu celu (złożenie zabawki), a 
także samej zabawie, ponieważ zabawka jest skonstruo-
wana 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 wspólnymi radosnymi
chwilami .

Złożenie zabawki wymaga dobrej koordynacji 
wzrokoworuchowej, pobudza wyobraźnię, logiczne 
myślenie i zręczność.
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Dla	Grupy	Ferrero	słuchanie	konsumenta	to	nie	tylko	wartość,	ale	codzien-
na	praktyka,	której	fundamentem	jest	poczucie	odpowiedzialności,	wykrac-
zające	poza	cele	handlowe.

Od	zawsze	dbałość	o	konsumenta	 stanowiła	 założenie	 i	podstawę	polityki	
biznesowej	Grupy.

Wcielając	 te	zasady	w	życie,	każdego	roku,	Ferrero	zwiększa	 liczbę	prowa-
dzonych	 badań	 konsumenckich,	 których	 celem	 jest	 analiza	 jakościowa,	
ilościowa	 i	 zachowania	konsumentów.	Organizowane	są	 też	 sesje	aktywnej	
zabawy,	pozwalające	lepiej	poznać	konsumentów	i	odkryć	ich	potrzeby	i	pra-
gnienia.
Na	poszczególnych	etapach	projektowania	zabawek	Ferrero	przeprowadza	
testy	z	udziałem	rodziców	i	dzieci,	których	celem	jest	sprawdzenie	trafności	
pomysłu	i	ulepszenie	projektu.

Każdego	roku	cały	asortyment	 jest	całkowicie	zmieniany	 i	powstaje	ponad	
100	nowych	niespodzianek	–	to gwarancja różnorodności i najwyższych 
standardów jakościowych, a także okazja do przeżycia nowych, odmien-

nych doświadczeń.

PAKT ZAUFANIA Z KONSUMENTAMI 

Badania

Kinder	Surprise	Company	wprowadziło	wewnętrzny kodeks projektowa-

nia 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	kryteria.	

Krótko	mówiąc,	kodeks	wewnętrzny	w	zakresie	projektowania	i	produkcji	za-
bawekniespodzianek	KINDER®	obejmuje:

•		normy	dotyczące	zabawek;
•		politykę	i	niezwykle	restrykcyjne	kryteria,	przyjęte	dobrowolnie,	których	

celem	jest	zapewnienie	zabawkom	KINDER®	najwyższego	poziomu	bezpiec-
zeństwa.

Nasz	wewnętrzny	kodeks	stanowi,	że	wszystkie	zabawki	KINDER®	muszą	być	
zgodne	 z	 obowiązującymi	 normami	 bezpośrednio	 odnoszącymi	 się	 do	 za-
bawek,	a	także	z	międzynarodowymi	 i	 lokalnymi	standardami	zabawek,	do	
których	te	pierwsze	odsyłają:

Nasz	wewnętrzny	kodeks	obejmuje	dobrowolnie	przyjętą	politykę	 i	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:

•	 KINDER®	nie	wykorzystuje	niektórych	elementów,	jak	np.	magnesów,	
tatuaży,	 piłeczek	 antystresowych,	 zabawek	 w	 kształcie	 broni,	 baniek	
mydlanych,	gumek	do	ścierania;

•	 szczególną	uwagę	przywiązuje	się	do	niektórych	elementów	zabawek,	
jak	na	przykład	przyssawek,	które	w	żadnym	wypadku	nie	mogą	odry-
wać	się	od	zabawki;

•	 część	istniejących	norm	dotyczących	zabawek	dodatkowo	zaostrzono.

Bezpieczeństwo

Zgodność z obowiązującymi normami

Oprócz zgodności z przepisami prawa – surowe 
wymagania wewnętrzne 

OBOWIĄZUJĄCE	NORMY,	DO	KTóRYCH	STOSUJE	SIĘ	GRUPA:

•	 Dyrektywa	2009/48/WE	w	sprawie	bezpieczeństwa	zabawek;
•	 Norma	 europejska	 określająca	 wymogi	 bezpieczeństwa	 dla	 za-

bawek	(EN	71);
•	 Międzynarodowe	standardy	bezpieczeństwa	zabawek	(ISO	8124);
•	 Ponadnarodowe	 standardy	 bezpieczeństwa	 zabawek	 (MERCO-

SUR);
•	 Normy	 krajowe	 wszystkich	 państw,	 w	 których	 zabawki	 są	 dy-

strybuowane,	 w	 szczególności	 w	 Kanadzie	 i	 Australii,	 gdzie	
obowiązują	wymagania	surowsze	niż	określone	w	normach	
ISO	i	EN	71.
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Zobowiązania dobrowolne – wytyczne

Projektowanie zabawek KINDER® 

Przy	projektowaniu	niespodzianek,	Kinder	Surprise	Company	kieruje	się	
specjalnymi	wytycznymi,	których	zadaniem	jest	zapobieżenie	temu,	by	
dziecko,	niewłaściwie	bawiąc	się	daną	zabawką,	mogło	zrobić	sobie	kr-
zywdę.

Wytyczne	 określają	 szczegółowe	 wymagania	 stosowane	 do	 budowy	
wszystkich	zabawek	lub	tylko	niektórych	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	brązowego,	przypominającego	czekoladę.

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	wspie-
rała	rozwój	ruchowy	i	poznawczy	dziecka.

• Klasyikacja wiekowa: Kinder	Surprise	Company	zgłasza	zabawkę	
KINDER®	do	analizy	przez	psychologów	i	organizacje	międzynarodowe,	
by	zapewnić,	że	będzie	ona	odpowiadała	wytycznym	w	zakresie	klasy-
ikacji	wiekowej	zabawek,	sporządzonym	przez	CEN	(Europejski	Komi-
tet	Normalizacyjny).

• Kontrola medyczna: Kinder	Surprise	Company	poddaje	prototypy	
wszystkich	niespodzianek	KINDER®	pod	ocenę	wstępną	lekarza	specja-
listy	z	dziedziny	laryngologii	dziecięcej,	który	sugeruje	zmiany	zawsze	
wprowadzane	przez	Kinder	Surprise	Company	.

• Ocena pod względem bezpieczeństwa: Kinder	 Surprise	 Com-

pany	 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	dodatkowego	ryzyka,	nieprzewidzianego	przez	normy	techni-
czne,	a	zatem	zgodność	wyłącznie	z	tymi	normami	nie	gwarantuje	pełn-
ego	bezpieczeństwa	zabawki.

Jeżeli	 rygorystyczna	 procedura	 za-
twierdzania	 prototypu	 wykaże	 ist-
nienie	 choćby	minimalnego	 ryzyka,	
zabawka	 podlega	 odpowiedniej	
modyfikacji.
Kinder	 Surprise	 Company	 wypełn-
ia	 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	 głębo-
kiej	odpowiedzialności.



KINDER NIESPODZIANKA i KINDER JOY

253252

Odpowiedzialność społeczna Ferrero Dodatek specjalny 

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	 za-
bawek.	Nasz	 standard	 zakłada,	 że	 test	w	warunkach	 skrajnych	 (tzw.	 abu-
se	 test),	 polegający	na	upuszczeniu,	 skręcaniu	 i	 ciągnięciu,	 a	więc	 symu-
lujący	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.

Tak więc przestrzeganie naszego wewnętrznego kodeksu gwarantuje 
trwałość zabawki i jej elementów.

NIESPODZIANKA
WYPRODUKOWANA	JEST	Z
BARDZO	WYTRZYMAŁEGO

MATERIAŁU	(PA6.6)	,	PONIEWAŻ
ANI	POLIPROPYLEN	ANI	ABS	NIE

PRZESZŁYBY	TESTóW
MECHANICZNYCH.

Trwałość	tę	osiągamy	dzięki	zastosowaniu	starannie	wybranych	i	wytrzy-
małych	materiałów,	będących	w	stanie	przejść	pozytywnie	testy	w	warunka-
ch	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	bar-

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

Dążąc	do	zapewnienia	maksimum
bezpieczeństwa,	Kinder	Surprise
Company	 wymaga,	 by	 zabawki	
spełniały	 kryteria	 surowsze	 niż	 te,	
które	 przewiduje	 norma	 EN 	 71	 o	
bezpieczeństwie	 zabawek.	 Dotyczy	
to	 przede	 wszystkim	 bezpieczeńs-
twa	 chemicznego,	 ze	 szczególnym	
uwzględnieniem	 limitów	 migracji	
metali	 ciężkich	 (wartość	 dopuszc-
zona	przez	nasz	wewnętrzny	kodeks	
jest	niższa	od	założeń	normy	EN
71,	które	są	dość	ostrożne).	

Projekt	 nowej	 jednoczęściowej	 kap-
sułki,	 w	 której	 schowana	 jest	 zabawka,	
jest	 jeszcze	bezpieczniejszy	od	poprze-
dniego	rozwiązania,	które	składało	się	z	
dwóch	części.

Góra	i	dół	tej	jednoczęściowej	kapsułki
połączone	są	ze	sobą	za	pomocą	moc-
nego	plastikowego	przegubu,	który	sca-
la	 obie	 połówki	 tak,	 by	 nie	 można	 ich	
było	rozdzielić	i	by	dziecko	nie	mogło	ich
połknąć.

Aby	zapewnić	wytrzymałość	i	trwałość
plastiku,	 proces	 produkcji	 jed-
noczęściowej	 kapsułki	 jest	 stale	 pod-
dawany	 specjalnym	 testom.	 Bezpiec-
zeństwo	 kapsułki	 zostało	 potwierdzone	

przez	zespół	wykwalifikowanych	i	znanych	na	arenie	międzynarodowej	lekarzy.

Materiał,	z	którego	kapsułka	jest	wykonana,	spełnia	międzynarodowe	normy	w
zakresie	kontaktu	z	żywnością.	Grupa	Ferrero	wprowadziła	tę	jednoczęściową
kapsułkę	do	produkcji	w	2007	roku.

Dyrektywa	2009/48/WE	w	sprawie	bezpieczeństwa	zabawek,	która	obowiązuje	
od	20	lipca	2011roku	we	wszystkich	państwach	członkowskich	Unii	Europejskiej	
stanowi,	że	dopuszczalne	do	stosowania	w	jajkach	z	czekolady	zawierających	
zabawkę-niespodziankę	są	wyłącznie	„jednoczęściowe”	kapsułki.

Kinder	 Surprise	 Company	 gwarantuje	 pełną	 zgodność	 z	 wymaganiami	
wewnętrznego	 kodeksu	 zasad	 projektowania	 i	 produkcji	 zabawek,	 podc-
zas	 całego	cyklu	produkcji	 zabawek	 -niespodzianek	KINDER®.	Dlatego	 też	
wszystkie	zabawki	KINDER®	wprowadzone	na	rynek	są	zgodne	z	przepisami	
kodeksu	wewnętrznego,	niezależnie	od	miejsca	produkcji	zabawki	i	jej	przez-
naczenia	na	poszczególne	rynki.

Jest	to	zatem	globalne podejście do kwestii bezpieczeństwa, wzorujące 
się na najbardziej restrykcyjnych międzynarodowych normach bezpiec-

zeństwa i kontroli jakości, a często idące nawet dalej.

Czynniki,	dzięki	którym	jest	to	możliwe,	można	zreasumować	następująco:

•	 określona	liczba	wybranych	dostawców,	zatwierdzonych	i	monitorow-
anych	przez	Kinder	Surprise	Company;

•	 akceptacja	specyikacji	produkcji	Kinder	Surprise	Company	przez	
dostawców;

Kapsułka KINDER NIESPODZIANKI

Gwarancja przestrzegania standardów na całym świecie
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Kontrole jakości 

Dział jakości Kinder Surprise Company prowadzi stale kontrole jakości 
w trakcie całego procesu produkcji zabawek,	według	 specjalnych,	bar-
dzo	dokładnych	procedur,	wzorowanych	na	najlepszych	praktykach	wypra-
cowanych	w	tej	branży.

Kinder	 Surprise	 Company	 na	 zasadzie	 dobrowolnej	 przystąpiło	 do	 pro-
gramów	audytów,	prowadzonych	przez	wyspecjalizowane	jednostki,	których	
celem	 jest	 sprawdzenie,	 czy	przestrzegane	są	 regulacje	dotyczące	znaków	
jakości	(znak	Giocattoli	Sicuri	we	Włoszech,	Marque	NF	we	Francji,	znak	Cali-
dad	Comprobada	w	Hiszpanii,	SP	Mark	w	Szwecji).

W	zależności	od	danego	przypadku	programy	te	zakładają:
•		prowadzenie	okresowych	audytów	systemu	jakości	Ferrero,	opracowa-

nego	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.

•	 stworzenie	 wewnętrznej	 Zielonej	 Listy,	 aktualizowanej	 mniej	 więcej	 raz	
do	roku,	obejmującej	materiały	dopuszczone	do	stosowania	w	zabawk-
achniespodziankach,	wybrane	w	sposób	możliwie	najostrożniejszy;

•	 udział	i	monitorowanie	przez	Kinder	Surprise	Company	zakupu	surowców.

Certyikaty 

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.

PRODUKCJA – ROZWÓJ WRAZ Z ROZWOJEM
LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI 

Stale doskonalony know-how

Zabawki	KINDER®	produkowane	są	głównie	w	Europie,	w	Chinach	i	w	India-
ch.	Taki	rozkład	produkcji,	także	w	lokalizacjach	odległych	od	zwyczajowych	
miejsc	 produkcji, umożliwił stworzenie bardzo wielu miejsc pracy w 
krajach rozwijających się.

Zasada,	 która	 kieruje	współpracą	 pomiędzy	 Ferrero	 a	 tymi	 krajami,	 brzmi	
„kształcić	 i	 budować”,	 czyli	 dzielić	 się	 40-letnim	doświadczeniem	 zgroma-
dzonym	 przez	 firmę	 po	 to,	 by	 wypracować	 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.

DAWNIEJ
•		Większość	przedmiotów	wykonanych	z	tworzyw	sztucznych	produ-

kowanych	było	tradycyjną	metodą	formowania	wtryskowego.
•	Przy	 produkcji	 zabawek	 najpierw	 przy	 pomocy	 formowania	wtrys-

kowego	powstawały	poszczególne	elementy,	a	następnie	były	one	ma-
lowane	ręcznie.
•	

OBECNIE
•		Stałe	dążenie	do	coraz	wyższego	poziomu	technologicznego	do-

prowadziło	do	ewolucji	w	projektowaniu	zabawek.	Malowanie	ręczne	
zastąpiono	nowatorskim	systemem	wtryskiwania.
•		Dzięki	tej	innowacji	ograniczono	ilość	farb	i	rozpuszczalników	

używanych	w	produkcji,	które	następnie	traiały	do	środowiska
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Etyczne, społeczne i środowiskowe
wymagania wobec dostawców

Grupa	Ferrero	przygotowała	i	wdrożyła kodeks postępowania, obowiąz-

ujący dostawców z całego świata,	 regulujący	 etyczne	 i	 środowiskowe	
aspekty	produkcji	zabawek.	Pozwała to z jednej strony na utrzymanie wy-

sokich standardów jakości, a z drugiej na dzielenie się z dostawcami 
Grupy wiedzą i umiejętnościami technicznymi.

Kodeks,	którego	tytuł	brzmi	„Etyczne,	społeczne	i	środowiskowe	wymaga-
nia	 wobec	 dostawców	 zabawek	 KINDER®”,	 wzorowany	 jest	 na	 najbardziej	
zaawansowanych	międzynarodowych	kodeksach	etycznych	i	jest	równie	szc-
zegółowy	i	rygorystyczny.

Etyczne, społeczne i środowiskowe wymagania 
wobec dostawców zabawek KINDER® w skrócie

•	Wszyscy	producenci	zabawek	muszą	wstępnie	przejść	dokładny	au-
dyt,	którego	celem	jest	sprawdzenie,	czy	dany	producent	spełnia	zasa-
dnicze	wymagania	Kodeksu	etycznego.
•	Wykorzystanie	pracy	osób	nieletnich	jest	niedozwolone.
•	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	swobod-
nego	wyboru	swoich	przedstawicieli.
•	Zabrania	 się	 wszelkiej	 dyskryminacji	 pracowników	 ze	 względu	 na	

rasę,	narodowość,	niepełnosprawność,	płeć,	wiek,	orientację	seksual-
ną,	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	lub	krajowym),	zarówno	za	normalny	
wymiar	czasu	pracy,	jak	i	za	godziny	nadliczbowe.	Zasady	pracy	w	god-
zinach	nadliczbowych	muszą	być	uregulowane	w	zgodzie	z	przepisami	
lokalnymi	i	powszechnie	przyjętą	praktyką.
•	Producenci	zabawek	muszą	przestrzegać	krajowych	i	lokalnych	pr-

zepisów	w	zakresie	ochrony	środowiska,	zapobiegania	jego	zanieczyszc-
zaniu,	postępowania	z	substancjami	chemicznymi	i	odpadami.

Ferrero	 opracowało	 program	 oceny	 stopnia	 wdrożenia	 Kodeksu	 po-
stępowania,	zlecając	dwóm	zewnętrznym	jednostkom	(SGS	i	UL)	prowadze-
nie	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.

Wszystko	 to	 daje	 pewność,	 że	 producenci	 zabawek	 -	 niespodzianek
	przestrzegają	warunków	pracy	 i	że	–	również	dzięki	temu	–	Ferrero	spełn-
ia	 precyzyjne	 wymagania,	 szczególnie	 wyczulonych	 na	 kwestie	 etyczne,	
niektórych	licencjodawców.

INSPEKCJE PROWADZONE PRZEZ TE JEDNOSTKI POTWIERDZAJĄ, ŻE
DĄŻENIA PRODUCENTÓW ZABAWEK SĄ 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 OSÓB NIELETNICH.



Focus

Expo Milano 2015

WYŻYWIENIE PLANETY
ENERGIA DLA ŻYCIA
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Na Expo Milano 2015 Grupa 
Ferrero dzieli się swymi wartościami, 
by tworzyć wartość

G
Grupa	Ferrero	uczestniczy	w	Expo	Milano	2015	w	charakterze	“Con-
fectionery	 Specialties	Official	 Partner”,	 opowiadając	 swoją	 historię	
inicjatyw	 i	 projektów	 z	 zakresu	 odpowiedzialności	 społecznej	 w	
dziedzinie	innowacji	oraz	dbałości	o	ludzi	i	środowisko.

Ferrero	głęboko	wierzy	w	sens	„dzielenia	się	wartościami,	by	tworzyć	war-
tość”,	 a	 Expo	 Milano	 2015	 stanowi	 ważną	 okazję,	 aby	 wśród	 wszystkich	
zainteresowanych	 stron,	 instytucji,	 społeczeństwa	 obywatelskiego	 i	 świata	
biznesu,	 szerzyć	 świadomość	 dotyczącą	 zagadnień,	 które	 mają	 ogromne
znaczenie	dla	naszej	przyszłości	i	przyszłości	naszej	Planety.

Podczas	Wystawy	Światowej	 firma	Ferrero	korzysta	z	okazji,	aby	zaprezen-
tować	swe	zaangażowanie	w	najwyższą	jakość	i	innowacyjność	swoich	pro-
duktów,	w	przejrzystość	komunikacji,	w	troskę	i	opiekę	nad	osobami,	które	
tworzą	i	tworzyły	historię	Grupy,	we	wspieranie	lokalnych	społeczności,	w
promowanie	aktywnego	stylu	życia	wśród	najmłodszych,	w	szerzenie	zrówn-
oważonych	praktyk	rolniczych	i	ochronę	środowiska.

EXPO MILANO 2015
Expo Milano 2015

Ferrero	 prezentuje	 się	 osobom	
zwiedzającym	 Expo	 w	 wieloraki	
sposób,	poprzez:

• Search for Balance Hall,	 ek-
spozycję,	 zorganizowaną	 we	
współpracy	 z	 Expo	 i	 zlokalizowaną	
przy	 głównym	 wejściu	 na	 teren	 tar-
gowy,	 w	 Pawilonie	 Zero,	 stanowią-
cym	 pierwszy	 przystanek	 na	 trasie	
Organizacji	Narodów	Zjednoczonych	
na	Expo.
•	Strefę	 poświęconą	 projekto-

wi	 Kinder+Sport,	 zarządzaną	 we	
współpracy	 z	 włoskim	 Ministerst-
wem	 Edukacji,	 Szkolnictwa	 Wyższe-
go	i	Badań	Naukowych	oraz	Włoskim	
Komitetem	Olimpijskim,	gdzie	dzieci,	
wraz	z	rodzinami,	mogą	doświadczyć	
radości	 płynącej	 z	 aktywności	 ru-
chowej.

•	7	 multimedialnych	 wież,	 z	
których	każda	ilustruje	konkretny	te-
mat:	Doskonałość i zrównoważone 
praktyki pozyskiwania surowców; 
Fundacja Ferrero; Przedsiębiorst-
wa Społeczne Ferrero; KINDER®; 
NUTELLA®; Tic Tac®; Ferrero Ro-

cher.
• NUTELLA® Concept Bar,	 zre-

alizowany	 we	 współpracy	 z	 irmą	
Eataly,	 z	 którą	 Ferrero	 dzieli	 zam-

iłowanie	do	najlepszej	żywności,	in-
spirowanej	bogatym	dziedzictwem,	
opartym	na	rodzinnych	tradycjach.

Obecność	 Ferrero	 na	 Expo	
wyznaczają	 również	 liczne	 imprezy,	
zarówno	 lokalne,	 jak	 i	międzynaro-
dowe,	organizowane	przez	Grupę	w	
trakcie	184	dni	Wystawy.

INSTALACJE, KTÓRE GRUPA FERRERO PREZENTUJE NA EXPO MILANO 2015, 
BĘDĄ TWORZYĆ WARTOŚĆ NAWET PO ZAKOŃCZENIU WYSTAWY ŚWIATOWEJ, 

DZIĘKI AKCJI „PRZYWRACANIA” - CZĘŚĆ Z NICH ZOSTANIE BOWIEM PONOWNIE 
ZMONTOWANA. POWSTANIE W TEN SPOSÓB AMBULATORIUM PEDIATRYCZNE 
DLA DZIECI PRACOWNIKÓW FERRERO ORAZ DLA DZIECI ZAMIESZKUJĄCYCH 

OKOLICE NASZEGO SPOŁECZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA FERRERO W RPA. 
FERRERO ROZWAŻA TAKŻE MOŻLIWOŚĆ PONOWNEGO WYKORZYSTANIA KILKU 

INNYCH INSTALACJI, W CELU WSPARCIA DZIAŁAŃ 
EDUKACYJNYCH W KAMERUNIE.

1. Search for Balance Hall w Pawilonie Zero

Firma	 Ferrero,	 jako	 partner	 Expo,	
uczestniczyła	 w	 realizacji	 końcowej	
Sali	 w	 Pawilonie	 Zero,	 stanowiącym	
pierwszy	przystanek	trasy	Organizacji	
Narodów	 Zjednoczonych	 na	 Expo.	
W	 pawilonie	 tym	 Expo	 przedstawia	
rozwój	 cywilizacji	 oraz	 jej	 związek	 z	
przyrodą	i	produkcją	żywności.

Jest	to	podróż	przez	kulturę	żywienia,	
ukazująca	różnorodność	pokarmów	i	
narzędzi	używanych	do	ich	produkcji,	
metody	 ich	 przechowywania	 czy	
wreszcie	wpływ	wywierany	przez	pr-
zemysł	spożywczy	na	środowisko.	Pos-
zukiwanie	równowagi	przedstawione	

w	Search	for	Balance	Hall	niesie na-

dzieję dla przyszłości etycznego 
oddziaływania człowieka na środ-

owisko.	 I	 to	właśnie	 jest	wkład,	 jaki	
pragnie	wnieść	Ferrero.

"Nullus	 locus	 sine	 genio"	 [Żadne	
miejsce	nie	jest	bez	ducha	opiekuńcz-
ego”]	 pisał	 Serwiusz	 w	 komentarzu	
do	 „Eneidy”	 -	 łacińskiego	 poema-
tu	Wirgiliusza.	Serwiusz	 twierdził,	 że	
każdy	 ekosystem	 jest	 wynikiem	 in-
terakcji	 pomiędzy	 jego	 tożsamością	
a	 ludźmi,	 którzy	 zamieszkiwali	 dane	
tereny	 na	 przestrzeni	 wieków,	 wz-
bogacając	 panujące	 tam	 zwyczaje	
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2.  Strefa Kinder+Sport

Strefa	 Kinder+Sport,	 położona	 w	
samym	 sercu	 Wystawy	 Światowej,	
jest	 najważniejszym	 akcentem	 ud-
ziału	Ferrero	w	Expo.	Zajmuje	blisko	
3.600	m2	,	na	których	dzieci	i	rodzice	
mogą	doświadczać	 radości	płynącej	
z	 aktywności	 fizycznej.	 Do	 ich	 dy-
spozycji	przygotowano	różne	trasy:

•	IInspiring	 space:	 strefa	 przy	we-
jściu,	 poświęcona	 prezentacji	 pro-
jektu	 i	 jego	 wartości,	 której	 celem	
jest	 uświadomienie	 zwiedzającym	
znaczenia	 aktywnego	 stylu	 życia	 już	
od	najmłodszych	lat;
•	The	 Joy	 of	Moving	Garden,	 tra-

sa	składająca	się	z	innowacyjnej	kon-
strukcji	 o	 walorach	 edukacyjnych,	
poświęcona	 aktywności	 ruchowej.	
Dzieci	 uczą	 się	 tam	 samodzielności	
i	 nabywają	 nowe	 umiejętności	 ru-
chowe,	 wykorzystując	 do	 zabawy	
urządzenia	 zaprojektowane	 i	 zreal-

izowane	 we	 współpracy	 z	 Uniwer-
sytetem	 Rzymskim	 "Foro	 Italico",	 z	
Włoskim	 Komitetem	 Olimpijskim	 i	
Ministerstwem	 Edukacji.	 Wszystkie	
urządzenia	zostały	zaprojektowane	z	
myślą	o	poprawie	zdolności	motory-
cznych	 dzieci,	 co	 ułatwia	 ich	 rozwój	
poznawczy	 i	 społeczny.	 Nowatorska	
inicjatywa	 ma	 na	 celu	 zapewnienie	
dzieciom	 -	 przyszłym	 obywatelom	
-	 przydatnych	 narzędzi	 do	 radzenia	
sobie	 z	codziennymi,	 życiowymi	wy-
zwaniami.
•	The	Active	Arena,	miejsce,	gdzie	

dzieci	 i	 rodzice	 mogą	 oddawać	 się	
jedynej	w	swoim	rodzaju	aktywności	
rekreacyjno-motorycznej,	 opracow-
anej	przez	Komitet	Naukowy	z	myślą	
o	 rozwijaniu	 umiejętności	 niezbęd-
nych	 w	 społeczeństwie.	 W	 streie	
tej	 zaplanowano	 również	 wydarze-
nia	instytucjonalne,	w	tym	występy	i	
rozgrywki	sportowe.

i	 tradycje.	Dwanaście	panoramicznych	projekcji	w	 tej	 sali	 stanowi	przykład	
doskonałej	 równowagi	pomiędzy	środowiskiem	a	rozwojem	człowieka	 i	pr-
zemysłu;	 osiem	 z	 nich,	 zrealizowanych	 przez	 Ferrero,	 ukazuje	 uprawę	 su-
rowców,	które	Grupa	wykorzystuje	do	produkcji	swych	wyrobów.

Partnerzy	 projektu	 Kinder+Sport	 podzielają	 ten	 sam	 cel	 -	 promowanie 
aktywności fizycznej, jako niezbędnego elementu codziennego życia.	
Kinder+Sport	dąży	do	zainteresowania	ruchem	jak	największej	 liczby	dzieci	
na	całym	świecie,	zachęcając	je	do	prowadzenia	aktywnego	i	zdrowego	trybu	
życia.

I	wreszcie	„Manifest Joy of Moving"	określa	podstawowe	zalety	aktywności	
fizycznej	dla	młodych	pokoleń,	mające	fundamentalne	znaczenie	z	fizyczne-
go,	społecznego	i	edukacyjnego	punktu	widzenia.	W	ciągu	sześciu	miesięcy	
trwania	Expo	2015	zebraliśmy	informacje	zwrotne	od	naszych	najważniejszych	
interesariuszy	na	temat	punktów	zawartych	w	Manifeście.	Wynik	tej	zbiorowej	
refleksji	 doprowadzi	 do	 zdefiniowania	 i	 uruchomienia	 długoterminowego	
programu.

Expo Milano 2015
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3.  Wieże Ferrero 

Wieże	 Ferrero	 zostały	 zaprojektowane	 tak,	 by	 w	 jak	 najbardziej	 intera-
ktywny	sposób	przedstawić	kwestie	odpowiedzialności	 społecznej	Ferrero	
oraz	niektóre	globalne	marki	 firmy,	takie	 jak	NUTELLA®,	KINDER®,	Ferre-
ro	Rocher	 czy	Tic	Tac®.	Wieże	mają	wzbudzić	 interakcje	 zwiedzających,	 a	
zewnętrzne	monitory,	 filmy	pokazywane	wewnątrz	wież	 czy	 „studnie”	po-
głębiają	przekazywane	tam	informacje.

Na	złotych	panelach	dekoracyjnych	umieszczono	nazwiska	pracowników	Fer-
rero	z	całego	świata.	Jest	to	sposób	na	podziękowanie	tym	wszystkim,	którzy	
poprzez	swe	codzienne	zaangażowanie	przyczyniają	się	do	sukcesu	Ferrero.	
Z	kolei	drzewka	leszczyny,	znajdujące	się	w	górnej	części	konstrukcji	każdej	
wieży,	są	hołdem	dla	natury,	która	hojnie	obdarza	nas	swymi	owocami.

Poniżej	przedstawiona	została	krótka	charakterystyka	każdej	z	wież:

•  Wieża Surowców: Doskonałość i Zrównoważone Praktyki

• Wieża Fundacji

Wieża	ta	ma	na	celu	przedstawienie	
międzynarodowej	 opinii	 publicznej	
unikalnego	 zjawiska,	 jakim	 jest	 Fun-
dacja	 Piery,	 Pietra	 i	 Giovanniego	
Ferrero,	 której	 przyświeca	 motto:	
„Pracuj, Twórz, Dawaj".	 Fundacja	
powstała	 w	 1983	 roku	 i	 od	 tamte-
go	 czasu	 stara	 się	 zapewnić	 kobie-
tom	i	mężczyznom,	którzy	poświęcili	
pracy	w	Ferrero	dwadzieścia	pięć	lub	

więcej	lat	swego	życia,	możliwość	po-
dtrzymywania	kontaktów,	wykazywa-
nia	 się	 aktywnością,	 kreatywnością	
i	 zaangażowaniem	 na	 rzecz	 lokalnej	
społeczności.	 Proponując	 różne	 ro-
dzaje	działalności,	Fundacja Ferrero 
popiera ideę aktywnego starzenia 
się	 i	 sprzyja	 poprawie	 jakości	 życia	
osób	starszych,	zachęcając	je	do	kon-
taktów,	zaangażowania,	solidarności	

Wieża	została	zaprojektowana	w	celu	
poruszenia kwestii doskonałości 
surowców oraz zrównoważonych 
praktyk ich pozyskiwania,	 które	
Ferrero	 utożsamia	 z	 najwyższym	
poziomem	 jakości,	 maksymalną	
świeżością	oraz	dbałością	o	aspekty	
społeczne		i	środowiskowe	łańcucha	
dostaw	 zgodnie	 z	 rygorystycznymi	
standardami	Ferrero.	Wieża	koncen-
truje	 się	 na	 orzechach	 laskowych	 -	
surowcu,	 który	 od	 zawsze	 zapewnia	
charakterystyczny	 i	 niepowtarzalny	
smak	produktom	Ferrero.
Doskonałe	 jakościowo	 surowce	 wy-
magają	 także	 zrównoważonych	 pra-
ktyk	 rolniczych	 oraz	 promowania	
rozwoju	 gospodarczego	 i	 społeczn-
ego	 terenów,	 z	 których	 pochodzą.	
Aspekt	ten	jest	zaprezentowany	na
przykładzie	 masła	 shea,	 pozyskiwa-
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nego	 z	 drzew	 rosnących	 w	 Afryce.	
Masło	to	stanowi	ważne	źródło
pożywienia	 i	 dochodu	 lokalnych	
społeczności,	 a	 co	 za	 tym	 idzie	
sposób	utrzymania	i	podnoszenia
poziomu	 społecznego,	 szczególnie	
dla	kobiet.

Napis	 „MADE WITH CARE",	
umieszczony	 w	 widocznym	 miejscu	
na	 konstrukcji	 Wieży,	 reprezentuje	
podejście	Ferrero	do	tworzenia	pro-
duktów	 i	 prowadzenia	 działalności	
gospodarczej.	 Podejście	 to	 koncen-
truje	 się	 wokół	 pojęcia	 care	 -	 uwa-
gi,	 jaką	 przykłada	 się	 do	wszystkich	
etapów	łańcucha	wartości,	od	wybo-
ru	 surowców	 poprzez	 produkcję,	 aż	
po	analizę	wpływu	gospodarczego	i
społecznego.
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	 rozrywki.	 Fundacja	 Ferrero	 ma	
swoją	siedzibę	w	miejscowości	Alba,	
w	 nowoczesnym	 budynku,	 który	
umożliwia	 spełnienie	 oczekiwań	
około	3500	byłych	pracowników	i	ich	
małżonków,	 oferując	 im	 okazje	 do	
spotkań,	 miejsca	 rozrywki,	 pracow-
nie,	 bibliotekę,	 wielofunkcyjne	 au-
dytorium,	siłownię	i	sale	wystawowe.	
Dla	 dzieci	 pracowników	 stworzono	
ponadto	 nowoczesne	 przedszkole,	
gdzie	 „seniorzy”	 z	 Ferrero	 oferują	
swoją	 pomoc	 na	 dowód,	 że	 dwa	
pokolenia	 -	 dziadków	 i	 wnuków	 -	
mogą	konstruktywne	współdziałać.

• Wieża Przedsiębiorstw Społecznych Ferrero

Wieża	ta	przedstawia	główne	działania	Przedsiębiorstw	Społecznych	Ferre-
ro,	które	są	firmami	biznesowymi	sensu	stricto,	nastawionymi	na	osiągnięcie	
zysku,	ale	w	swym	działaniu	kierują	się	 również	silnie	 rozwiniętym	duchem	
społecznym.

Misja	Przedsiębiorstw	Społecznych	Ferrero	rozwija	się	w dwóch kierunkach:
	
•	 tworzenie	miejsc	pracy;
•	 realizacja	 projektów	 i	 inicjatyw	 o	 charakterze	 społecznym	 i	 charyta-

tywnym.	

Expo Milano 2015

Narzędzia	 multimedialne	 Wieży	 odkrywają	 przed	 widzem	 niektóre	 z	 tych	
wyjątkowych	 działań,	 jakie	 Ferrero	 promuje	 w	 Indiach,	 RPA	 i	 Kamerunie.	
Projekty oraz inicjatywy o charakterze społecznym i charytatywnym 
realizowane	 są	 przez	 Przedsiębiorstwa	 Społeczne	 Ferrero	 ze	 specjalnego	
funduszu	socjalnego,	który	tworzą	w	oparciu	o	roczną	wielkość	produkcji	za-
kładu.	Inicjatywy	społeczne	i	charytatywne	umożliwiły	do	tej	pory	odbudowę	
i	renowację	publicznych	szkół	i	przedszkoli,	wsparcie	struktur	opieki	pedia-
trycznej	 i	 pomocy	dla	dzieci	 bezdomnych,	 szkolenia	dla	młodzieży	w	 celu	
podniesienia	świadomości	w	kwestiach	profilaktyki	chorób	zakaźnych.

• Wieża KINDER®

KINDER®	uważa,	że	beztroska	i	radość	są	podstawowymi	czynnikami	rozwoju	
dziecka,	dlatego	też	Wieża	KINDER®,	poświęcona	dzieciom	i	ich	rodzinom,	
pragnie	 podarować	 im	 kilka	 radosnych i beztroskich chwil.	 Zwiedzający	
poznają	proces	obmyślania	i	produkowania	niespodzianek	Ferrero,	które	są	
tworzone	z	myślą	o	zapewnieniu	dziecku	najpiękniejszych	doznań	związanych	
z	zabawą	–wielkie	emocje,	zamknięte	w	maleńkim	formacie.
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• Wieża NUTELLA®

NUTELLA®	 jest	symbolem	pozytywnej	energii	 i	optymizmu,	 i	właśnie	 takie	
emocje	pragnie	wzbudzać	kolejna	Wieża	znajdująca	się	na	Expo.	Zwiedzający	
dowiadują	się	przede	wszystkim,	dlaczego	NUTELLA®	jest	tak	pyszna.	Wieża	
ujawnia	bowiem	niektóre	sekrety	tej	prostej,	ale	wyjątkowej	receptury,	która	
sprawiła,	że	od	dziesięcioleci	produkt	ten	cieszy	się	tak	wielką	popularnością	
swych	fanów,	że	nawet	na	Expo	mogą	oni	w	zabawny	i	wciągający	sposób	
przeżywać	wspólnie	radosne	chwile.
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• Wieża Ferrero Rocher

W	tej	Wieży,	Ferrero	dzieli	się	ze	zwiedzającymi	swoim	„złotym	doświadcz-
eniem”	(golden	experience),	które	ucieleśnia	Ferrero	Rocher.	Ferrero	Rocher	
to	specjał,	będący	wyrazem	jakości	 i	doświadczeń	tradycyjnej	sztuki	cukier-
niczej	Ferrero.	Zapewnia	wyjątkowe	doznania	zmysłowe,	związane	ze	skład-
nikami	najwyższej	 jakości.	Ferrero	Rocher	opowiada ponadto o zabawie i 
celebracji, o akcie dawania i dzielenia się z ludźmi,	którzy	są	dla	nas	ważni.	
Osoby	odwiedzające	 tę	multimedialną	Wieżę	mogą	zatem	zapoznać	się	 ze	
szczególnymi	cechami	Ferrero	Rocher,	przyjmując	zaproszenie,	aby	zatrzymać	
się	na	chwilę,	rozkoszując	się	i	dzieląc	„złotymi	przyjemnościami”	życia.
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• Wieża Tic Tac®

Tic	Tac®	to	dużo	więcej	niż	zwykły	cukierek,	to	sposób	na	bycie	razem	i	dzie-
lenie	się	beztroskimi	chwilami.	Pojawił	się	na	rynku	w	roku	1969	-	roku	Wo-
odstocku	 i	 lądowania	 na	 Księżycu.	 Nie	 przez	 przypadek	 Tic	 Tac®	 narodził	
się	właśnie	wtedy,	jest	to	bowiem	produkt,	który	zapoczątkował	prawdziwą	
rewolucję,	wprowadzając	na	rynek	zupełnie	nową	kategorię	produktów.	Tic	
Tac®	od	razu	stał	się	hitem	jako	świeży,	niskokaloryczny	cukierek,	wyjątkowy	
dzięki	 trzem	smakom	(wanilia	na	zewnątrz,	słodka	mięta	wewnątrz	 i	mocna	
mięta	w	samym	środku).

Wewnątrz	 Wieży	 goście	 mogą	 przeżyć	 chwile	 beztroski,	 doświadczając	
emocji,	jakie	niosą	ze	sobą	Tic	Tac®	i	ciekawe	projekcje	filmowe.

Expo Milano 2015

4. NUTELLA® Concept Bar

Pomysł	 ten	 oparto	 na	 zdaniu	 „Jesteś	 NUTELLĄ®.	 Tysiące	 zdjęć	 i	 nazwisk	
rozrzuconych	w	 różnych	miejscach	 opowiadają	 historię	marki	NUTELLA®”.	
NUTELLA®	 Concept	 Bar	 jest	 popularnym	 miejscem,	 gdzie	 goście	 mogą	
skosztować	 różnorodnych	 potraw	wykonanych	 z	 użyciem	NUTELLI®,	 kupić	
pyszne	 przekąski,	 takie	 jak	 Nutella	 B-ready,	 unikalne	 markowe	 produkty,	
specjalne	opakowania	i	książki	„NUTELLA®	World”.	Ponadto	tylko	w	Nutel-
la®	Concept	Bar	na	Expo	można	wydrukować	spersonalizowane	etykietki	z	
imionami	w	ośmiu	 różnych	 językach	 (włoskim,	 angielskim,	 francuskim,	nie-
mieckim,	hiszpańskim,	rosyjskim,	chińskim	i	arabskim)	lub	z	krótkimi	wiado-
mościami	w	języku	angielskim.
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Wskaźniki GRI-G3.1 
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,	odnie-
sienie	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).

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

Wytyczne OECD dla 
przedsiębiorstw 

wielonarodowych

ISO 26000 
Główne tematy i konkretne 
aspekty odpowiedzialności 

społecznej

Raporto-
wanie 

GRI-G3.1 & 
FPSS

ODNIESIENIA

I PR0FIL

1. .Strategia i analiza

1.1
Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla biorącego 
udział w procesie decyzyjnym dot. roli 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; 12-13; 22-23; 25; 29; 
120-123; 150-153; 189-192; 
194-199; 202-204; 223; 227; 
235; 241; 245; 248-249; 253; 

260-261

2.Proil organizacyjny

2.1 Nazwa organizacji n.a n.a. T 22

2.2 Główne marki, produkty i/lub usługi n.a n.a. T 18

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 20-23

2.4 Lokalizacja siedziby głównej organizacji n.a n.a. T 22

2.5

Liczba krajów, w których działa organizacja, nazwy 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 20-21

2.6 Forma własności i struktura prawna organizacji n.a n.a. T 22

2.7 Obsługiwane rynki n.a n.a. T 20

2.8
Wielkość przedsiębiorstwa (liczba pracowników, obroty netto, 
wielkość  produkcji)

n.a n.a. T 19-21; 80-82

2.9
Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące 
rozmiaru, struktury lub formy własności

n.a n.a. T 5; 20-22

2.10 Uznania/nagrody otrzymane w raportowanym okresie n.a n.a. T 30-35; 183; 238

3. Parametry raportu

Proil raportu

3.1 Okres raportowania n.a n.a. T 4

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 4

Wskaźniki GRI

The	Ferrero	Group	is	a	registered	Organizational	Stakeholder	of	GRI	and	supports	the	mission	of	GRI	to	empower	decision	

makers	everywhere,	through	its	sustainability	standards	and	multi-stakeholder	network,	to	take	action	towards	a	more	su-

stainable	economy	and	world.

Grupa	Ferrero	 jest	 zarejestrowanym	 Interesariuszem	Organizacyjnym	GRI	 i	wspiera	misję	GRI,	pole-
gającą	na	wspomaganiu	decydentów	działających	na	całym	świecie	poprzez	wyznaczanie	standardów	
zrównoważonego	podejścia	i	tworzenie	sieci	złożonych	z	wielu	interesariuszy.	Ma	to	służyć	budowaniu	
bardziej	zrównoważonej	ekonomii	i	świata	rozwijającego	się	w	tym	kierunku.

Pod	koniec	2014	 roku	GRI	zaktualizowało	dotychczasowy	Application	Level	Check	 (ALC),	 zmieniając	
jego	nazwę	na	GRI	Application	Level	Service.	Pomimo	zmiany	nazwy	i	logo,	metodyka	i	wytyczne	związ-
ane	z	usługą	pozostały	bez	zmian.

GRI	Application	Level	Service	potwierdza,	że	niniejszy	raport	obejmuje	informacje	dotyczące	wszystki-
ch	wymagań	i	spełnia	Application	Level	tej	organizacji.	W	przypadku	pomyślnego	zakończenia	wery-
fikacji	GRI	Application	Level	Service,	GRI	dostarcza	firmie	znak	graficzny,	który	zastępuje	te	z	poprzed-
nich	raportów,	a	który	stanowi	formalne	potwierdzenie	tego,	że	raport	tej	organizacji	został	poddany	i	
pomyślnie	przeszedł	weryfikację	GRI	Application	Level	Service	w	danym	roku	i	miesiącu.	

Jak	w	poprzednich	trzech	raportach,	GRI	potwierdza,	że	również	obecny	raport	został	przygotowany	
zgodnie	z	wytycznymi	GRI-G3.1,	na	poziomie	zastosowania	równym	A+.	Logo	organizacji	figuruje	na	
pierwszej	stronie	listy	wskaźników	GRI.
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GRI-G3.1 & FPSS Informacje dotyczące sposobu zarządzania 
(DMA) lub Wskaźniki wyników  

Wytyczne OECD dla 
przedsiębiorstw 

wielonarodowych

ISO 26000 
Główne tematy i konkretne 
aspekty odpowiedzialności 

społecznej

Raporto-
wanie 

GRI-G3.1 & 
FPSS

ODNIESIENIA

Zakres i zasięg raportu

3.5 Proces deiniowania zawartości raportu n.a n.a. T 4-5; 14-15

3.6
Zasięg raportu (np. kraje, oddziały, jednostki zależne, 
dzierżawione obiekty, przedsięwzięcia typu joint venture, 
dostawcy).

n.a n.a. T 4-5; 20-21; 208

3.7
Oświadczenie w sprawie jakichkolwiek ograniczeń w zakresie 
i zasięgu raportu.

n.a n.a. T
5; 80; 105; 121; 125; 198; 
200; 208; 211; 228-229

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

13; 21; 29; 44; 57-58; 80; 
82; 88-91; 97; 107-108; 123; 

141; 199-201; 205; 208; 
211-212; 214; 220; 222-223; 

225; 228-229; 240-244

3.10
Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt 
informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem 
powodów ich wprowadzenia.

n.a n.a. T 5; 208

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; 24; 80; 82; 95-96; 195-
199; 201; 208; 212; 220; 

228-229

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 273-285

Weryikacja

3.13
Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryikacji 
raportu

n.a
7.5.3 Rodzaj komunikacji 

dotyczącej odpowiedzialności 
społecznej

T 5; 286-287

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 22-23

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 22

4.3
W przypadku organizacji o monistycznej strukturze organów 
nadzorczych, wskazać liczbę członków niezależnych i/lub 
pozawykonawczych członków

n.a 6.2 Zarządzanie organizacją T 22

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

Wytyczne OECD dla 
przedsiębiorstw 

wielonarodowych

ISO 26000 
Główne tematy i konkretne 
aspekty odpowiedzialności 

społecznej

Raporto-
wanie 

GRI-G3.1 & 
FPSS

ODNIESIENIA

4.4
Mechanizmy umożliwiające akcjonariuszom i pracownikom 
zgłaszanie rekomendacji i wskazówek dla najwyższego 
organu nadzorczego

n.a 6.2 Zarządzanie organizacją T 22-23

4.5
Związek pomiędzy poziomem wynagrodzeń najwyższego 
organu nadzorczego a wynikami organizacji (obejmując 
wyniki społeczne i środowiskowe).

n.a 6.2 Zarządzanie organizacją T 22

4.6
Procesy istniejące w najwyższym organie nadzoru 
pozwalające na uniknięcie konliktu interesów członków

n.a 6.2 Zarządzanie organizacją T 22

4.7

Proces określenia kwaliikacji 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 22

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

8-11; 28; 41-43; 48; 64-65; 
74; 77-78; 120-122; 132-134; 
150-152; 164; 173; 187-190; 
195-197; 246; 248-250; 256 

www.ferrero.com/it/
responsabilita-sociale/

codice-di-condotta;
www.ferrero.com/it/

responsabilita-sociale/
codice-etico/eccellenza-af-

fidabilita

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
12-15; 22-23; 28-29; 56; 

150-153; 194-195

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 22

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
28-29; 41-43; 148-152; 

194-197; 202-203; 204-205; 
207; 213-214; 241 

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

4; 28-29; 52-53; 56; 61; 
152-154; 162; 181; 184; 

www.ferrero.com/it/
responsabilita-sociale/

codice-di-condotta

4.13
Członkostwo w stowarzyszeniach branżowych
krajowych i/lub międzynarodowych n.a 6.2 Zarządzanie organizacją T 26-27

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

Wytyczne OECD dla 
przedsiębiorstw 

wielonarodowych

ISO 26000 
Główne tematy i konkretne 
aspekty odpowiedzialności 

społecznej

Raporto-
wanie 

GRI-G3.1 & 
FPSS

ODNIESIENIA

Zaangażowanie interesariuszy

4.14 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację n.a 6.2 Zarządzanie organizacją T 14

4.15
Zasady identyikacji oraz selekcji głównych interesariuszy 
angażowanych przez organizację

n.a 6.2 Zarządzanie organizacją T 4-5; 14-15

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

14-15; 28-29; 92-93; 
132-134; 143-145; 150-153; 
163-168; 174-176; 178-180;  

224-226; 260-261

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
14-15; 28-29; 40; 43-46; 48; 
150-153; 163; 165; 172-175; 

178-180; 194; 202-203

ZAOPATRZENIE

DMA SC Polityki i systemy zarządzania i kontroli n.a T

8-9; 12-15; 28-29; 40; 46; 
150-153; 181-182; 184; 189-
193; 199; 211-214; 216-221 

www.ferrero.com/it/
responsabilita-sociale/

codice-di-condotta

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
12-13; 28-29; 150-153; 249; 

253-257

FP2

Procentowy udział zakupów, w odniesieniu do których 
zweryikowano 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
12-13; 28-29; 150-153; 162-
166; 171-174; 181-182; 185

WSKAZNIKI EKONOMICZNE

DMA EC Polityki oraz systemy zarządzania i kontroli
V. Zatrudnienie i stosunki

pracownicze
XI. Opodatkowanie 

6.2 Zarządzanie organizacją
6.8 Zaangażowanie i rozwój 
społeczności

T

8-9; 12-13; 19-21; 24-25; 
28-29; 64-67; 69-73; 88; 

91; 120-125; 132-134; 141; 
153-159; 162-166; 168-169; 

171-175; 204  

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 24

EC2
Implikacje inansowe 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 204

EC3
Pokrycie zobowiązań podjętych w ramach deiniowania planu 
emerytalnego

V. Zatrudnienie i stosunki 
pracownicze 

XI. Opodatkowanie 
n.a. T 94

EC4  Znaczące wsparcie inansowe otrzymane od Państwa

V. Zatrudnienie i stosunki 
pracownicze   

XI. Opodatkowanie 
n.a. T 25

Obecność na rynku

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

Wytyczne OECD dla 
przedsiębiorstw 

wielonarodowych

ISO 26000 
Główne tematy i konkretne 
aspekty odpowiedzialności 

społecznej

Raporto-
wanie 

GRI-G3.1 & 
FPSS

ODNIESIENIA

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 88-89

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 29; 123-127

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 91

Pośredni wpływ ekonomiczny

EC8
Rozwój i wpływ inwestycji w infrastrukturę i usług 
świadczonych w przeważającej mierze „pro publico 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
29; 64-67; 69-72; 74-79; 

127-130; 132-135; 138-141; 
143-145  

EC9
Zidentyikowanie 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
29; 64-67; 69-72; 74-79; 

127-131; 143-145; 202-204

WSKAZNIKI ŚRODOWISKOWE

DMA EN Polityki oraz systemy zarządzania i kontroli VI. Środowisko
6.2. Zarządzanie organizacją
6.5 Środowisko T

8-9; 12-13; 20-21; 28-29; 40; 
150-153; 194; 199; 202-205; 

207-208
www.ferrero.com/it/

responsabilita-sociale/
codice-di-condotta

Surowce 

EN1 Wykorzystywane surowce/materiały według wagi i objętości VI. Environment

6.5 Środowisko naturalne
6.5.4 Zrównoważone korzystanie 
z zasobów

T 21; 153; 162; 200; 223-225

Wskaźniki GRI Wskaźniki GRI
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EN2
Procent materiałów pochodzących z recyklingu 
wykorzystanych w procesie produkcyjnym

VI.  Środowisko
6.5 Środowisko naturalne
6.5.4 Zrównoważone korzystanie z zasobów T 200; 223-225

Energia

EN3
Bezpośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł 
energii

VI.  Środowisko
6.5 Środowisko naturalne
6.5.4 Zrównoważone korzystanie z zasobów

T 200; 212

EN4 Pośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii VI.  Środowisko
6.5 Środowisko naturalne
6.5.4 Zrównoważone korzystanie z zasobów

T 200; 212; 217-218

EN5
Ilość energii zaoszczędzonej dzięki konserwacji i poprawie 
efektywności energetycznej

VI.  Środowisko
6.5 Środowisko naturalne
6.5.4 Zrównoważone korzystanie z zasobów

T 211-214; 216-219; 227-229 

EN6

Inicjatywy podjęte w celu dostarczenia produktów i 
usług efektywnych energetyczne lub opartych na energii 
odnawialnej oraz wynikające z tych rozwiązań redukcje 
zapotrzebowania na energię

VI.  Środowisko 
6.5 Środowisko naturalne
6.5.4 Zrównoważone korzystanie z zasobów

T 211-214; 216-219; 227-229 

EN7
Inicjatywy zmierzające do redukcji zużycia energii pośredniej 
i uzyskane redukcje

VI.  Środowisko 
6.5 Środowisko naturalne
6.5.4 Zrównoważone korzystanie z zasobów

T 211-214; 216-219; 227-229 

Woda

EN8 Łączny pobór wody według źródła VI.  Środowisko 
6.5 Środowisko naturalne
6.5.4 Zrównoważone korzystanie z zasobów

T 200; 208

EN9 Źródła wody znacząco zubożone przez nadmierny pobór wody VI.  Środowisko
6.5 Środowisko naturalne
6.5.4 Zrównoważone korzystanie z zasobów

T 208

EN10
Procent i łączna objętość wody podlegającej recyklingowi i 
ponownemu wykorzystaniu

VI.  Środowisko
6.5 Środowisko naturalne
6.5.4 Zrównoważone korzystanie z zasobów

T 208-209

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 201

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 201

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 199-200; 220-221

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 199; 229

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 199; 220-221; 228-229

EN19
Emisje substancji zubożających warstwę ozonową według 
wagi

VI.  Środowisko
6.5 Środowisko naturalne
6.5.3 Zapobieganie zanieczyszczeniu

T 221

EN20
Emisja związków NOx, Sox  i innych istotnych związków, 
według rodzaju i według wagi

VI.  Środowisko
6.5 Środowisko naturalne
6.5.3 Zapobieganie  anieczyszczeniu

NA
Ferrero nie generuje

istotnych emisji

EN21
Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego 
miejsca przeznaczenia

VI.  Środowisko
6.5 Środowisko naturalne
6.5.3 Zapobieganie zanieczyszczeniu

T 208

EN22
Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu i metody 
postępowania z odpadem

VI.  Środowisko
6.5 Środowisko naturalne
6.5.3 Zapobieganie zanieczyszczeniu

T 210-211

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

Wytyczne OECD dla 
przedsiębiorstw 

wielonarodowych

ISO 26000 
Główne tematy i konkretne 
aspekty odpowiedzialności 

społecznej

Raporto-
wanie 

GRI-G3.1 & 
FPSS

ODNIESIENIA

EN23 Łączna liczba i objętość istotnych wycieków VI.  Środowisko
6.5 Środowisko naturalne
6.5.3 Zapobieganie zanieczyszczeniu

T 211

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 
włańcuchu wartości
6.7.5 Zrównoważona konsumpcja 

T 217-218; 225-226

EN27
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 
włańcuchu wartości
6.7.5 Zrównoważona konsumpcja 

T 223

Zgodność z przepisami

EN28
Wartość pieniężna istotnych kar i całkowita liczba sankcji 
pozainansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji 
dotyczących ochrony środowiska

VI.  Środowisko 6.5 Środowisko naturalne T 25

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 227-229

WSKAZNIKI SPOŁECZNE

Praktyki dotyczące zatrudnienia i pracy 

DMA LA Polityki i systemy zarządzania i kontroli
V. Zatrudnienie i stosunki 

pracownicze   

6.2 Organizational governance
6.4 Labour Practices
6.3.10 Fundamental principles and 
rights at work

T

8-9; 22-23; 80-110
www.ferrero.com/it/

responsabilita-sociale/
codice-di-condotta;

www.ferrero.com/it/
responsabilita-sociale/

codice-etico/eccellenza-af-
fidabilita

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 80-83

LA2
Łączna liczba i wskaźnik osób nowo przyjętych do pracy oraz 
wskaźnik luktuacji 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 86-87

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

87
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 93

Wskaźniki GRI Wskaźniki GRI
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Odpowiedzialność społeczna Ferrero

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

Wytyczne OECD dla 
przedsiębiorstw 

wielonarodowych

ISO 26000 
Główne tematy i konkretne 
aspekty odpowiedzialności 

społecznej

Raporto-
wanie 

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 92

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 92

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

95-97
Dalszy rozwój naszego

wewnętrznego systemu
gromadzenia danych

nastąpi do roku
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 66-67; 99; 107

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

103-104; 107
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 

66.4 Zarządzanie zasobami  udzkimi
6.4.7 Rozwój i szkolenie w miejscu 
pracy
6.8.5 Tworzenie miejsc pracy i 
rozwój umiejętności 

T 100-104; 106-107

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 106

Różnorodność i równość szans

LA13
CSkład 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 82; 84-85

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

88-90 
Dalszy rozwój naszego

wewnętrznego systemu
gromadzenia danych

nastąpi do roku
2014/2015

Wskaźniki dotyczące praw człowieka

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

Wytyczne OECD dla 
przedsiębiorstw 

wielonarodowych

ISO 26000 
Główne tematy i konkretne 
aspekty odpowiedzialności 

społecznej

Raporto-
wanie 

GRI-G3.1 & 
FPSS

ODNIESIENIA

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; 25; 28-29; 40; 88-90; 
92-93; 100-105; 150-153

www.ferrero.com/it/
responsabilita-sociale/

codice-di-condotta;
www.ferrero.com/it/

responsabilita-sociale/
codice-etico/eccellenza-

aidabilita

Procedury dotyczące 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
28-29; 40; 100-153; 

156-161;

HR2

Procent znaczących dostawców, podwykonawców i innych 
partnerów handlowych poddawanych weryikacji 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
6.6.6 Promocja odpowiedzialności 
społecznej w łańcuchu wartości

T
28-29; 40; 100-153; 156-

161; 174-180

Przeciwdziałanie dyskryminacji

HR4
Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania 
podjęte w tej kwestii

iV. Prawa człowieka
V. Zatrudnienie i stosunki

pracownicze 

6.3 Human Rights
6.3.6 Resolving grievances
6.3.7 Discrimination and vulnerable 
groups
6.3.10 Fundamental principles and 
rights at work
6.4.3 Employment and 
employment relationships

T 25

Swoboda zrzeszania się i prawo do sporów zbiorowych

HR5

Działania oraz dostawcy zidentyikowani 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 28-29; 40; 92-93; 150-153

Praca dzieci

HR6
Identyikacja 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
28-29; 40; 150-153; 156-

161; 174-180

Praca przymusowa lub obowiązkowa 

Wskaźniki GRI Wskaźniki GRI
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Odpowiedzialność społeczna Ferrero

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

Wytyczne OECD dla 
przedsiębiorstw 

wielonarodowych

ISO 26000 
Główne tematy i konkretne 
aspekty odpowiedzialności 

społecznej

Raporto-
wanie 

GRI-G3.1 & 
FPSS

ODNIESIENIA

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
28-29; 40; 150-153; 156-

161; 174-180

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
28-29; 40; 150-153; 156-

161; 174-180

Remediation

HR11
Number of grievances related to human rights iled, addressed 
and resolved through formal grievance mechanisms

IV. Prawa człowieka  
6.3. Prawa człowieka
6.3.6 Rozpatrywanie skarg

T 25

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; 12-13; 25; 28-29; 40-43; 
56; 62-65; 120-123; 132-135; 
153-155; 157-161; 164-170; 

172-174; 214-216    
www.ferrero.com/it/

responsabilita-sociale/
codice-di-condotta

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
25; 40; 62-63; 65-70; 117; 

127-131; 136-141; 156-161; 
169-170; 180; 213-215

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

29; 40; 62-66; 68-71; 
120-123; 132-134; 153-157; 
159-161; 164-170; 172-174; 

214-216      

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 29

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

Wytyczne OECD dla 
przedsiębiorstw 

wielonarodowych

ISO 26000 
Główne tematy i konkretne 
aspekty odpowiedzialności 

społecznej

Raporto-
wanie 

GRI-G3.1 & 
FPSS

ODNIESIENIA

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 29   

Zdrowa i dostępna żywność

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.

IV. Prawa człowieka    
V. Zatrudnienie i stosunki 

pracownicze   
VI. Środowisko naturalne

6.8.8 Zdrowie T 41-43; 62-63; 132-134   

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 25

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

25
Dalszy rozwój naszego 

wewnętrznego systemu 
gromadzenia danych  

nastąpi do roku 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 25

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
26-27; 41-43; 56; 150-153; 

162; 164-166; 171-174 

SO6
Całkowita wartość inansowa 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/respo
nsabilita-sociale/codice-

di-condotta
Grupa Ferrero nie

dopuszcza zachowań
związanych z oferowaniem,
obiecywaniem, żądaniem

lub przekazywaniem
nienależnych korzyści

majątkowych lub o innym
charakterze na rzecz osób 

publicznych, i/lub urzędników 
i/lub

członków ich rodzin i/lub
partnerów handlowych,

zmierzających do
korupcji, w sposób

bezpośredni lub pośredni. 
Ferrero nie

dopuszcza przekazywania 
darowizn

na rzecz partii politycznych i/
lub osób

kandydujących na publiczne 
stanowiska 

Zgodność z regulacjami

SO8
Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji 
pozainansowych z tytułu niezgodności z prawem i 
regulacjami

X. Konkurencja
XI. Opodatkowanie 

6.6 Uczciwe praktyki biznesowe
6.6.3 Przeciwdziałanie korupcji
6.6.7 Poszanowanie praw 
własności
6.8.7 Tworzenie bogactwa i 
dochodów

T 25

Odpowiedzialność za produkt

Wskaźniki GRI Wskaźniki GRI
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Odpowiedzialność społeczna Ferrero

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

Wytyczne OECD dla 
przedsiębiorstw 

wielonarodowych

ISO 26000 
Główne tematy i konkretne 
aspekty odpowiedzialności 

społecznej

Raporto-
wanie 

GRI-G3.1 & 
FPSS

ODNIESIENIA

DMA PR Polityki i systemy zarządzania i kontroli
VI. Środowisko 

VIII. Interesy konsumenta
6.2 Zarządzanie organizacją
6.6 Uczciwe praktyki biznesowe
6.7 Sprawy konsumenckie

T
25; 28-29; 40-43; 48; 56; 

223-227

Zdrowie i bezpieczeństwo klienta

PR1

Etapy cyklu życia 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

28-29; 40-43; 48-49 
www.ferrero.com/it/

responsabilita-sociale/
codice-di-condotta

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 25; 54

FP5

Procent wielkości produkcji wytwarzanej w zakładach 
certyikowanych przez niezależne jednostki, zgodnie z 
uznanymi, międzynarodowymi standardami systemu 
zarządzania bezpieczeństwem żywności

VI. Środowisko 
VIII. Interesy konsumenta

6.7.4 6.7.4. Ochrona zdrowia i 
bezpieczeństwa konsumentów

T 51-53

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 41-46

FP7

Procent całkowitej wielkości sprzedaży produktów 
konsumpcyjnych, zawierających składniki wzbogacone 
o substancje odżywcze (błonnik, witaminy, minerały, 
substancje itochemiczne lub funkcjonalne dodatki 
spożywcze)

VI. Środowisko 
VIII. Interesy konsumenta 6.7.5 Zrównoważona konsumpcja T 41-46

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 Consumer Issues
6.7.3 Fair marketing, factual and 
unbiased information and fair 
contractual practices
6.7.4 Protecting consumers’ health 
& safety
6.7.5 Sustainable consumption
6.7.6 Consumer service, support 
and complaint and dispute 
resolution
6.7.9 Education and awareness

T 59; 223-227

FP8
Polityki i praktyki informowania konsumentów o składnikach 
i informacjach odżywczych, wykraczających poza wymagania 
prawne

VIII. Interesy konsumenta 6.7.5 Sustainable consumption T 59

Komunikacja marketingowa

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

Wytyczne OECD dla 
przedsiębiorstw 

wielonarodowych

ISO 26000 
Główne tematy i konkretne 
aspekty odpowiedzialności 

społecznej

Raporto-
wanie 

GRI-G3.1 & 
FPSS

ODNIESIENIA

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 56

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 57-59

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 25

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

28-29; 40; 184
www.ferrero.com/it/

responsabilita-sociale/
codice-di-condotta

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 
izycznych 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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