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Papier na okładkę powstał z wykorzystaniem odpadów po obróbce orzechów laskowych.  

Zastąpiono w ten sposób do 15% celulozy z pulpy drzewnej. 
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O RAPORCIE 
 

  

 

 
 elem niniejszego raportu jest 

przedstawienie strategii społecznej 

odpowiedzialności Grupy Ferrero i 

związanych z nią przedsięwzięć, 

zrealizowanych na całym świecie w roku 

handlowym 2015/2016 (1.09.2015 -

31.08.2016). Uwzględniając założenia 

określone w poprzednich raportach, 

tematy do tej VIII edycji wybrano po 

wewnętrznej analizie weryfikującej ich 

istotność dla Grupy Ferrero, a także na 

podstawie wymiany opinii i spostrzeżeń z 

kluczowymi interesariuszami, z którymi 

Grupa utrzymuje relacje. 

 
Dodatki specjalne, w których szczegółowo 

omówiono poszczególne produkty Ferrero, 

jej działalność w różnych krajach i 

obecność na Expo Milano 2015 dołączono 

do poprzednich raportów na stronie 

www.ferrerocsr.com. 

 
Redakcją raportu zajęło się Biuro ds. 
Instytucjonalnych, PR i Komunikacji 
Korporacyjnej Grupy Ferrero (email: 
csr@ferrero.com), zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w „GRI Sustainability Reporting 
Standards” (2016) oraz „Food Processing 
Sector Disclosures” (2014), opracowanymi w 
ramach Global Reporting Initiative (GRI), 
zgodnie z opcją Core.  

 

Raport przedłożono GRI, które potwierdziło  
jego zgodność z GRI G4 Content Index. 

 
W przygotowaniu raportu 

uwzględniono także: 

• „10 Zasad” Global Compact 

opracowanych przez ONZ (UNGC); 

• ISO (International Standard 

Organisation) 26000:2010  „Wytyczne 

dot. odpowiedzialności społecznej "; 

• Wytyczne Organizacji 

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

(OECD) dla przedsiębiorstw 

wielonarodowych”. 

 
W okresie objetym raportem (we wrześniu 

2015r.), został otwarty nowy zakład 

produkcyjny w Chinach. 

 

Pod względem danych finansowych 

zakres niniejszego raportu odpowiada 

zakresowi skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych Ferrero 

International. 

 

C 

http://www.ferrerocsr.com/
http://www.ferrerocsr.com/


 
 

  

 

 

ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Spółka Ferrero Industrial 
Services G.E.I.E. i Fundacja 
Piery, Pietra i Giovanniego 
Ferrero (organizacja non-
profit) wg MSR 24 są  
traktowane jako „podmioty 
powiązane”, dlatego nie 
zostały uwzglednione w 
skonsolidowanych 
sprawozdaniach 
finansowych Ferrero 
International. 

Jeśli chodzi o ilościowe i jakościowe 

dane dotyczące aspektów społecznych i 

środowiskowych, z zakresu 

raportowania wyłączono: 

• spółkę joint venture Stelliferi & 

Itavex Srl, która zajmuje się sprzedażą i 

przetwórstwem orzechów laskowych 

na różnych poziomach przetwarzania; 

• spółki należące do Grupy Oltan (z 

wyjątkiem danych nt. zatrudnienia w 

Grupie) i Thorntons Plc. 

 
Włączone natomiast zostały Industrial 

Services G.E.I.E. i Fundacja Piery, Pietra i 

Giovanniego Ferrero 1.  

 

Należy uściślić, że jeśli chodzi o 

sprawdzenie danych i informacji 

cytowanych za źródłami zewnętrznymi, 

weryfikacja ograniczyła się do kontroli 

 zgodności podawanych danych z tymi 

źródłami. 

 
Raport poddano audytowi w 

ograniczonym zakresie („limited 

assurance engagement”), 

przeprowadzonemu przez firmę Deloitte. 

 
Raport odpowiedzialności społecznej jest 

dostępny także na stronie 

www.ferrerocsr.com, gdzie można 

zapoznać się również z jego poprzednimi 

edycjami, opublikowanymi w czerwcu 

2010r., czerwcu 2011r., lipcu 2012r., 

lipcu 2013r., październiku 2014r., 

październiku 2015r. i listopadzie 2016r. 

Kolejne raporty będą ukazywały się w 

odstępach rocznych. 
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W roku 2016 obchodziliśmy 70. rocznicę powstania Grupy 
Ferrero: 70 lat naznaczonych długofalową wizją, ciągłym 
doskonaleniem i wdrażaniem najwyższych wartości, 
osadzonych na fundamentach naszej historii i naszej pasji, 
na „Stylu działania Ferrero”, wyrażonego w zamiłowaniu 
do rzetelnej, solidnej pracy, szacunku i poświęceniu w 
dążeniu do zaspokojenia potrzeb naszych konsumentów, 
stałej troski o jakość, a także niezwykłej kreatywności. Te 
wartości to nasze korzenie. To DNA naszej rodzinnej firmy. 
Mój ojciec Michele miał odwagę i zdolność wybiegania 
myślą w przyszłość. Będąc światłym przedsiębiorcą nigdy 
nie zaprzestał eksplorowania nowych obszarów, szerząc 
wszędzie „kulturę działania”. Świat zawsze będzie należał 
do tych, którzy „podejmują działanie” i z determinacją 
pragną stale dążyć do doskonałości. 
Także w tym roku nasze dążenie do doskonałości 
zaprowadziło nas daleko. Na koniec roku handlowego 
2015/2016 obroty netto Grupy Ferrero wyniosły 10,3 mld 
euro, o 8,2% więcej niż w roku poprzednim. Osiągnęliśmy 
ten wynik pomimo słabego wzrostu światowej gospodarki, 
zdołaliśmy powiększyć nasz biznes i umocnić naszą 
pozycję na rynku, utrzymując trzecie miejsce w 
ogólnoświatowym rankingu firm z branży słodyczy 
czekoladowych. Wzrost ten jest efektem ekspansji i 
budowania portfela globalnej marki w perspektywie 
długofalowej. 
Jednak poza strategią długoterminową potrzebujemy też 
dyscypliny i konsekwencji w tym, co robimy na co dzień. 
Wszystkie wartości, doświadczenia i dobre praktyki 
sprawiają, że Ferrero jest wzorem niezmiennie etycznego 
podejścia do konsumentów. Wzrost naszej firmy 
nierozerwalnie łączy się z szacunkiem, jakim darzymy 
Ludzi i Planetę, uznając je za równie istotne, a nawet 
ważniejsze niż cele w postaci wyników finansowych. 
Ponadto fakt, że jesteśmy Grupą o zasięgu globalnym, nie 
przeszkadza nam działać lokalnie i utrzymywać bliskie 
więzi z Ludźmi i społecznościami, na terenie których 
jesteśmy obecni.  
Poprzez ten raport ponawiamy nasze wsparcie dla 
Inicjatywy ONZ Global Compact, która stanowi największą 
na świecie platformę na rzecz zrównoważonego rozwoju 
biznesu. 

 
 

 
 
 
 

 
Wspieramy ją od 2011 roku i podejmujemy aktywne 
starania w dążeniu do realizacji Celów 
Zrównoważonego Rozwoju ONZ do roku 2030 
(„Agenda 2030”). 

 
Nasze działania są też ukierunkowane na wcielanie w 
życie „Stylu działania Ferrero”, a więc dzielenia się 
wartościami, które są tak samo aktualne dziś, jak były 
w przeszłości, i w ten sposób tworzenia wartości dla 
wszystkich naszych interesariuszy - od Ludzi, z którymi 
pracujemy, po społeczności, wśród których działamy. 

 
Lipiec 2017r. 

Giovanni Ferrero 
Chief Executive Officer 

Ferrero International 
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errero od samego początku darzyło najwyższą troską i podejmowało 

trwałe zobowiązania na rzecz Ludzi i Planety, traktując je priorytetowo 

wobec celów finansowych. Jest to tendencja głęboko wpisana w DNA naszej firmy, 

a jej symbolicznym wyrazem są słowa listu Michele Ferrero, skierowanego do 

pracowników w 1957 roku, kiedy obejmował on kierownictwo przedsiębiorstwa: 
 
 

Osobiście zobowiązuję się poświęcać wszystko, co robię i wszystkie 

moje zamierzenia tej naszej firmie, aby mogła ona kontynuować 

drogę, zapoczątkowaną przez mego ojca i stryja. Zapewniam was, że 

będę mógł poczuć się zadowolony dopiero wówczas, gdy, poprzez 

konkretne fakty, zagwarantuję wam i waszym dzieciom bezpieczną i 

spokojną przyszłość.  
Michele Ferrero

 

 
 

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, o 

konsumentów, o rodziny i lokalne 

społeczności wszędzie tam, gdzie 

działamy. Te zasady społecznej 

odpowiedzialności kierowały 

pierwszymi krokami Ferrero 70 lat temu 

w Albie i pozostały niezmienne do dziś. 

 
Dla Ferrero najważniejszym raportem 

nigdy nie były sprawozdania finansowe, 

lecz właśnie raport społecznej 

odpowiedzialności, który odzwierciedla 

szacunek, jakim Grupa darzy Ludzi i 

Planetę. 

 
Podejście Grupy Ferrero do kwestii 

zrównoważonego rozwoju opiera się na 

strategii odpowiedzialności społecznej:  

„Wspólne wartości, by tworzyć 

wartość”. Strategia ta realizowana jest 

codziennie poprzez nasze zaangażowanie 

na rzecz konsumentów, którego efektem 

są produkty najwyższej jakości, a także 

innowacyjność i transparentna 

komunikacja. Dla Ferrero tworzenie 

wspólnej wartości to praktyka, która 

realizowana jest na każdym etapie 

łańcucha dostaw – obejmuje ona troskę o 

ludzi, którzy tworzyli i nadal tworzą 

historię Grupy, wspieranie lokalnych 

społeczności, promocję aktywnego stylu 

życia wśród młodzieży i rodzin, aż po 

zaangażowanie na rzecz 

zrównoważonych praktyk rolniczych oraz 

troskę i ochronę środowiska. 

Dlatego też po raz kolejny 

potwierdzamy wszystkie nasze 

zobowiązania z zakresu strategii 

społecznej odpowiedzialności, która 

dzieli się na dwa główne obszary: Ludzie 

i Planeta. 

F 
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LUDZIE  
 

W Ferrero uwaga poświęcana klientowi to nie tylko deklaracja – to coś, co wcielamy w życie 

codziennie, kierując się poczuciem odpowiedzialności, wykraczającym poza cele handlowe. 

Odpowiedzialność ta wyraża się w strategii żywieniowej Ferrero, stale wprowadzanych 

innowacjach, jakości i świeżości produktów, bezpieczeństwie żywności i odpowiedzialnej, 

transparentnej komunikacji. Ponadto Ferrero wykazuje stałe zainteresowanie życiem 

swoich obecnych i byłych pracowników oraz, szerzej, ludzi żyjących w społecznościach, na 

terenie których działa firma. To zaangażowanie widać na przykładzie działalności Fundacji 

Ferrero oraz Projektu Przedsiębiorczości Michele Ferrero, obecnego na terenie Afryki i Azji. 

Grupa kontynuuje także swoje zaangażowanie w promowanie aktywnego trybu życia, 

kierując do młodzieży i rodzin prowadzony na całym świecie program Kinder+Sport „Joy of 

moving”. 

 

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, stosując najlepsze dostępne technologie, zapewniając efektywne 

wykorzystanie energii, materiałów i surowców naturalnych oraz odpowiedzialnie 

korzystając z wody. Mając świadomość 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 wartości. 
 
 

 
Wyznaczaniem polityki Grupy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) 

i zarządzaniem nią zajmuje się specjalne biuro ds. CSR (email: csr@ferrero.com). 

LUDZIE 

PLANETA 
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CELE GRUPY FERRERO 
DO ROKU 2020 

 

 
zasięg opis postęp  

 

 

 

Certyfikacja bezpieczeństwa żywności FSSC 22000 
wszystkich zakładów produkcyjnych Grupy – z 
wyłączeniem zakładów Projektu Przedsiębiorczości 
Michele Ferrero –włączając nowy zakład w Chinach 

 
Osiągnięty w 

styczniu 2017r. 

 

 

 

Rozszerzenie działalności Fundacji Ferrero i 
Projektu Przedsiębiorczości Michele 

Ferrero 

Osiągnięty i dalej 

realizowany  

 

 

Promocja inicjatyw wewnętrznych 

wspierających 

„kulturę różnorodności” 

Zobowiązanie 
odnowione do 
2018r. 

 

 

 

Wzrost liczby kobiet na stanowiskach 
kierowniczych o 5% (w porównaniu ze 

stanem na 31.08.2015r.) 

 

Do roku 2020  

 
 

 

Stałe wspieranie i rozwijanie programu Kinder+Sport 
poprzez rozszerzenie go na 30 krajów na całym 
świecie i skłonienie do aktywności 5 mln dzieci 

 
Do sierpnia 2018r. 

 

 

  

100% kakao z certyfikatem 
zrównoważonego 

pochodzenia 

 

Do roku 2020  

 

  

100% oleju palmowego z certyfikatem RSPO 
zrównoważonego pochodzenia, jako 

olej segregowany 

Osiągnięty w 
grudniu 2014r. 

 

  

100% rafinowanego cukru trzcinowego 

zrównoważonego pochodzenia 

 

Do roku 2020  

 

  
Wdrożenie planu identyfikowalności dla 

100% orzechów laskowych 

 

Do roku 2020  

 

 

100% jaj od kur z chowu ściółkowego z poszanowaniem 

dobrostanu zwierząt 

Osiągnięty we 

wrześniu  
2014r. 
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zasięg opis                postęp  
 
 
 

 

Produkcja własna energii na poziomie 70% (zamiast 75%) 

zużycia energii elektrycznej wszystkich zakładów 

europejskich, z czego 18% (zamiast 25%) 

ze źródeł odnawialnych 

 

Częściowo 
spełniony we 

wrześniu  
2014rr. 

 

 

 

Certyfikacja Grupy wg normy ISO 50001 dla 17 zakładów 
aktywnych wg stanu na sierpień 2014 r, –  z wyłączeniem 
zakładów Projektu Przedsiębiorczości Michele Ferrero, ale 

łącznie z elektrowniami 

 

Do roku 2020  

 

 

Wdrożenie globalnego planu działań w zakresie energii, 
zgodnie z lokalnym zapotrzebowaniem istniejących i przyszłych 

zakładów, dążącego do redukcji emisji 

 

Do roku 2020  

 

 

40% redukcja emisji CO2 z działalności produkcyjnej (w 

porównaniu z rokiem 2007) Do roku 2020  

 

 
30% redukcja emisji gazów cieplarnianych (w 

ekwiwalentach ton CO2) z transportu i przechowywania (w 
porównaniu z rokiem 2009) 

 

Do roku 2020  

 

 

Wykorzystywanie materiałów opakowaniowych ze źródeł 
odnawialnych (+10% w porównaniu z rokiem 2009) 

 

Do roku 2020  

 

 

100% dostaw tektury wytworzonej z surowców 
pierwotnych1 zrównoważonego pochodzenia 

Osiągnięty w 

grudniu  

2014r. 

 

 
100% dostaw papieru

 
wytworzonego z surowców 

pierwotnych2 zrównoważonego pochodzenia 

Przesunięty do roku 

2017  
 

1. Pod pojęciem tektura 
rozumie się materiały o 
gramaturze (masie na metr 
kwadratowy) powyżej 225 
g/m2. 

2. Pod pojęciem papier 
rozumie się materiały o 
gramaturze (masie na metr 
kwadratowy) poniżej 225 
g/m2. 

 

  

ludzie planeta

 
  

zgodnie z planem  odchylenie 
od planu 

 
Więcej szczegółów dotyczących postępu w realizacji celów Grupy Ferrero do roku 2020 

zamieszczono w dalszych rozdziałach raportu. 
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INTERESARIUSZE  
GRUPY FERRERO  
I ANALIZA ISTOTNOŚCI  

 

 

2015 roku, zgodnie z nowym 

standardem raportowania G4 

Sustainability Reporting Guidelines, 

Grupa uaktualniła tematy istotne z punktu 

widzenia zrównoważonego rozwoju. Posłużył 

temu proces wewnętrznej analizy istotności, 

przeprowadzony z udziałem naszych 

interesariuszy. 

 
Analiza istotności, przeprowadzona na 

potrzeby przygotowania raportu CSR za rok 

2015, miała na celu określenie i ocenę 

znaczenia poszczególnych tematów 

związanych ze zrównoważonym rozwojem, 

mających wpływ na zdolność tworzenia 

wartości przez Grupę oraz tych, uznanych za 

istotne przez jej interesariuszy. 

 
Punktem wyjścia były wytyczne dotyczące 

sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju 

GRI (G4 Sustainability Reporting Guidelines) 

oraz pozostałe tematy wskazane jako 

potencjalnie istotne przez Grupę i jej 

interesariuszy. 

 
Wskazane tematy zostały poddane ocenie 

przez piony wewnętrzne Grupy uczestniczące 

w redakcji raportu CSR. Ocena ta została 

przeprowadzona w oparciu o ankietę, 

mierzącą istotność poszczególnych tematów, 

uwzględniając zarówno ich znaczenie dla 

Grupy Ferrero, jak i kwestie wskazane przez 

głównych interesariuszy w ramach dialogu. Tę 

analizę ilościową uzupełniła analiza 

jakościowa, przeprowadzona przez wybranych 

menedżerów Grupy, którzy określili 

przytoczoną poniżej macierz istotności. 

Aspekty, które zostały uznane za najistotniejsze 

dla Grupy Ferrero i jej interesariuszy umieszczono 

w prawym górnym rogu macierzy. To one 

stanowią strategiczny priorytet dla Grupy. 

 
Podobnie jak przy poprzednich analizach, 

potwierdzone zostało znaczenie tematów 

związanych z bezpieczeństwem i jakością 

produktów i składników, strategią żywieniową 

Grupy i promocją aktywnego trybu życia. Pojawiły 

się też ponownie kwestie dotyczące 

odpowiedzialnego zaopatrzenia w surowce, 

poszanowania i ochrony praw człowieka, 

odpowiedniego zarządzania łańcuchem dostaw i 

wzmocnienia roli kobiet (empowerment). 

Podkreślono też znaczenie takich tematów jak 

zgodność z przepisami i regulacjami, etyka w 

relacjach z partnerami biznesowymi, 

odpowiedzialne zarządzanie współpracą z 

dostawcami i stosowanie odpowiedzialnej 

strategii marketingowej i komunikacyjnej. 

Szczególną uwagę poświęcono kwestii 

bezpieczeństwa pracy i zdrowia pracowników, jak 

również ich dobremu samopoczuciu i rozwojowi. 

Listę najistotniejszych tematów dopełniają 

kwestie ekologiczne (zmiany klimatyczne i emisje 

gazów cieplarnianych, całościowa gospodarka 

zasobami wodnymi, opakowania 

zrównoważonego pochodzenia i poszanowanie 

naturalnego ekosystemu), a także polityka 

zapobiegania nadużyciom i zwalczania korupcji, 

walka z marnotrawstwem żywności oraz rozwój 

lokalnych społeczności, ład organizacyjny i wyniki 

finansowe. 
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MACIERZ ISTOTNOŚCI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZNACZENIE I POTENCJALNE ODDZIAŁYWANIE DLA FERRERO 

 

GRUPA LUDZIE PLANETA 

Z
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R
I
U
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Z
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Bezpieczeństwo i jakość  
produktów i składników  

Aktywny zdrowy 
tryb życia  

Żywienie i 
zdrowie 

Prawa człowieka 

 

Odpowiedzialne Zgodność z 
przepisami i 
regulacjami  

surowców 
pozyskiwanie 
of Odpowiedzialne 

zarządzanie 
łańcuchem dostaw  

Etyka w 
biznesie  Odpowiedzialny 

marketing 
Zmiany 
klimatyczne i 
emisje gazów 
cieplarnianych  

Dobrostan 
zwierząt  Gospodarka 

wodna  

Opakowania 
zrównoważonego 
pochodzenia  Walka z 

nadużyciami i 
korupcją  

BHP 

Naturalny 
ekosystem 

Zaangażowanie w 
życie i rozwój 
lokalnych 
społeczności  

Wzmocnienie 
roli kobiet  

Dobre samopoczucie i 
rozwój pracowników  

Marnotrawstwo 
żywności  Wyniki 

finansowe  Ład 
organizacyjny  
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Dla każdego z 22 tematów wskazanych jako ważne określono także zakres, aby w 

ten sposób ustalić jego oddziaływanie i znaczenie. 
 

zasięg temat zakres 

 
 
 

 

Etyka w biznesie Grupa Ferrero, Dostawcy, Dystrybutorzy i Detaliści, Rolnicy 

Ład organizacyjny  Grupa Ferrero 

Wyniki finansowe Grupa Ferrero, Dostawcy, Dystrybutorzy i Detaliści, Rolnicy 

Zgodność z przepisami i 
regulacjami 

Grupa Ferrero, Dostawcy, Dystrybutorzy i Detaliści, Konsumenci 

Walka z nadużyciami i korupcją Grupa Ferrero, Dostawcy, Dystrybutorzy i Detaliści 

Odpowiedzialne 
zarządzanie łańcuchem 
dostaw 

Zaopatrzenie, Dostawcy, Dystrybutorzy i Detaliści 

 
 
 
 
 
 

 

Żywienie i zdrowie  Strategia żywieniowa, Produkty, Konsumenci, stowarzyszenia konsumenckie i 
organizacje pozarządowe, instytucje, rządy i regulatorzy 

Bezpieczeństwo i jakość 
produktów i składników  

Zakłady produkcyjne, Produkty, Dostawcy, Dystrybutorzy i Detaliści, 
Konsumenci, Stowarzyszenia konsumenckie i organizacje pozarządowe 

Odpowiedzialny marketing  Marketing, Komunikacja i Media, Konsumenci 

Dobre samopoczucie i rozwój 
pracowników  

Grupa Ferrero, Fundacja Ferrero, Związki zawodowe, lokalne społeczności 

Bezpieczeństwo i higiena pracy  Zakłady produkcyjne, Współpracownicy zewnętrzni, Dostawcy 

Wzmocnienie roli kobiet  Grupa Ferrero, Rolnicy 

Aktywny zdrowy tryb życia  Kinder+Sport, Konsumenci, organizacje pozarządowe, lokalne społeczności 

Dialog z lokalnymi 
społecznościami 

Zaopatrzenie, Zakłady produkcyjne, HCo, Kinder+Sport, Fundacja Ferrero, Projekt 
Przedsiębiorczości Michele Ferrero, organizacje pozarządowe, Instytucje, rządy, 
lokalne społeczności 

Prawa człowieka  Grupa Ferrero, Dostawcy, Rolnicy, organizacje pozarządowe 

 
 
 
 

 

Odpowiedzialne 
zaopatrzenie w surowce  

Zaopatrzenie, HCo, Dostawcy, Rolnicy, organizacje pozarządowe 

Marnotrawstwo żywności  Zakłady produkcyjne, Produkty, Dostawcy, Dystrybutorzy i Detaliści, 
Rolnicy, Konsumenci 

Dobrostan zwierząt  Zaopatrzenie, Dostawcy, organizacje pozarządowe  

Naturalny ekosystem Zakłady produkcyjne, Dostawcy, Rolnicy, lokalne społeczności 

Zmiany klimatyczne i emisje 
gazów cieplarnianych  

Zakłady produkcyjne, Magazyny, Dostawcy, podróże służbowe 

Opakowania zrównoważonego 
pochodzenia  

Dyrekcja Packaging, Zakłady produkcyjne, Konsumenci, Dostawcy 

Gospodarka wodna Zakłady produkcyjne, HCo, Dostawcy 

 

Powyższe tematy zostały omówione w odpowiednich rozdziałach raportu. 

Przedstawiono je w ramach opisu podejścia zarządczego oraz na konkretnych 

wskaźnikach mierzących wyniki, których zestawienie podano w tabeli na naszej 

stronie internetowej www.ferrerocsr.com w zakładce „Nasze raporty”, sporządzonej 

według schematu zawartego w wytycznych GRI Sustainability Reporting Standards. 

 
Na potrzeby raportu CSR potwierdzono mapę wewnętrznych i zewnętrznych 

interesariuszy Grupy (stakeholder mapping), po raz kolejny wskazując na centralne 

miejsce konsumentów, którzy pozostają grupą najistotniejszą dla Ferrero. 

http://www.ferrerocsr.com/
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Poniższy wykres przedstawia interesariuszy, którzy zostali ujęci w niniejszym raporcie: 

 
MAPA INTERESARIUSZY  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze wskazanymi interesariuszami Grupa Ferrero prowadzi stały dialog, poprzez 

aktywne uczestnictwo w debatach zespołów roboczych na szczeblu 

międzynarodowym, 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 organizacjami 

pozarządowymi, aktywnymi na polu CSR. 

W analizie istotności nie wzięli bezpośrednio udziału interesariusze zewnętrzni 

Grupy. W dążeniu do stałego doskonalenia swej strategii zrównoważonego rozwoju 

w następnych latach Ferrero planuje jednak włączenie do analizy również 

interesariuszy zewnętrznych. 

PRACOWNICY 

MEDIA I SIECI 
SPOŁECZNOŚCIOWE  ZWIĄZKI 

ZAWODOWE  

STOWARZYSZENIA 
KONSUMENCKIE I 
ORGANIZACJE 
POZARZĄDOWE  

STOWARZYSZENIA 
HANDLOWE I 
BRANŻOWE  

KONSUMENCI 

LOKALNE 
SPOŁECZNOŚCI  

INSTYTUCJE, 
RZĄDY I 
REGULATORZY 

DYSTRYBUTORZY I 
DETALIŚCI  DOSTAWCY  

ROLNICY 
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GRUPA W 
LICZBACH 

odejście Grupy Ferrero do kwestii odpowiedzialności społecznej w dużej 

mierze skupia się na zapewnieniu konsumentom na całym świecie 

innowacyjnych produktów, cechujących się najwyższą jakością i świeżością 

oraz wytworzonych ze starannie dobranych surowców. 
 

 

PRODUKCJA CAŁKOWITA (w tonach) 
 

 

2014/2015 2015/2016 WZROST PRODUKCJI  

1.207.800 1.265.950 4,8% 

 

 
SKONSOLIDOWANE OBROTY NETTO (w tys. €) 

 

 

2014/2015 2015/2016 WZROST OBROTÓW NETTO 

9.541.772 10.325.845 8,2% 

 

 

ROZKŁAD GEOGRAFICZNY  
SKONSOLIDOWANYCH OBROTÓW NETTO 2015/2016 

 
WŁOCHY POZOSTAŁE 

KRAJE 
EUROPEJSKIE 

KRAJE 
POZAEUROPEJSKIE  

14% 59% 27% 

 

 

ŚREDNIE ZATRUDNIENIE W GRUPIE GRUPPO 
 

 
2014/2015 2015/2016 WZROST ŚREDNIEGO 

ZATRUDNIENIA  

P 
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FERRERO NA ŚWIECIE     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakład produkcyjny  

Projekt Przedsiębiorczości Michele Ferrero  

Ferrero Hazelnut Company 

 
 

 

Grupa Ferrero jest obecna w 55 krajach  

ARGENTYNA 

AUSTRALIA 

AUSTRIA 

BELGIA 

BRAZYLIA 

BUŁGARIA 

CHILE  

CHINY  

CHORWACJA 

 CZECHY 

DANIA 

EKWADOR 

FINLANDIA 

FRANCJA 

GRECJA 

GRUZJA  

HISZPANIA 

HOLANDIA 

 

 HONG KONG  

INDIE     

INDONEZJA 

IRLANDIA 

IZRAEL 

JAPONIA 

KANADA 

KAMERUN 

KAZACHSTAN   

        KOLUMBIA  

      KOREA PŁD 

     LUKSEMBURG   

      MALEZJA  

       MEKSYK  

      MONAKO             

      NORWEGIA     

       NIEMCY 

       POLSKA    

       PORTORYKO 

           

        

       

PORTUGALIA 

ROSJA  

RUMUNIA 

 RPA  

SERBIA 

SINGAPUR 

SŁOWACJA  

SRI LANKA 

SZWECJA  

 

 
 

SZWAJCARIA 

TAJWAN 

 TURCJA 

UKRAINA 

WŁOCHY 

USA  

WĘGRY  

WLK. BRYTANIA 

ZEA
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 Produkty Ferrero są dostępne i sprzedawane bezpośrednio lub za pośrednictwem autoryzowanych detalistów w ponad 170 

krajach całego świata. 
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NASZE 22 ZAKŁADY PRODUKCYJNE 

WŁOCHY Alba 1946 

NIEMCY Stadtallendorf 1956 

FRANCJA Villers-Écalles 1960 

WŁOCHY  Pozzuolo Martesana 1965 

AUSTRALIA Lithgow 1974 

IRLANDIA Cork 1975 

EKWADOR Quito 1975 

WŁOCHY  Balvano 1985 

WŁOCHY  S. Angelodei Lombardi 1985 

BELGIA Arlon 1989 

POLSKA Belsk Duży 1992 

ARGENTYNA La Pastora 1992 

BRAZYLIA Poços de Caldas 1994 

KANADA Brantford 2006 

KAMERUN Yaoundé* 2005 

RPA Walkerville* 2006 

INDIE Baramati* 2007 

ROSJA Vladimir 2009 

MEKSYK  S. José Iturbide 2013 

TURCJA Manisa 2013 

CHINY  Hangzhou 2015 

ANGLIA  Alfreton 2015 

 
*Projekt Przedsiębiorczości Michele Ferrero 

 

HCO - HAZELNUT COMPANY 

6 GOSPODARSTW 
ROLNYCH FERRERO: 

CHILE 

ARGENTYNA 

GRUZJA  

RPA 

AUSTRALIA 

SERBIA 

8 ZAKŁADÓW 
PRZETWÓRCZYCH
NA TERENIE: 

CHILE 

WŁOCH 

TURCJI 

 
  

UGRUNTOWANA I WCIĄŻ ROSNĄCA OBECNOŚĆ, KTÓRA POTWIERDZA 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. 

 

 
 

1. Dane obejmują ilość wody 
wykorzystywanej w 

recepturach produktów 
Ferrero, surowcach do 
zabawek-niespodzianek i 

materiałach pomocniczych w procesie produkcyjnym. 
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SUROWCE 
 

 

W roku handlowym 

2015/2016  Grupa zużyła 

łącznie 1.830.193 ton1 

surowców rolniczych oraz 

materiałów opakowaniowych. 
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STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ŁAD 

ZARZĄDCZY GRUPY  
 

 truktura organizacyjna i zarządcza Grupy ulegała zmianom, które na przestrzeni 

lat towarzyszyły jej międzynarodowej ekspansji. Zasadnicze elementy cechujące 

historię i rozwój Grupy Ferrero to: 

• niezmienna, rodzinna forma własności; 

• pozyskiwanie nowych rynków zbytu; 

• tworzenie nowych zakładów produkcyjnych; 

• stała troska o innowacyjność produktów i opakowań; 

• dbałość o najwyższą jakość i świeżość produktów. 

 
Według stanu na 31 sierpnia 2016r. w skład Grupy wchodzi 86 jednostek zależnych 

od spółki dominującej, czyli Ferrero International S.A., spółki na prawie luksemburskim z 

siedzibą w Luksemburgu. Jest ona centrum działań strategicznych i operacyjnych 

Grupy, zatrudniającym prawie tysiąc osób. 

 
Od 1998r. w Ferrero International stosowany jest tradycyjny model struktury 

organizacyjnej, w którym centralną rolę pełnią Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz 

Zarząd Spółki (Board of Directors–BoD). Zadaniem Prezesa Zarządu jest raczej 

wytyczanie kierunków rozwoju przedsiębiorstwa niż rola stricte wykonawcza. 

W skład Zarządu wchodzą także 

członkowie niespokrewnieni z rodziną 

Ferrero – taką osobą jest między innymi 

Wiceprezes Zarządu. Wykonawczy 

członkowie Zarządu, wybrani w oparciu 

o kryterium kwalifikacji i kompetencji, 

podlegają procesowi oceny na 

podstawie osiąganych rezultatów. 

 
Zarząd wspiera Zespół ds. 

Przywództwa, organ wykonawczy, z 

siedzibą w Luksemburgu i tamże 

działający.  Założony w 2011r., składa 

się z szefów głównych pionów firmy i 

pełni rolę wspierającą w procesie 

podejmowania decyzji i wdrażania 

strategii, opracowywanych przez 

Zarząd. 

 
Zarząd powołał też specjalną Komisję 

ds. Audytu, która działa na poziomie  

centralnym. Składa się ona w większości 

z wysokiej klasy ekspertów, niebędących 

pracownikami Grupy. Pełni funkcję 

doradczą i pomysłodawczą na rzecz 

Zarządu we wszelkich kwestiach 

dotyczących systemu kontroli 

wewnętrznej. Komisję powołuje Zarząd, 

w jej skład wchodzi co najmniej 5 

członków, z których 3 stanowią 

niezależni dyrektorzy niemający funkcji 

wykonawczych. 2 z 3 niezależnych 

dyrektorów niewykonawczych powinno 

posiadać niedawne i znaczące 

doświadczenia w zakresie finansów oraz 

w miarę możliwości wiedzę z zakresu 

towarów konsumpcyjnych. Z pomocą 

Komisji Zarząd ustala kierunki działania, 

zmierzające do podniesienia 

skuteczności systemu kontroli 

wewnętrznej, także ze stałym 

uwzględnieniem najlepszych 

międzynarodowych wzorców. 

S 
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Do zadań Komisji ds. Audytu należy: 

• monitorowanie procesu 

sprawozdawczości finansowej; 

• obserwowanie wyników osiąganych 

przeze Grupę, ze szczególnym 

uwzględnieniem kluczowych czynników 

i inicjatyw/wydarzeń pozwalających na 

ocenę ryzyka i oddziaływania na system 

kontroli wewnętrznej; 

• ocena efektywności systemu kontroli 

wewnętrznej w oparciu o model CoSO 

(Internal Control-Integrated Framework), 

 poprzez ocenę: 

- systemu governance oraz procesów i 

kontroli wdrożonych przez 

kierownictwo w obszarze zarządzania 

ryzykiem; 

- rzeczywistego działania Audytu 

Wewnętrznego w Grupie (GIA) w 

postaci niezależnego zapewnienia 

jakości; 

• udzielanie rekomendacji dot.  

proponowanych audytorów 

zewnętrznych, ocena wyników ich 

pracy, zatwierdzanie wynagrodzeń i 

warunków współpracy. 
 

 



STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZARZĄDCZA GRUPY  

 
 

This document must be disclosed only to authorized individuals. Any reproduction and/or disclosure must be subject to information 
Owner prior consent. 

 

 
 
 

 

WARTOŚĆ DODANA FERRERO 
 

od pojęciem „wartości 
dodanej” rozumiemy wartość 
ekonomiczną generowaną 
przez Grupę.   

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

 
Jak wskazano na poniższym wykresie, 
„wartość dodana netto” Ferrero, w 
okresie będącym przedmiotem 
niniejszego raportu, została 
rozdysponowana w różnych formach 
pomiędzy poszczególnymi 
interesariuszami wewnętrznymi i 
zewnętrznymi Grupy. 

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

W pozycji „Koszty kapitału” ujęto zysk 

podzielony w trakcie omawianego okresu 

oraz naliczone odsetki. 

 
Pozycja „Należności publiczne” obejmuje 

należności Grupy wobec administracji 

publicznej, z tytułu podatków 

dochodowych i innych należności 

bezpośrednio związanych z majątkiem 

przedsiębiorstwa, z wyłączeniem 

podatków i innych opłat dodatkowych 

związanych z działalnością operacyjną (cła 

i opłaty celne). 

 
Pozycja „Społeczeństwo” obejmuje 

darowizny, nakłady przeznaczone na 

realizację projektów o charakterze 

społecznym oraz współpracę z uczelniami 

wyższymi i ośrodkami badawczymi. 

 
Pozycja „System firmy” uwzględnia 

wartość ekonomiczną zatrzymaną w 

Grupie, liczoną jako różnica pomiędzy 

wartością ekonomiczną wygenerowaną a 

rozdzieloną. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. W roku handlowym 

2015/2016  wartość 
dodana netto 

wygenerowana przez 
Grupę Ferrero Group 

wyniosła 2,875 mld euro. 

 

 
  

 WARTOŚĆ DODANA WYGENEROWANA I ROZDYSPONOWANA – rok 2015/2016 

 

 

ODPISY UMORZENIOWE 4,0% 1,1%  SPOŁECZEŃSTWO 

 
SYSTEM 
FIRMY  

 
 

26,4% 

 
WARTOŚC 
DODANA 

NETTO 

 

7,3% 

 
NALEŻNOŚCI 
PUBLICZNE 

69,6% 

 
KOSZTY OPERACYJNE 

PRZEKWALIFIKOWANE  

 
ZASOBY 
LUDZKIE

 

57,9% 

6,2% KOSZTY KAPITAŁU  

P 

27,6% 
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ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA  
I REGULACJAMI  

  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. Bez pracowników 
fizycznych. 

analizowanym roku 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 
zobowiązań społecznych. 

 
Nie wystąpiły też istotne przypadki 
niezgodności z regulacjami i dobrowolnie 
przyjętymi zobowiązaniami w zakresie 
oddziaływania produktów na zdrowie i ich 
bezpieczeństwa na przestrzeni całego cyklu 
życia. Firma nie była też karana za 
nieprzestrzeganie przepisów bądź innych 
regulacji dotyczących dostaw i użytkowania 
produktów. Nie odnotowano żadnych zdarzeń 
związanych ze stosowaniem praktyk 
dyskryminacyjnych, z udziałem parterów 
wewnętrznych bądź zewnętrznych. Nie 
zarejestrowano też żadnych przypadków 
korupcji. 
 
W części spółek Grupy prowadzony jest 
wewnętrzny monitoring, którego celem jest 
ocena ryzyka nadużyć i korupcji. 
Organizowane są również szkolenia z tego 
zakresu. Od roku handlowego 2016/2017 w 
Ferrero będą prowadzone specjalne szkolenia 
z polityki antykorupcyjnej. Wprowadzone 
zostaną także ogólnoświatowe procedury  

 
 W 
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w tym obszarze. 
Szkoleniami 
zostaną objęci 
wszyscy 
pracownicy3  
Grupy. 

 
Jeśli chodzi o 
wszelkiego rodzaju 
dofinansowanie ze 
źródeł publicznych, 
czy to w formie 
dopłat 
kapitałowych czy 
dofinansowania 
działalności, w roku 
handlowym 
2015/2016 ich 
wartość na 
poziomie 
skonsolidowanym 
nie osiągnęła 
istotnego poziomu. 

 
Ferrero szanuje i 
chroni dane 
osobowe swoich 
pracowników, 
konsumentów, 
klientów i innych 
partnerów, kierując 
się przy tym 
uczciwością i 
przepisami prawa, 
obowiązującymi na 
terenie krajów, w 
których jesteśmy 
obecni. 

 
Naszą główną 
troską podczas 
wyboru, ustalania i 
stosowania 
wszelkich 
procedur, także 
informatycznych, 
związanych z 
przetwarzaniem 
danych osobowych 
i informacji 
poufnych, jest 
zapewnienie 
bezpieczeństwa, w 
dążeniu do ochrony 
praw, 

podstawowych wolności i 
godności zainteresowanych osób. 
Bliższe informacje na ten temat 
można znaleźć w Kodeksie Etyki 
Ferrero (dostępny na 
www.ferrero.com). 

http://www.ferrero.com/
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AKTYWNY UDZIAŁ FERRERO W 
ORGANIZACJACH I STOWARZYSZENIACH 

NA SZCZEBLU EUROPEJSKIM I 
MIĘDZYNARODOWYM  

 
 

ORGANIZACJE AKTYWNE NA POLU 
SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU  

  

 

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT (z siedzibą w Nowym Jorku) 

Inicjatywa polityczno-strategiczna dla przedsiębiorstw, pragnących prowadzić 

swoją działalność zgodnie z 10. powszechnie przyjętymi zasadami, dotyczącymi 

praw człowieka, pracy, środowiska i walki z korupcją (www.unglobalcompact.org). 

 
GRI -  GLOBAL  REPORTING  INITIATIVE  (z siedzibą w Amsterdamie)  

Organizacja non-profit, której celem jest promocja zrównoważonego rozwoju 

ekonomicznego, środowiskowego i społecznego, poprzez stworzenie 

kompleksowego zestawu parametrów sprawozdawczości 

(www.globalreporting.org). 

 
CSR EUROPE (z siedzibą w Brukseli) 

Organizacja działająca na polu odpowiedzialności społecznej biznesu, założona w 

1995r., do której należy 50 członków korporacyjnych i 45 partnerskich organizacji 

krajowych. W sumie skupia ponad 10 tys. firm (www.csreurope.org). 
 
 

STOWARZYSZENIA BRANŻOWE  
  

AEF - ADVERTISING EDUCATION FORUM 

Organizacja non-profit, która oferuje informacje na temat międzynarodowych 

regulacji dotyczących reklamy, w szczególności reklamy  

kierowanej do dzieci  (www.aeforum.org). 

 
AIM - EUROPEAN BRANDS ASSOCIATION 

Europejskie zrzeszenie skupiające największych europejskich producentów 

produktów markowych, w sumie 1.800 firm z 21 krajów. Zajmuje się 

informowaniem i budowaniem świadomości w kwestiach związanych z 

tworzeniem, dystrybucją i marketingiem marek (www.aim.be). 

http://www.unglobalcompact.org/
http://www.globalreporting.org/
http://www.csreurope.org/
http://www.aeforum.org/
http://www.aim.be/
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 AKTYWNY UDZIAŁ FERRERO W ORGANIZACJACH I STOWARZYSZENIACH NA 
SZCZEBLU EUROPEJSKIM I MIĘDZYNARODOWYM  

 

BONSUCRO 

Organizacja non-profit promująca zrównoważony rozwój branży produkcji cukru 

trzcinowego, poprzez opracowanie systemu pomiaru i certyfikacji. Obecnie liczy 

ponad 400 członków z 32 krajów świata, reprezentujących wszystkie etapy 

łańcucha produkcji (www.bonsucro.org). 

 
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  (www.caobisco.eu). 

 
EUFIC - EUROPEAN FOOD INFORMATION COUNCIL 

Organizacja non-profit, wspierana przez przedsiębiorstwa z branży spożywczej oraz 

przez Komisję Europejską. Gromadzi informacje i prowadzi badania nt. 

bezpieczeństwa i jakości żywności (www.eufic.org). 

 
FDE - EUROPEAN FEDERATION OF FOOD & DRINK INDUSTRIES 

Europejska federacja, która zajmuje się promocją i reprezentowaniem interesów 

sektora produkcji żywności i napojów  (www.fooddrinkeurope.eu). 

 
IFBA - INTERNATIONAL FOOD & BEVERAGE ALLIANCE 

Organizacja zrzeszająca najważniejszych światowych producentów żywności i 

napojów, których łączy pragnienie promowania wśród konsumentów właściwego, 

zbilansowanego sposobu odżywiania się i zdrowego trybu życia 

(www.ifballiance.org). 

 
CGF - THE CONSUMER GOODS FORUM 

Consumer Goods Forum to globalna sieć, skupiająca około 400 dystrybutorów, 

wytwórców, usługodawców i innych partnerów z ponad 70 krajów świata. Celem 

jest promowanie efektywnych praktyk biznesowych prowadzących do pozytywnych 

zmian (www.theconsumergoodsforum.com). 

 
TIE TOY INDUSTRIES EUROPE  

Organizacja, reprezentująca interesy producentów zabawek działających na terenie 

Unii Europejskiej, promującą rolę zabawek i zabawy w rozwoju edukacyjnym, 

psychicznym i społecznym dziecka  (www.tietoy.org). 

 
WFA - WORLD FEDERATION OF ADVERTISERS 

 Światowa organizacja zrzeszająca krajowe związki oraz przedsiębiorstwa sektora 

reklamowego, reprezentująca obecnie 90% rynku reklamy, promująca 

odpowiedzialną i efektywną komunikację (www.wfanet.org). 

 
Wszystkie organizacje mają swoje siedziby w Brukseli, z wyjątkiem Bonsucro, 

znajdującego się w Londynie. 

http://www.bonsucro.org/
http://www.caobisco.eu/
http://www.eufic.org/
http://www.fooddrinkeurope.eu/
http://www.ifballiance.org/
http://www.theconsumergoodsforum.com/
http://www.tietoy.org/
http://www.wfanet.org/
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PLAN ABCDE     
  

 

d 2011r. Grupa Ferrero realizuje Plan 

ABCDE (A Business Code Dialogue 

Engagement), którego celem jest 

rozpowszechnienie i wdrożenie Kodeksu 

Postępowania Handlowego przez wszystkich 

partnerów Grupy na poszczególnych etapach 

produkcji i dostaw. 

 
Kodeks ten opiera się na zasadach, jakimi 

kieruje się Ferrero i jest w pełni zgodny z 

Kodeksem etycznym Grupy (oba dokumenty 

dostępne na www.ferrero.com). Wyznacza on 

standardy Ferrero w następujących 

dziedzinach: 

 
1. najwyższa jakość i bezpieczeństwo 

produktów; 
2. zaangażowanie w ochronę praw 

człowieka; 
3. ochrona środowiska i zrównoważony 

rozwój; 
4. gwarancja warunków środowiska pracy; 
5. uczciwość w biznesie. 

 
W 2013r. zrealizowany został cel w postaci 

rozpowszechnienia Kodeksu postępowania 

handlowego Ferrero w całym łańcuchu 

produkcji i dostaw. 

Od tego czasu wszystkie nowo podpisywane 

umowy  obejmują zapis potwierdzający przyjęcie 

do wiadomości i akceptację Kodeksu przez 

każdego z dostawców. Tak działo się również w 

roku 2015/2016. 

 
Grupa Ferrero nie poprzestaje jednak na 

zrealizowaniu tego celu – w oparciu o Kodeks 

postępowania handlowego opracowała 

specjalne protokoły do weryfikacji 

zrównoważonego pochodzenia surowców 

rolnych. Powstał już protokół pod nazwą Ferrero 

Farming Values, opisujący produkcję orzechów 

laskowych, opracowany we współpracy z SCS 

Global Services, której to organizacji powierzono 

przeprowadzenie audytu pod kątem jego 

wdrożenia w łańcuchu dostaw Ferrero. 

 
Podobnie opracowano protokół Ferrero Farming 

Values w odniesieniu do dostaw mleka. Protokół 

ten powstał jako część projektu „Milk Supply 

Chain Partnership”. Celem projektu jest 

budowanie partnerstwa z dostawcami i wspólne 

z nimi podejmowanie działań, prowadzących do 

osiągnięcia standardów, zdefiniowanych w 

protokole opracowanym przez Ferrero. 

Bliższe szczegóły na ten temat zostały 

zamieszczone w rozdziale „F-ACTS: 

zrównoważone praktyki rolnicze”. 

 

 

 
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 środowiskowymi wymaganiami wobec dostawców zabawek KINDER®, z 

międzynarodowymi normami w zakresie zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności (ISO 

i IFS), z konkretnymi standardami weryfikacji zrównoważonej produkcji surowców rolnych oraz 

szeregiem norm w zakresie ochrony środowiska (ISO i EMAS). W roku 2015/2016  w zakładach 

dostawców przeprowadzono szereg audytów, które objęły następujące kwestie: systemy 

zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, certyfikacja surowców pochodzenia 

rolniczego, stosowanie wyżej wymienionych kodeksów regulujących zasady produkcji zabawek 

(tematy omówiono szczegółowo w kolejnych rozdziałach raportu). 

O 
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Ponadto, od grudnia 2013 roku Ferrero jest członkiem Supply Chain Initiative, 

promującej wdrażanie Zasad dobrych praktyk w relacjach pionowych w łańcuchu 

dostaw żywności (www. supplychaininitiative.eu). 
 

Supply Chain Initiative została powołana 

do życia wspólnie przez siedem 

stowarzyszeń europejskich, w dążeniu 

do promowania uczciwych zasad 

współpracy w całym łańcuchu dostaw 

żywności. 

W styczniu 2017r. założyciele Supply 

Chain Initiative opublikowali trzeci 

raport roczny, w którym przedstawili 

pełny przegląd rezultatów osiągniętych 

przez organizację od momentu jej  

powstania we wrześniu 2013r. 

W raporcie omówiono też wyniki 

trzeciego rocznego przeglądu 

zarejestrowanych przedsiębiorstw, a 

także działania podejmowane w ramach 

SCI (www.supplychaininitiative.eu/ 

node/973). 

Od przystąpienia do Inicjatywy Ferrero 

nie złożyło żadnej skargi – żadna też nie 

została złożona na nas. 

 
 
 
 

 

http://www.supplychaininitiative.eu/
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ZAKUPY OD LOKALNYCH 
DOSTAWCÓW  

 

 

 

 oniżej przedstawiamy procentowy udział zakupów zrealizowanych u 

dostawców lokalnych, w głównych krajach, w których znajdują się 

zakłady produkcyjne Ferrero 4: 
 

ZAKUPY U LOKALNYCH DOSTAWCÓW W GŁÓWNYCH KRAJACH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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 

w Albie, Projektowi Przedsiębiorczości Michele Ferrero, F-ACTS: Zrównoważonym 

praktykom rolniczym Ferrero oraz Minimalizacji oddziaływania na środowisko. 

*Dane obejmują 
Ferrero SpA, Ferrero 
Commerciale Italia i 

Ferrero Industriale Italia, 

spójnie z danymi 
zawartymi w raporcie 

2015. 

** Dane nie obejmują 
wszystkich jednostek Ferrero 

w danym kraju, a jedynie 
podmiot zarządzający 

zakładem. 

 
4. Procentowy udział zakupów 

zrealizowanych przez zakłady u 

dostawców lokalnych w stosunku 

do całości zakupów w okresie  
2015/2016. Nie ujęto dostaw 

realizowanych w ramach Grupy 
oraz zamówień centralnych (np. 

surowce i materiały 
opakowaniowe). 

P 

KRAJ ACQUISTI DA FORNITORI LOCALI 

Włochy* 95% 

Niemcy** 99% 

Argentyna** 94% 

Australia** 93% 

Belgia** 57% 

Kanada 76% 

Chiny ** 80% 

Francij** 91% 

Irlandia 69% 

Meksyk** 96% 

Polska** 76% 

Rosja 98% 

Turcja 98% 
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FERRERO – NR 1 NA ŚWIECIE WŚRÓD FIRM 
SPOŻYWCZYCH POD WZGLĘDEM REPUTACJI, W 
RANKINGU 100 NAJLEPSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Według Global RepTrak® 100, przeprowadzonego przez Reputation 
Institute, Ferrero zajmuje pierwsze miejsce wśród firm włoskich pod 
względem reputacji w rankingu za rok 2017. 

Ferrero zajęło też w tym roku pierwsze miejsce wśród firm z 

branży spożywczej, i awansowało o jedną pozycję w rankingu 

ogólnoświatowym, gdzie zajmuje już 17 miejsce  z oceną 75,45. 

Giovanni Ferrero, CEO Grupy Ferrero, tak skomentował osiągnięte 
wyniki: „Jesteśmy dumni z zaufania, jakim darzą nas konsumenci na 
całym świecie. Dowodem tego jest, że również w tym roku – pod 
względem reputacji – zajęliśmy pierwsze miejsce na świecie wśród 
firm spożywczych i pierwsze wśród firm włoskich. Jest to 
potwierdzeniem, że prawdziwym kluczem do sukcesu jest przede 
wszystkim jakość”. 

Model RepTrak® bada percepcję największych światowych firm w 
oczach konsumentów. Ocena uwzględnia siedem parametrów: 
produkty i usługi, stopień innowacyjności, środowisko pracy, 
governance, społeczna odpowiedzialność, przywództwo i 

wyniki. 

Badanie to, oparte na ponad 170 tys. ocen zebranych w pierwszym 
kwartale 2017 roku, stanowi najobszerniejszą tego rodzaju analizę 
reputacji firm. Obejmuje ono klasyfikacje porównawcze, bada 
tendencje na podstawie prób demograficznych i czynników 
postrzeganych jako wyróżniające poszczególne firmy na tle innych, 
jak również wszystkiego tego, co ma wpływ na poziom zaufania konsumentów i 
co kieruje takimi zachowaniami, jak skłonność do zakupu produktów danej firmy, 
chęć polecania danej marki, chęć zainwestowania w dane przedsiębiorstwo lub 
nawet podjęcia w nim pracy. 
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 a część raportu poświęcona jest ludziom, którzy zajmują centralne miejsce 

w codziennej działalności Grupy Ferrero.   

 

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. 

 

 

Ci ludzie to nasi konsumenci, nasi 
obecni i byli pracownicy, a także 
członkowie lokalnych społeczności. 
Pasję i zaufanie wzmacnia determinacja, 
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, uczciwość i 
rzetelność, pasję do badań i 
innowacyjność.  Te zasady, 
przestrzegane od samego początku, 
pozwoliły Ferrero ukształtować 
podejście, które na pierwszym miejscu 
stawia ludzi, najwyższą jakość 
produktów oraz dbałość o terytorium 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, troskę o bezpieczeństwo 
żywności i zabawek-niespodzianek 

KINDER®, a także odpowiedzialną 
komunikację. 

 
Grupa nie mogłaby jednak myśleć o 
swojej przyszłości, gdyby nie bezcenne 
zaangażowanie wszystkich tych, którzy 
pracują dla Ferrero, wkładając w to swój 
czas, pracę, pomysły. Dbałość o 
pracowników Ferrero przybiera na co 
dzień konkretną formę – pozytywnego 
środowiska pracy, gdzie mogą oni 
rozwijać i budować swoje umiejętności i 
kompetencje, a także polityki socjalnej 
zmierzającej do stworzenia im jak 

najlepszych warunków. 

T 
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Dbałość Grupy Ferrero o ludzi przybiera 

także inną konkretną formę – „Projektu 

Przedsiębiorczości Michele Ferrero”, 

na cześć odznaczonego orderem 

Kawalera Pracy Michele Ferrero, który z 

pasją zachęcał i wspierał powstawanie i 

rozwój projektu. Celem przedsiębiorstw 

działających w jego ramach jest tworzenie 

miejsc pracy w słabiej rozwiniętych 

częściach świata i realizacja projektów i 

przedsięwzięć o charakterze socjalnym i 

charytatywnym na rzecz ochrony 

zdrowia i edukacji dzieci i młodzieży z 

lokalnych środowisk. 

 
Od wielu lat odpowiedzialność 

społeczna, do jakiej poczuwa się Ferrero 

wobec ludzi, znajduje również wyraz we 

wspieraniu sportu i aktywności fizycznej 

wśród młodych ludzi, poprzez 

promowanie aktywnego trybu życia 

wśród dzieci i ich rodzin. Mowa tu o 

ogólnoświatowym programie 

Kinder+Sport, który pragnie zachęcać do 

uprawiania sportu i szerzyć radość, 

płynącą z aktywności ruchowej wśród 

dzieci i młodych ludzi z całego świata, a 

także motywować ich do tego, by już od 

najmłodszych lat wyrabiali u siebie 

nawyk aktywności. 
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ZAANGAŻOWANIE FERRERO 
   NA RZECZ ZDROWEGO ŻYWIENIA  

edzenie to nieodłączny element życia, dający przyjemność i będący 

źródłem składników odżywczych. Ferrero produkuje i sprzedaje uwielbiane 

na całym świecie słodycze w ponad 170 krajach. Podstawą ich promocji 

jest najwyższa jakość i fakt, że wpisują się one w koncepcję zdrowego trybu 

życia oraz zróżnicowanej i zbilansowanej diety. 

 
Zdrowy i zrównoważony sposób odżywiania się to kluczowy element dobrego samopoczucia. 

Pragniemy pomagać naszym konsumentom w podejmowaniu mądrych decyzji żywieniowych i 

wspierać ich w wyborze zbilansowanej i zróżnicowanej diety, gwarantującej odpowiednią 

dawkę energii i pokrywającej zapotrzebowanie na niezbędne składniki odżywcze. 

Dlatego właśnie Ferrero uważa, iż wszystkie rodzaje żywności mogą stanowić element 

zróżnicowanej i zbilansowanej diety, bez konieczności narzucania sobie drastycznych 

ograniczeń bądź demonizowania takich czy innych pokarmów lub składników odżywczych. 

 
Wiedza naukowa na temat prawidłowego żywienia jest obszerna i ciągle rośnie. Toteż rola 

naszych Wielkich Marek w codziennym żywieniu pozostaje w zgodzie z 

najważniejszymi wskazaniami nowoczesnej nauki o żywieniu człowieka: 

• zróżnicowana dieta gwarantuje podaż wszystkich niezbędnych składników odżywczych; 
• zdrowa dieta oznacza spożywanie wszelkich rodzajów pożywienia w umiarkowanych 

ilościach; 

• codzienna, umiarkowana aktywność fizyczna pozytywnie uzupełnia dietę, gwarantując 

dobry stan zdrowia, natomiast siedzący tryb życia to czynnik predysponujący do nadwagi i otyłości. 

 
Bazując na tych założeniach, Ferrero opracowało innowacyjną strategię, opartą na: 

1) starannym wyborze najwyższej jakości składników, dostarczających energii i niezbędnych dla 

zdrowia mikroskładników odżywczych. Gwarancją zachowania naturalnego działania i 

właściwości składników odżywczych są nieszablonowe, wyróżniające nas wybory strategiczne 

dotyczące procesów przemysłowych; 

2) takim promowaniu produktów, które wpisuje się w programy edukacji żywieniowej, 

skierowane zarówno do konsumentów, jak i środowisk naukowo-medycznych; 

3) odpowiednim porcjowaniu produktów, które ułatwia komponowanie optymalnej diety, 

dostarczającej odpowiedniej podaży energii; 

4) tworzeniu programu edukacji ruchowej. 

 
Stała dbałość o dobór surowców zgodnych z restrykcyjnymi wymogami jakości i troska o 

produkty gotowe sprawiają, że już ponad 10 lat temu, a więc na długo zanim upowszechniły 

się ogólnie dziś stosowane wskazania dotyczące bezpieczeństwa żywieniowego, Ferrero 

zrezygnowało ze stosowania tłuszczów utwardzanych, zawierających szkodliwe dla zdrowia 

kwasy tłuszczowe typu trans (TFA), a także z dodawania w sposób sztuczny mikroskładników 

odżywczych do swoich produktów. 

J 
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Najskuteczniejszym i najbardziej 

prawidłowym podejściem do promocji 

zdrowego żywienia i właściwych wyborów 

żywieniowych jest edukacja. 

Zastosowanie porcji o ograniczonej 

wartości kalorycznej umożliwia większą 

elastyczność przy komponowaniu 

codziennej diety. Jasne i proste 

znakowanie naszych produktów ułatwia 

i promuje dobór posiłków i przekąsek 

zgodny z zaleceniami dotyczącymi 

zdrowego trybu życia. 

 
Program edukacyjny tworzony przez 

Ferrero ma jednak większy zasięg. W 

bieżącym roku właśnie ruszył szeroko 

zakrojony projekt podnoszenia wiedzy z 

zakresu żywienia wśród przedstawicieli 

środowisk medyczno-naukowych. 

 
Z okazji 70-lecia Ferrero przygotowane i 

rozpowszechnione zostały specjalne materiały 

informacyjne, skierowane do przedstawicieli 

środowisk medyczno-naukowych, będące 

efektem prac badawczych Ferrero oraz zawarte 

w innych, ogólnych badaniach i piśmiennictwie 

naukowym, a dowodzące znaczenia głównych 

składników zawartych w naszych 

produktach. Przede wszystkim są to 

 dowody na rolę tłuszczów nasyconych 

w diecie, które – jeśli ich podaż nie 

przekracza 10% dziennej dawki energii – 

wcale nie mają złego wpływu na zdrowie, 

jak uważano jeszcze do niedawna. 

 
Z kolei orzechy laskowe, będące 

wyróżniającym produkty Ferrero 

składnikiem receptury, mają korzystne 

działanie na zdrowie, dzięki zawartym w 

nim przeciwutleniaczom i 

mikroskładnikom odżywczym (witamina 

E). Badania naukowe dowodzą ich 

korzystnego wpływu na elastyczność 

naczyń krwionośnych. 

 
Jesteśmy przekonani, że to dieta jako 

całość, a nie pojedyncze pokarmy, 

determinuje stan zdrowia, a wpływ na 

decyzje konsumentów coraz częściej ma 

pragnienie zachowania dobrego 

samopoczucia. Dlatego też z pojęciem 

diety i dobrego samopoczucia Ferrero 

łączy koncepcję zrównoważenia, czyli 

przeświadczenie, że zrównoważone 

żywienie stanowi jedyny możliwy 

kierunek przyszłego rozwoju trendów 

żywieniowych. 

 
  

 

W DĄŻENIU DO BUDOWANIA STRATEGII ŻYWIENIOWEJ OD 2011R. DZIAŁA W FERRERO 
SPECJALNY KOMITET DS. ŻYWIENIOWYCH. PRZEWODNICZY MU WICEPREZES GRUPY, A 

CZŁONKAMI SĄ SZEFOWIE PIONÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ KWESTIAMI ŻYWIENIA Z PUNKTU 
WIDZENIA TECHNOLOGICZNEGO, HANDLOWEGO, PRAWNEGO I KOMUNIKACYJNEGO. 

KOMITET PRACUJE NA BAZIE STRATEGICZNYCH WYTYCZNYCH GRUPY I SPOTYKA SIĘ RAZ W 
MIESIĄCU. PRZYGOTOWUJE REKOMENDACJE DLA PREZESA I CEO GRUPY. ZAJMUJE SIĘ TEŻ 

KOORDYNACJĄ WDRAŻANIA DECYZJI NA SZCZEBLU OPERACYJNYM. 
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WIELKIE MARKI W MAŁYCH PORCJACH  

Tajemnica zbilansowanej diety leży w odpowiednim doborze ilości i rodzaju spożywanych 

pokarmów – dlatego też tak duża rola właściwych porcji. Z tego powodu, już na samym 

początku tworzenia koncepcji produktu, Ferrero, wyprzedzając obecne trendy redukcji i 

ograniczania porcji, obowiązujące w przemyśle spożywczym, sprawdza kaloryczność swoich 

wyrobów i oferuje je w porcjach, które w większości bez problemu można włączyć do 

codziennych posiłków i przekąsek, nie rezygnując przy tym z innych składników. 

Zaspokojenie smaku a jednocześnie dostarczenie organizmowi odpowiedniej dawki 

składników odżywczych to z całą pewnością indywidualna odpowiedzialność każdego. 

Jednak pojedyncze opakowania większości naszych produktów, poza zapewnieniem higieny 

i bezpieczeństwa żywieniowego oraz ochrony ich jakości, stanowią też wyraźną wskazówkę 

co do zalecanej wielkości porcji przeznaczonej do jednorazowego spożycia. 

To pomaga konsumentom w budowaniu, poprzez rozmaite posiłki i przekąski w trakcie 

dnia, własnej indywidualnej równowagi żywieniowej. 

 
Produkty linii KINDER® na przykład, tradycyjnie proponowane dla dzieci i młodzieży, 

pakowane są w pojedyncze porcje, których waga wynosi od 5 g (5,8 g KINDER® Schokobons) 

do 45 g (42 g KINDER ® Delice), dzięki czemu kaloryczność pojedynczej porcji jest 

zredukowana, a przekąskę taką łatwo włączyć w całościową, zbilansowaną dietę. 

Jak pokazano na poniższym wykresie, ponad 70% wolumenu produktów Ferrero 

sprzedawanych na świecie, to produkty oferowane w porcjach poniżej 25 g, a około 85% 

w porcjach do 45 g. 

 

% PODZIAŁ PORCJI PRODUKTÓW FERRERO*, W GRAMACH1
 

 

 

 
 
 

> 45 ≤ 70 g 

>100 ml o g  

 
≤ 5 g 

 
 
 
 
 

> 5 ≤ 15 g 

 
 
 
 
 
 
 

  

* % wolumenu 
produktów sprzedanych 
na świecie w roku 
2015/2016. 

1. Jako 1 porcję NUTELLI® 
uwzględniono 15g, co jest 
wielkością rekomendowaną 

w większości krajów, gdzie 
produkt ten jest sprzedawany. 

 

 

Poza tym, ponad 70% wolumenu produktów 

Ferrero oferowane jest w porcjach do 100  kcal, a 

ponad 95% w porcjach do 150  kcal. 

14,4% 
2,7% 

0,9% 

51,7% 

> 40 ≤ 45 g 1,8% 

 
> 25 ≤ 40 g 

 
9,7% 

 
 

> 15 ≤ 25 g 

 

18,8% 
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% PODZIAŁ PORCJI PRODUKTÓW *, W KCAL 

 

 
 

 
> 150 ≤ 200 kcal 

 
 

1,5%     

2,8% > 200 kcal 

   

 
 

≤ 10 kcal 

 
 
 
 
 

> 100 ≤ 150 kcal 25,8%        67,6% > 10 ≤ 100 kcal 

 
 
 
 

 

Oba powyższe wykresy obejmują wszystkie produkty Ferrero sprzedane w roku handlowym 

2015/2016, z wyłączeniem formatów specjalnych okolicznościowych,  mieszanek produktów, 
edycji mini, maxi  i specjalnych, stanowiących około 3% sprzedanej wielkości. 

 
* % wolumenu 

produktów 
sprzedanych na 
świecie w roku 

2015/2016. 

 

Około 86% naszych produktów posiada wartość poniżej 130 kcal/porcję, a 

średnia wartość kaloryczna porcji naszych produktów nie przekracza 100 kcal. 

 
Limit 130 kcal pozwala na komponowanie rozmaitych okazji żywieniowych, w 

których produkty Ferrero mogą występować jako jeden ze składników posiłku, 

obok owoców, mleka i nabiału oraz produktów zbożowych, dzięki czemu dieta staje 

się zróżnicowana i zbilansowana. Ta granica kaloryczności stanowiła pierwowzór dla 

innych firm, produkujących żywność porcjowaną, które dziś już powszechnie 

stosują ją jako normę. 
 

 

WYNIKI NASZYCH BADAŃ NAUKOWYCH  
  

Ferrero przyczynia się do promowania dobrych nawyków żywieniowych, także 

poprzez duże zaangażowanie w badania naukowe. Ponadto szczególne starania 

dotyczą propagowania idei jedzenia pierwszego śniadania wśród młodzieży oraz 

ogólnego umiaru w jedzeniu, wśród wszystkich grup wiekowych. 

 
Również w roku handlowym 2015/2016, w myśl wartości, którymi się kierujemy, 

Grupa Ferrero przeprowadziła i sfinansowała szereg badań w dziedzinie żywienia, 

z udziałem uznanych międzynarodowych instytucji naukowych. Badania 

prowadzone były przez naukowców akademickich i finansowane na zasadzie 

bezwarunkowych dotacji, a więc zgodnie z zasadą bezstronności, autonomii 

placówki badawczej i intelektualnej niezależności badaczy od Ferrero. Uzyskane tą 

drogą wyniki są rzetelnymi, naukowymi stwierdzeniami. Były one przedstawiane 

na licznych konferencjach i warsztatach, a także publikowane w pismach mających 

dużą wartość opiniotwórczą. 

2,3% 
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Ze względu jednak na politykę firmy 

pewna część tych informacji 

przeznaczona jest wyłącznie do użytku 

wewnętrznego lub publikowana 

niezależnie przez autorów badań. 

Dlatego też lista badań prezentowana w 

niniejszym raporcie jest jedynie częścią 

pracy naukowej wykonanej w ubiegłym 

roku przez Grupę. Były to następujące 

publikacje: 

• Phillips, F. and Ruxton, C.H. „Scientific 

evidence and daily food for a better life: 

Mediolan, 19 czerwca 2015”. Public Health 

vol. 140: 73-79 (2016). 

• Magagna, F., Cordero C., Liberto E., 

Sgorbini B., Bicchi, C. „Black tea volatiles 

fingerprinting by two-dimensional com- 

prehensive gas chromatography – mass 

spectrometry combined with high concen- 

tration capacity sample preparation tech- 

niques: toward a fully automated sensomic 

assessment”. J of Food Chemistry (2017). 

• Fattore, E. et al. „Effects of free sugars 

on blood pressure and lipids: a systematic 

review and meta-analysis of nutritional iso- 

energetic intervention trials”. The America 

Journal of clinical nutrition (2016). 

• Codella, R. et al. „Effect of Sugar versus 

Mixed Breakfast on Metabolic and Neu- 

rofunctional Responses in Healthy Indi- 

viduals". Journal of Diabetes Research 

(2017). 

• Adamo, M. et al. „Effects of hazelnuts and 

cocoa on vascular reactivity in healthy 

subjects: a randomised study". 

International Journal of Food Sciences 

and Nutrition (2017): 1-12. 
 

 
 

„ŻYWIENIOWE DOWODY OSOBISTE” 
PRODUKTÓW FERRERO 

 

Jak już pisaliśmy w poprzednich raportach, firma opracowuje specjalną 

dokumentację związaną z poszczególnymi produktami. Jest w niej zawarty opis 

cech żywieniowych danego produktu i jego przeznaczenie w codziennej diecie: 

śniadanie, BMEE (Between Meal Eating Episodes) lub na zakończenie posiłku. 

Jest tam również podana ocena odpowiedzi metabolicznej na poszczególne 

produkty Ferrero, a dla części z nich także ocena oddziaływania na nastrój i 

umiejętność skupienia uwagi. 

Obecnie „żywieniowe dowody osobiste” opracowano już dla ponad 85% całego 

wolumenu sprzedaży w roku 2015/2016. 

Zakończenie prac nad paszportami żywieniowymi wszystkich produktów Ferrero, 

wstępnie przewidziane na rok  2015/2016, nastąpi w najbliższych latach. 
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POLITYKA JAKOŚCI  

W FERRERO 
 

ystem Jakości Grupy Ferrero gwarantuje dbałość o jakość składników i produktów 

na poziomie globalnym. Zajmuje się tym centralny Dział Jakości oraz działy jakości 

w poszczególnych jednostkach produkcyjnych i handlowych. 

Jakość na poziomie centralnym czuwa nad 

całym łańcuchem wartości – od momentu 

zakupu surowców i opakowań, aż do 

momentu, gdy wybór gotowy znajdzie się 

w sklepie. Wykorzystuje do tego celu 

zasoby przypisane do poszczególnych 

pionów i współpracuje z lokalnymi działami 

jakości, określając ich cele jakościowe i 

okresowo monitorując wyniki poprzez 

złożony system wskaźników oraz audyty. 

Wyniki dotyczące jakości są ponadto 

okresowo raportowane, a sprawozdania te 

trafiają do zainteresowanych pionów oraz 

kierownictwa firmy. 

 
Zapewnieniu całościowej opieki nad 

kwestiami jakości wzdłuż całego łańcucha 

dostaw i w każdej części świata ma służyć 

realizowany w roku 2016/2017 projekt pod 

nazwą „One Quality”. Wezmą w nim udział 

wszystkie osoby pracujące nad 

zapewnieniem jakości w poszczególnych 

działach firmy. 

 

 

INNOWACYJNOŚĆ 

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 potrzeb żywieniowych i stylów odżywiania się, wykorzystuje nowe 

surowce i innowacyjne technologie produkcji, tworząc wyroby o znakomitym 

smaku i jakości, w poszanowaniu filozofii i wartości firmy Ferrero. 

 
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 monitorowane. Dopiero po udanym przejściu przez tych wiele długich 

etapów testowych wyrób zostaje dopuszczony do produkcji na skalę przemysłową. 

Za każdym produktem, który w oczach konsumenta może wydawać się prosty, 

kryje się opatentowana nowoczesna technologia, której nie posiada nikt inny na 

świecie i która jest najlepszym dowodem wielkiej pasji, z jaką Ferrero podchodzi 

do kwestii innowacyjności swoich produktów. 

S 
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JAKOŚĆ I ŚWIEŻOŚĆ  
 

godnie z deklaracją zawartą w Polityce Jakości Grupy Ferrero, naszym 

głównym celem jest zapewnienie maksimum jakości w oczach naszych 

konsumentów. 

Osiągnięciu tego celu służy nasz model biznesowy, opracowany tak, by 

gwarantować: organoleptyczną doskonałość produktu w chwili jego 

konsumpcji, w dowolnej części świata, maksimum świeżości produktów w całym 

łańcuchu oraz atrakcyjny wygląd produktów i opakowań, przy zachowaniu 

równowagi środowiskowej, a więc w sposób niedopuszczający jakichkolwiek form 

marnotrawstwa. 
 

 

Na przykład w okresie letnim, kiedy temperatura otoczenia jest na tyle wysoka, że 

nie umożliwia dostarczenia konsumentowi produktu o najwyższych właściwościach 

organoleptycznych, Ferrero zawiesza dostawy szczególnie delikatnych produktów, 

jak Ferrero Rocher czy Mon Cherì, a nawet wycofuje niesprzedaną część produkcji z 

rynku. 

 
Na poziomie Grupy opracowany został „Ogólny katalog wad”, według którego 

wyroby gotowe w sklepach są kontrolowane pod względem percepcji jakości. 

 
W tym celu, w roku obrotowym 2015/2016 przeprowadzono na całym świecie 

ponad milion wizytacji kontrolnych w sklepach, podczas których zebrano dokładne 

informacje na temat temperatury przechowywania produktów. W ponad 300 tys. 

takich kontroli dokładnie zbadano też to, jak konsumenci oceniają jakość naszych 

produktów, aby przekonać się, w jakim stanie rzeczywiście znajdują je na półkach 

sklepowych. 

Z 
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WIZYTACJI 

 
 

 

 
 
 

 

>1.000.000 
WIZYTACJI KONTROLNYCH 

W SKLEPACH  

 

TESTY Z UDZIAŁEM KONSUMENTÓW W TRAKCIE 

>300.000 
 

  

 

Jeszcze dokładniejszej ocenie rzeczywistego poziomu jakości organoleptycznej 

odczuwanej przez konsumentów naszych produktów będzie służył projekt roll out, 

rozpoczynający się w roku 2016/2017 i realizowany na skalę ogólnoświatową. Będzie on 

polegał na degustacjach produktów dostępnych na rynku, prowadzonych przez 

wyselekcjonowany panel degustatorów pracujących w naszych jednostkach handlowych 

na całym świecie. 
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Zakładany do realizacji do końca 2015 roku cel 

uruchomienia wspólnego centrum reklamacji, do 

którego, w jednolity i uporządkowany sposób, 

spływałyby wszystkie zgłoszenia od 

konsumentów, tworząc ogólnoświatową bazę 

danych, jest już na finiszu. W jego realizacji 

uczestniczą dyrekcje wszystkich istotnych z tego 

punktu widzenia pionów przedsiębiorstwa. Są to 

przede wszystkim dział informatyczny, który 

opracował plan wdrożenia we wszystkich 

jednostkach biznesowych jednolitego w skali 

całej firmy pakietu informatycznego pod nazwą 

GCC (Gestione Contatti Consumatori - Obsługa 

kontaktów z konsumentami). Wg stanu na koniec 

sierpnia 2016 roku 98,6% wolumenu sprzedaży w 

roku 2015/2016 jest już centralnie monitorowane. 

Dane te trafiają bezpośrednio do centralnego 

systemu obsługi kontaktów z klientami. Pozostały 

1,4%  to dane dotyczące krajów rozwijających się. 

Centralne zarządzanie reklamacjami pozwala na 

prowadzenie, w ramach systemu Jakości Grupy,  

odpowiednich działań prewencyjnych i 

naprawczych, koniecznych, aby zauważone 

problemy nie powtarzały się w przyszłości. 

Celem do roku 2020 jest przejście od 

centralnego monitorowania reklamacji 

do prawdziwego Systemu Jakości, 

opartego na jednolitych dla całej Grupy 

definicjach, procedurach i instrukcjach 

roboczych. Chodzi o określenie 

standardu obsługi w procesie 

rozpatrywania reklamacji. Mają temu 

służyć odpowiednio dobrane wskaźniki i 

wartości docelowe, pod kątem których 

będą one monitorowane. 
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NEL 2015/2016 

 
 

TESTY SMAKU W ZAKŁADACH FERRERO 

Aby produkty spełniały wysokie standardy smakowe Ferrero, poza klasycznymi 

testami laboratoryjnymi, prowadzona jest analiza organoleptyczna, 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. testy surowców, które odbywają się na etapie przyjmowania ich do zakładu; 

2. testy półwyrobów i wyrobów gotowych, które odbywają się w trakcie 

procesu produkcji; 

3. testy przeprowadzane przez „dyrekcję”, a więc  
osoby odpowiedzialne za dany zakład produkcyjny; 

4. testy pajęczynowe, tzw. „spiderweb”, prowadzone w centralnym 

obserwatorium produktów przez wyselekcjonowany panel degustatorów. 

 

>17.000 
TESTÓW FERRERO ROCHER PRZEPROWADZONYCH 
NA CAŁYM ŚWIECIE W ZAKŁADACH 
PRODUKCYJNYCH I W CENTRALNYM 
OBSERWATORIUM PRODUKTÓW  

 

Udoskonaleniu sposobu prowadzenia testów naszych produktów ma służyć 

projekt, który zostanie uruchomiony w roku 2016/2017 na poziomie 

ogólnoświatowym. Jego celem jest podniesienie kompetencji naszych testerów pracujących w 

zakładach produkcyjnych. Dzięki temu wyniki testów z różnych zakładów będą w pełni 

porównywalne. 
 
 

 

WYSOKIE STANDARDY NASZYCH ZAKŁADÓW  
  

 

W zakładach produkcyjnych stosujemy 

specjalny, zintegrowany w skali 

ogólnoświatowej, system SAP, który 

zapewnia możliwość wymiany i łączenia 

danych pochodzących z różnych 

zakładów Ferrero a dotyczących 

procesu kontroli jakości i centralnego 

zarządzania. Obecnie system działa już 

w większości zakładów produkcyjnych 

Ferrero na świecie i umożliwia zbieranie 

i porównanie danych w sposób coraz 

bardziej globalny i skoordynowany. 

Jeśli chodzi konkretnie o kwestie  

dotyczące jakości, w roku 2015/2016 

system został wdrożony w kolejnych 

trzech zakładach (Ekwador, RPA i nowy 

zakład w Chinach), a zatem działa on już 

w 20 na 21 zakładów. W fabryce w 

Yaoundé (Kamerun), gdzie nie ma systemu 

SAP, działa jednak system zarządzania 

procesami jakości Fenice. 

Sieć łącząca system z centralnym 

zarządzaniem jakością umożliwia 

zapewnienie procesu kontroli jakości 

we wszystkich zakładach Grupy. 

W ROKU 2015/2016 
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GRUPA FERRERO POSIADA RYGORYSTYCZNY SYSTEM JAKOŚCI, KTÓRY GWARANTUJE 
DOSKONAŁOŚĆ PRODUKTÓW WE WSZYSTKICH ZAKŁADACH, NA CAŁYM ŚWIECIE. ICH 
PRZESTRZEGANIE JEST SPRAWDZANE W DRODZE ZINTEGROWANYCH I SYSTEMOWYCH 
INSPEKCJI, PROWADZONYCH PRZEZ DYREKCJĘ CENTRALNĄ DS. JAKOŚCI W ZAKŁADACH 
PRODUKCYJNYCH CAŁEGO ŁAŃCUCHA LOGISTYKI . 

Inspekcje te prowadzone są we wszystkich zakładach Grupy, w magazynach i 

zakładach podwykonawców, na podstawie restrykcyjnych specyfikacji produktów, 

bezpieczeństwa żywności oraz systemu zarządzania jakością. 

 
Jakość produkcji realizowanej w zakładach podwykonawców jest dodatkowo 

monitorowana w ramach zintegrowanego systemu pod nazwą „presidio continuo” 

(stały monitoring), uruchomionego w roku 2015/2016. 

W ramach tego procesu prowadzone są systematyczne inspekcje i kontrole, 

realizowane przez lokalnych menadżerów na różnych szczeblach. Jest to działalność 

dodatkowa w stosunku do audytów już prowadzonych przez centralny dział jakości. 

Projekt będzie w pełni zrealizowany w roku 2018/2019. 

Odpowiedzialny za niego jest centralny dział jakości, który ustala zasady, tryb 

postępowania i zajmuje się szkoleniem lokalnego personelu. 

Aby zapewnić skuteczność złożonego 

systemu jakości Ferrero, wszystkie 

zakłady podlegają certyfikacji 

prowadzonej przez zewnętrzną 

akredytowaną jednostkę. 

Międzynarodową normą, którą Grupa 

wybrała dla potrzeb certyfikacji swojego 

systemu zarządzania jakością, jest 

norma ISO 9001. 

Na koniec 2016 roku,  a więc wcześniej, niż 

to zakładano (realizacja celu była 

przewidziana do roku 2020), wszystkie 

zakłady posiadały już certyfikat 

grupowy ISO 9001:2008. Nawet  

zakład w Yaoundé (Kamerun) i nowy zakład w Hangzhou (Chiny) uzyskały już te 

certyfikaty we wrześniu 2016r. W pierwszych miesiącach 2017 roku, a więc również 

wyprzedzając założony harmonogram, wszystkie zakłady otrzymały też jednolitą dla całej 

Grupy księgę jakości zgodną z normą ISO  9001, obejmującą procedury obowiązujące w 

całej Grupie. 

Ferrero potwierdza chęć dostosowania wszystkich zakładów do nowej edycji normy ISO 

9001:2015. 

 
Jeśli chodzi o system zarządzania bezpieczeństwem żywności, Grupa zdecydowała 

się na wdrożenie międzynarodowej normy FSSC 22000. Certyfikację wg niej 

uzyskał w styczniu 2017 roku także nowy zakład w Hangzhou (Chiny). Rozszerzenie 

zakresu certyfikacji także na zakłady działające w ramach Projektu Przedsiębiorczości 

Michele Ferrero, które planowano do końca roku 2016, zostało przełożone na rok 

2018. W styczniu 2017 roku zakład w Walkerville (RPA) uzyskał ten certyfikat, natomiast 

zakład kameruński ma przeprowadzić proces certyfikacji do końca roku 2018. 
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W ramach stale trwającego procesu dostosowawczego, każdy nowy zakład Ferrero 

najszybciej, jak to możliwe, uruchamia procedurę certyfikacji zgodności z obiema 

wymienionymi normami międzynarodowymi. Ponadto lokalnie często wymagane są też 

certyfikacje wg innych norm zarządczych, zgodnie z potrzebami danego rynku (np. IFS) 

lub instytucji rządowych. 

 
Celem wzmacniania koncepcji „Rodziny ekspertów ds. jakości”, organizowana jest 

doroczna Konferencja na temat jakości, w której uczestniczą pracownicy działów Jakości 

na Produkcji, Jakości Handlowej i Centralnego Zarządzania Jakością. Głównym celem 

konferencji jest wzmacnianie koncepcji „Jakości na poziomie Grupy”. Przez trzy dni 

uczestnicy dzielą się pomysłami, problemami i dobrymi wzorcami. W konferencji bierze 

udział około 60 osób z Działów Jakości Ferrero z całego świata. 
 

 

WYNIKI AUDYTÓW ZEWNĘTRZNYCH  
  

ISO 9001:2008 – Certyfikacja systemu zarządzania jakością Ferrero 

W ramach certyfikacji ISO 9001, w roku 2015/2016 zewnętrzne jednostki 

akredytacyjne przeprowadziły 10 audytów w następujących zakładach: Pozzuolo 

Martesana (Włochy), Belsk (Polska), Cork (Irlandia), Baramati (Indie), Poços de Caldas 

(Brazylia), Quito (Ekwador), San José Iturbide (Meksyk), Manisa (Turcja), Hangzhou 

(Chiny) oraz w siedzibie głównej firmy w Luksemburgu. Ogólny wynik kontroli jest 

zasadniczo pozytywny – w żadnej z audytowanych placówek nie stwierdzono 

„poważniejszych niezgodności”. 
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FSSC 22000 – Certyfikacja systemu bezpieczeństwa żywności Ferrero  

W ramach certyfikacji FSSC 22000, w roku 2015/2016 wszystkie zakłady Grupy 

posiadające certyfikat zostały poddane audytom celem sprawdzenia zgodności z normą. 

Ogólny wynik kontroli jest pozytywny – w żadnej z audytowanych placówek nie 

stwierdzono „poważniejszych niezgodności”. 

 
IFS - International Food Standard 

Kontrole zgodności z normą przeprowadzone w roku 2015/2016 w zakładach w 

Albie, Arlon, Belsku, Cork i Stadtallendorf wykazały poziom zgodności określany jako 

„Higher Level” (poziom wyższy), ze średnią ocen powyżej 97%. 
 
 

IDENTYFIKOWALNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO SUROWCÓW  
  

Od samego początku Ferrero przywiązywało wielką wagę do wyboru surowców i 

składników. 

To właśnie ich jakość i świeżość decydują o właściwościach organoleptycznych 

naszych produktów. Dlatego też opracowaliśmy szereg innowacyjnych procedur. 

Jedną z nich określamy mianem „znanego worka”. 

W pojęciu tym mieszczą się wszystkie działania wyspecjalizowanych pracowników 

Ferrero, a więc kontrole i analiza organoleptyczna, inspekcje prowadzone u 

dostawców, praktyki z zakresu bezpieczeństwa żywności i kroki podejmowane w 

celu zapewnienia identyfikowalności surowców. 

 

WSZYSCY DOSTAWCY FERRERO NA CAŁYM ŚWIECIE WYBIERANI SĄ I OCENIANI NA 
POZIOMIE GRUPY ZA POMOCĄ JEDNOLITYCH KRYTERIÓW, POPRZEZ PLATFORMĘ 

ELEKTRONICZNĄ, KTÓRA ŁĄCZY ICH Z NASZYMI DOŚWIADCZONYMI TECHNOLOGAMI 
ŻYWNOŚCI. 

 

 

Również Kodeks postępowania handlowego Ferrero przewiduje prowadzenie 

bezpośrednio w zakładach naszych dostawców regularnych inspekcji, 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 zakresie analizy 

ryzyka, określany jest rodzaj i częstotliwość kontroli fizykochemicznych, 

mikrobiologicznych i organoleptycznych, jakim będą poddawane próbki 

dostarczanych materiałów. 
 
 

 
 

 
2. W tym kontrole 
chemiczne, 
fizykochemiczne i 

W ROKU 2015/2016 

>600.700 
 

KONTROLI I ANALIZ2 SUROWCÓW W 20 
ZAKŁADACH GRUPY  

 

KONTROLI OPAKOWAŃ  

mikrobiologiczne. >1.400.000 PIERWOTNYCH3 I WTÓRNYCH, DO KTÓRYCH 
DOCHODZĄ JESZCZE KONTROLE PROWA- 

3. W tym kontrole 
organoleptyczne i 
kontrola wadliwości. 

DZONE NA PÓŁWYROBACH I WYROBACH GOTOWYCH  
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D 

 
 

ODPOWIEDZIALNA 
KOMUNIKACJA 

 

 la przedsiębiorstwa odpowiedzialność społeczna oznacza dobrowolne 

zobowiązanie się do stosowania praktyk i zachowań idących dalej niż to, do czego 

obligują przepisy prawa.  Dla Ferrero  oznacza to przyjęcie szeregu samoregulacji, 

przede wszystkim w zakresie znakowania produktów i reklamy, a także udział w 

programach promujących aktywność fizyczną i właściwe nawyki żywieniowe, w 

przekonaniu, że działania te przyniosą konkretne korzyści w środowisku społecznym, w 

którym działa firma. 

Ferrero żywi przekonanie, że 

odpowiedzialna komunikacja handlowa 

może pomagać konsumentom wybierać 

odpowiednie jedzenie i napoje, jak 

również edukować ich w zakresie roli 

żywienia, diety i aktywności fizycznej w 

dążeniu do ogólnie zdrowego, 

aktywnego trybu życia. 

 
Przekaz reklamowy spójny z zasadami 

prawidłowego żywienia, zbilansowanej 

diety, aktywności fizycznej i osobistej 

odpowiedzialności może odgrywać 

bardzo ważną rolę. 

 
Jako przedsiębiorstwo o wymiarze 

globalnym, Ferrero stosuje 

powszechnie tzw. Ramy 

odpowiedzialnej komunikacji w 

dziedzinie żywności i napojów 

(„Framework for responsible food and 

beverage communication”), przyjęte 

przez ICC, Międzynarodową Izbę 

Handlową, oraz przestrzega 

regionalnych i krajowych kodeksów 

samoregulacji opracowanych lokalnie 

na tej podstawie. Ferrero uznaje 

potrzebę odpowiedniego wzmocnienia 

mechanizmów karania i nakładania 

sankcji na reklamę, która nie spełnia 

powyższych wymogów wynikających z 

tych samoregulacji. 

 

Ferrero jest przekonane, że skuteczna 

samoregulacja kwestii komunikacji reklamowej 

wytycza właściwe ramy dla jak najlepszej 

ochrony prawa konsumentów do zgodnej z 

prawdą i dokładnej informacji. Dlatego też 

Ferrero jest aktywnym uczestnikiem procesów 

tworzenia samoregulacji zarówno na poziomie 

krajowym, jak i międzynarodowym: 

 
- Ferrero jest członkiem International Food & 

Beverage Alliance (IFBA) (www.ifballiance.org), 

organizacji, skupiającej największe firmy 

przemysłu spożywczego, działające w skali 

ogólnoświatowej i zaangażowane w realizację 

ambitnych programów samoregulacji, 

dotyczących receptury i porcjowania produktów 

spożywczych, informacji żywieniowych 

dostarczanych konsumentom, odpowiedzialnej 

reklamy kierowanej do dzieci i promocji 

aktywności fizycznej; 

- Ferrero należy także do World Federation of 

Advertisers (www.wfanet.org/en), 

międzynarodowej organizacji, która promuje 

dobre praktyki w zakresie odpowiedzialnej 

reklamy. 

 
Wraz z innymi firmami Ferrero uczestniczy w 

inicjatywach samoregulacji dotyczących m. in.: 

- odpowiedzialnej reklamy kierowanej do dzieci 
(EU Pledge: www.eu-pledge. eu); 

- promocji uczciwych praktyk we współpracy 

handlowej w ramach łańcucha rolno 

spożywczego (www.supply- chaininitiative.eu). 

http://www.wfanet.org/en)
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 Od 2006 r. w ramach Europejskiej 

Platformy ds. diety, aktywności fizycznej 

i zdrowia, założonej z inicjatywy Komisji 

Europejskiej, Ferrero podjęło szereg 

zobowiązań dotyczących wspierania 

zdrowego trybu życia, przede 

wszystkim w zakresie: etykietowania, 

reklamy i promocji aktywności fizycznej 

(poprzez program Kinder+Sport), 

 a także wspiera projekty krajowe EPODE 

(Ensemble Prévenons l'Obésité Des Enfants) 

w niektórych państwach. 

 

 
 

MONITOROWANIE ZOBOWIĄZAŃ  

Dbając o swoją wiarygodność, Ferrero co roku poddaje pod ocenę niezależnych 

organizacji realizację podjętych przez siebie zobowiązań. 

 

MONITOROWANIE REKLAM  
 

NA POZIOMIE OGÓLNOŚWIATOWYM  

W skali ogólnoświatowej Ferrero stosuje IFBA  Global   Policy  on  Advertising and 

Marketing Communications to Children.  W oparciu o te reguły Grupa, 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. 

 
W trakcie roku 2016 Ferrero wspólnie z IFBA pracowało nad nowym systemem kontroli, 

uwzględniającym szczególnie sferę cyfrową, z uwagi na rosnące znaczenie tego 

rodzaju nośników marketingowych dla konsumentów i firm. Nowe podejście będzie 

wdrażane od roku 2017. Będzie się ono opierało na ścisłej współpracy z lokalnymi 

organizacjami samoregulacyjnymi, stosującymi określone standardy reklamy na 

reprezentatywnej próbie rynków światowych. Aby móc całościowo ocenić zachowanie firm, 

jeśli chodzi o przestrzeganie polityki IFBA, organizacje samoregulacyjne będą w sposób 

niezależny poddawały kontroli reklamy emitowane przez firmy w sposób cyfrowy, 

sprawdzając zarówno ich pozycjonowanie, jak i treści. 

 
W trakcie lat 2016 i 2017 Ferrero podpisało restrykcyjne lokalne umowy reklamowe na 

takich kluczowych rynkach, jak Brazylia, Indie i Rada Krajów Zatoki Perskiej (GCC). Te 

lokalne zobowiązania mają wzmacniać stosowanie ogólnej polityki IFBA, obejmując także firmy 

działające na poziomie lokalnym. 

 
W trakcie roku 2016 Ferrero aktywnie pracowało nad wdrożeniem „Enhanced 

Commitments” opracowanych przez IFBA, poprzez rozszerzenie stosowania 

zobowiązań do końca 2016 roku na wszystkie media – telewizję, radio, prasę, kino, 

internet, DVD/CD-ROM, marketing bezpośredni lokowanie produktów, gry interaktywne, 

marketing przez telefonię komórkową i SMS-owy. Dodatkowo, tam, gdzie nie ma 

wiarygodnych pomiarów widowni, pod uwagę będzie też brany całościowy odbiór 

komunikacji marketingowej, by zapewnić, że reklama nie jest adresowana głównie 

do dzieci w wieku poniżej 12 lat. 
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12 LAT 

 

NA POZIOMIE EUROPEJSKIM  

Jeśli chodzi o Europę, Ferrero jest członkiem inicjatywy „EU Pledge”, propagującej 
odpowiedzialne podejście do reklamy produktów spożywczych w telewizji, prasie i 
Internecie, kierowanej do dzieci w wieku poniżej 12 lat. 
Zobowiązania były poddane monitoringowi prowadzonemu przez dwa zewnętrzne 
podmioty: 
- Accenture Media Management4, jeśli chodzi o reklamę telewizyjną emitowaną w 
następujących 8 krajach Europy: Estonia, Francja, Hiszpania, Niemcy, Polska, Portugalia, Węgry i  
Włochy; 
- European Advertising Standards Alliance (EASA)5, jeśli chodzi o witryny internetowe 
szeregu firm należących do EU Pledge oceniane przez krajowe organizacje samoregulacji 
branży reklamowej z 10 krajów europejskich (Belgia, Czechy, Francja, Hiszpania, Holandia, 
Niemcy, Polska, Portugalia, Węgry i Wielka Brytania). 

 
Łączny odsetek zgodności dla wszystkich firm, które przystąpiły do EU Pledge, jeśli chodzi o 
reklamę telewizyjną, utrzymał się na zasadniczo niezmienionym poziomie (98,7% wobec 
98,6%). 

 
Jeśli chodzi o monitoring witryn internetowych, w tym roku objął on w sumie 250 stron, a 
łączny odsetek zgodności wyniósł 95%. 

 
Zgodnie z naszymi zasadami dotyczącymi reklamy (https://www.ferrero.com/social-
responsibility/fer- rero-advertising-and-marketing-principles/responsible-advertising-marketing): 

 

W EUROPIE FERRERO NIE KIERUJE REKLAM SWOICH PRODUKTÓW DO 
DZIECI W WIEKU PONIŻEJ  

 

 

 W dążeniu do zapewnienia możliwie najwyższego poziomu zgodności, 
kontynuujemy intensywne starania w kierunku skoordynowania działań wszystkich 
zespołów zaangażowanych w sprawy związane z odpowiedzialną reklamą 
(marketing, dział prawny i planowanie mediów). 

 

Opracowano i przedstawiono wewnątrz firmy Wytyczne w sprawie odpowiedzialnej 
reklamy oraz „Marketing to Children Road Test” (Quiz na temat marketingu 
kierowanego do dzieci). „Marketing to Children Road Test” został opracowany we 
współpracy ze Światową Federacją Reklamodawców (World Federation of 
Advertisers). Jest to dostępne wewnętrznie narzędzie, pomagające zapoznać się ze 
zobowiązaniami przyjętymi w ramach EU Pledge. 

 
Jeśli chodzi o reklamę telewizyjną, odsetek zgodności dla reklam Ferrero w 2015 
roku wyniósł: w Estonii 96,9%; we Francji 99,8%; w Hiszpanii 99,5%; w Niemczech 99,9%;  
w Polsce 98,4%; w Portugalii 99,6%; na Węgrzech 99,7%;  we Włoszech 99,5%. 

 
Grupa została poinformowana o kilku mniej istotnych przypadkach niezgodności. 
Niezwłocznie zidentyfikowane zostały reklamy, których one dotyczyły, a następnie 
podjęto odpowiednie środki zaradcze. 

 
Ze skontrolowanych 26 witryn firmowych, tylko jedna nie spełniała wymogów EU 
Pledge. Natychmiast wdrożono środki naprawcze. Dodatkowo, w oparciu o wyniki 
kontroli EASA za rok 2016, przeprowadzono aktualizację wewnętrznych wytycznych w 
sprawie odpowiedzialnej reklamy. 

 
 
 
 
 
 
 

4. Dane przedstawione w 
raporcie Accenture Media 

Management dotyczą 

pierwszego kwartału 2016r. 
 

5. Dane przedstawione w 
raporcie Accenture 

Media Management 
dotyczą okresu 

wrzesień-październik 
2016r. 

https://www.ferrero.com/social-responsibility/ferrero-advertising-and-marketing-principles/responsible-advertising-marketing
https://www.ferrero.com/social-responsibility/ferrero-advertising-and-marketing-principles/responsible-advertising-marketing
https://www.ferrero.com/social-responsibility/ferrero-advertising-and-marketing-principles/responsible-advertising-marketing
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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 monitoringu każdego 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 2015 został oceniony monitoring poszczególnych zobowiązań podjętych 
przez Ferrero w ramach Platformy: 

 

- „Promotion of physical activity”: 
niezadowalający (z powodu ograniczonej 
informacji o działaniach początkowych); 
- „Media literacy & Responsible advertising to 
children”: zadowalający (poprawa w stosunku do 
roku wcześniej); 
- „Product formulation and portion sizes”: 
niezadowalający (nie dostarczono szczegółowych 
danych początkowych i informacji o działaniach, 
dowodzących pełnego wdrożenia); 
- „EPODE (Ensemble Prévenons l'Obesité Des 
Enfants) / EEN (European Epode Network)”: 
zadowalający. 

 
 

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, umieszczonych z tyłu opakowania. 

 OPRÓCZ TEGO, CO JEST WYMAGANE NA MOCY PRZEPISÓW KRAJOWYCH, FERRERO 

ZOBOWIĄZUJE SIĘ UMIESZCZAĆ NA PRZEDNIEJ STRONIE OPAKOWAŃ SWOICH PRODUKTÓW 

DODATKOWE INFORMACJE, UŁATWIAJĄCE CZYTANIE ETYKIETY. 
  

13 grudnia 2014 roku weszło w życie unijne rozporządzenie 1169/2011 (UE) w sprawie 
przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Wprowadza ono szereg 
nowych obowiązków dotyczących znakowania produktów spożywczych. Zgodnie z nowym 
rozporządzeniem, Grupa Ferrero postanowiła kontynuować dobrowolne podawanie na 
przedzie opakowania informacji żywieniowych, podtrzymując tym samym swoje 
zobowiązanie do przestrzegania rekomendacji w zakresie etykietowania, opracowanych 
przez Europejską Federację Producentów Żywności i Napojów (FoodDrinkEurope) na 
produktach z linii KINDER® i NUTELLA® oraz dla przekąsek Ferrero. 

 
Jeśli chodzi o teren Unii Europejskiej, zobowiązanie do dobrowolnego podawania 
informacji na przedzie opakowania obejmuje 100% odnośnych produktów Ferrero 
(KINDER® i NUTELLA® oraz przekąski Ferrero). Odsetek ten nie obejmuje małych opakowań 
oraz produktów sezonowych, jako że tego rodzaju wyroby zwolnione są z przestrzegania 
rekomendacji. 
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Logo umieszczone na przedniej stronie opakowania (w przypadku powtórzenia 

informacji już widniejącej z tyłu) zawiera dobrowolnie podawane informacje 

żywieniowe, zgodnie z treścią rozporządzenia 1169/2011 (UE). 

W szczególnością są to: 

- wartość kaloryczna i ilości substancji 

odżywczych – zawarte w 100g i w porcji, 

podane w kilokaloriach i w kilodżulach; 

- bezpośrednio obok logo – dodatkowa 

informacja, że podane wartości odnoszą 

się do „średniego dziennego spożycia 

kalorii przez osobę dorosłą”  (8400 

kJ/2000 kcal)". 

W 25g: 
 

 
W 100g: 

2343 kJ / 560 kcal 

 
 

 
* średniego dziennego 

spożycia kalorii przez 

osobę dorosłą (8.400 

kJ/2.000 kcal) 

 

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, w styczniu 

2017r. osiągnięto pełne wdrożenie 

IFBA Principles for a Global Approach to 

Fact-based Nutrition Information. Wyjątek 

stanowią jedynie kraje, gdzie 

obowiązujące przepisy prawa na to nie 

zezwalają. 

Obok 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 rynków. 

 
Rys.1 Rys.2 

B OAHiLI 
nOp,liii 12,5 r: 

 

W krajach, w których nie istnieje ogólnie uznana wartość reference intake (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). 

 

 
297 K,[\>K 

71 KKan 

586kJ 

140 kcal 

 

7%* 
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PROGRAM EPODE 
 

omisja Europejska formalnie uznaje duże społeczne znaczenie partnerstwa 

publiczno-prywatnego i wskazuje projekt EPODE jako jeden z 

dobrych wzorców, wartych naśladowania w innych krajach 

unijnych. Projekt ten łączy bowiem wszystkie podmioty, które powinny 

uczestniczyć w walce z otyłością – społeczność naukową, przemysł, władze, 

społeczności lokalne – co umożliwia wybór konkretnych potrzebnych działań i 

uzyskanie ich wymiernych efektów na danym terenie. 

Od 2007 roku Ferrero jest partnerem 

projektu EPODE (Ensemble Prévenons 

l'Obésité Des Enfants) oraz EEN (European 

Epode Network). W ramach sieci EEN, w 2016 

roku, Ferrero nadal brało udział w różnych 

projektach EPODE realizowanych na 

szczeblu krajowym w następujących 

państwach: 

 
- Francja: projekt Vivons en Forme (VIF). 

W 2016 roku głównym tematem programu 

był „sen a dobre samopoczucie”. Celem 

było przeszkolenie nauczycieli, pielęgniarzy, 

project menadżerów, a jednocześnie 

opracowanie narzędzi przekazywania 

informacji z tego zakresu dzieciom w 

szkołach. W programie wzięło udział 250 

gmin. Objął on  100 tys. dzieci. 

- Belgia: projekt Viasano. Celem 

projektu w 2016 roku była pomoc 

rodzinom w podejmowaniu właściwych 

decyzji, w ramach profilaktyki otyłości 

wśród dzieci. 

 
- Holandia: projekt JOGG. Celem była 

pomoc władzom gmin i innym 

organizacjom lokalnym w pozyskaniu 

wiedzy na temat żywienia, sportu i 

aktywności fizycznej. Liczba gmin, które 

wzięły udział w programie w 2016 roku 

wzrosła z 91 do 114, co pozwoliło na objęcie 

jego zasięgiem 600 tys. dzieci. W 

programie „Healthy Sports Canteen” wzięły 

ponadto udział 982 kluby sportowe. 

 

 

udział 
ferrero w  

 

program miasta rok  
 

euro 

Francji 
Vivons en Forme 

(www.vivons-en-forme.org) 
250 miast 2016 250.000 

Belgii Viasano 
(www.viasano.be) 

18 miast 2016 80.000 

Holandii 
(miasto Breda) 

JOGG 
(www.jongerenopgezondgewicht.nl) 

114 miast 
(udział Ferrero 
tylko w mieście 

Breda) 

2016 20.000 

 

K 
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KINDER SURPRISE COMPANY 
 

HISTORIA NASZYCH NIESPODZIANEK  
  

 

d ponad 40 lat produkty Ferrero KINDER® towarzyszą dzieciom w każdym wieku 

w szczęśliwym rozwoju poprzez tworzenie okazji do codziennego 

przeżywania niezapomnianych emocji.  

W ciągu tych lat proces tworzenia zabawek-niespodzianek podlegał ewolucji – nie 

zmieniło się jednak zaangażowanie i determinacja, by tworzyć produkty bezpieczne 

i innowacyjne, stale doskonalone w czasie. 

Spółka Kinder Surprise Company (KSC) jest częścią Grupy Ferrero, zajmującą się 

opracowaniem i tworzeniem małych zabawek do produktów KINDER®. Ich cechy i 

przydatność w zabawie są specjalnie opracowywane i dostosowywane do 

miniaturowych rozmiarów świata KINDER®. 

 

DZIECI I WARTOŚĆ ZABAWY  
  

 

 

Dzieci stanowią dla nas centralny punkt 

odniesienia. 

Są ciekawe świata, kreatywne i mają 

wielką wyobraźnię. Uwielbiają 

eksperymentować, odkrywać i być 

zaskakiwane. Szybko się uczą i wciąż 

poszukują nowych bodźców. 

 
Tak dzieci, jak i rodzice potrzebują 

takich chwil, by mogli pobyć razem i 

wspólnie się pobawić. Ta właśnie 

potrzeba legła u podstaw pomysłu 

Ferrero na dostarczanie im wciąż 

nowych zabawek i gier, umożliwiających 

taką właśnie interakcję i ułatwiających 

nawiązywanie więzi. 

O 



LA RESPONSABILITÀ SOCIALE FERRERO - LE PERSONE 
 

  

 

Dzieci 

to 

nasza 

przyszł

ość i 

właśnie 

dlatego 

Grupa 

Ferrero 

żywi 

głęboki

e 

przeko

nanie, 

że 

szczęśli

we 

dziecko 

dziś to 

lepszy 

dorosły 

jutro. 

 
Zabawa 

to 

nieodz

owny 

elemen

t życia 

dziecka 

i 

stanow

i jedno 

z jego 

praw! 

 
Zabawa 

rozwija 

umiejęt

ności 

umysło

we, 

kreaty

wność i 

zdolnoś

ci 

rozwiąz

ywania 

proble

mów, 

wyobra

źnię, 

umiejętności społeczne, ruchowe i 

koordynację, zwłaszcza na poziomie 

sprawności manualnej, a także uczy 

odkrywania i wspomaga naukę. 
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WEDŁUG TEJ WIZJI CELEM PRODUKTÓW FERRERO KINDER® JEST TWORZENIE 
NIEZWYKŁYCH OKAZJI DO ZABAWY ZASKAKUJĄCO MAŁYMI, ALE 

WZBUDZAJĄCYMI OGROMNE EMOCJE ZABAWKAMI-NIESPODZIANKAMI. 
 

 

Prawo dziecka do zabawy jest wyraźnie uznane i podkreślone w artykule 31 

Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka (Rezolucja 44/25 z 20 

listopada 1989r.). 
 
 

 

Wymaga to bezwzględnej troski i uwagi 

na każdym etapie łańcucha produkcji – 

od koncepcji produktu do wytworzenia 

wyrobu finalnego. 

 
 Z tego powodu każda zabawka-

niespodzianka musi spełniać kilka 

podstawowych warunków: 

 
• Podekscytowanie wywołane 

otwarciem jajka: odpakowanie 

produktu i zgadywanie, co jest w 

środku, pobudza emocje, które za 

każdym razem stymulują wyobraźnię 

dziecka. 

• Możliwość zabawy: składanie 

zabawki ćwiczy wyobraźnię, logiczne 

myślenie i sprawność ruchową. 

Zabawka od razu przykuwa uwagę 

dziecka, dając mu możliwość zabawy na 

wielorakie sposoby. 

• Interakcja z innymi dziećmi i 

rodzicami: w założeniach proponowanej 

zabawy leży to, by dziecko bawiło się 

także z innymi i miało w ten sposób 

okazję do nawiązywania więzi. 

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, stosownych do wieku 

dziecka oraz do nieskrępowanego uczestniczenia w życiu kulturalnym i 

artystycznym. 

2. Państwa-Strony będą przestrzegały oraz popierały prawo dziecka do 

wszechstronnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym oraz będą 

sprzyjały tworzeniu właściwych i równych sposobności dla działalności 

kulturalnej, artystycznej, rekreacyjnej oraz w zakresie wykorzystania czasu 

wolnego. 
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ZASADY KREATYWNEGO TWORZENIA ZABAWEK 

Od samego początku każda zabawka-niespodzianka opracowywana była i badana 

przez specjalny zespół, współpracujący z psychologami specjalizującymi się w 

rozwoju poznawczym, emocjonalnym, społecznym i ruchowym dziecka. W pracy tej 

kluczowe są 4 zasady: 

1. usprawnianie umiejętności dziecka; 

2. różnorodność; 

3. wszechstronne doświadczenie; 

4. uniwersalność 
 
 

1.  USPRAWNIANIE UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA  
Niespodzianki KINDER®  są pomyślane tak, by sprzyjały rozwijaniu przez dziecko 
określonych umiejętności, a konkretnie: 

 

rozwój 
poznawczy 

Proces składania zabawki z części stymuluje logiczne 
myślenie i wymusza określoną kolejność działań, a tym samym 
buduje umiejętności typu problem-solving, jednocześnie 
zaspokajając ciekawość dziecka. 

rozwój 
emocjonalny  

Satysfakcja towarzysząca osiągnięciu celu (złożeniu zabawki), a 
także samej zabawie, ponieważ  zabawka jest skonstruowana tak, 
by była atrakcyjna dla dziecka i pobudzała jego wyobraźnię. 

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

rozwój ruchowy  Złożenie zabawki wymaga dobrej koordynacji wzrokowo-
ruchowej,  pobudza wyobraźnię, logiczne myślenie i zręczność. 

 

 
2. RÓŻNORODNOŚĆ 

 

Co roku zespół ekspertów opracowuje nowe pomysły na zabawki, które mają 

stymulować pełny i harmonijny rozwój dziecka. 

 
Opracowana przez nas strategia „obszarów zabawy” ma na celu podniesienie 

znaczenia każdej z zabawek-niespodzianek. W toku wieloletnich prac dział 

marketingu i rozwoju innowacji wyodrębnił kilka najważniejszych obszarów 

tematycznych, w ramach których wymyślane są nowe zabawki, tak, aby zapewnić 

ich różnorodność w całym asortymencie. 

 
Każda z niespodzianek należy do jednej z takich kategorii. Pozwala to tworzyć 

zrównoważony asortyment zabawek, łączący się z poszczególnymi, 

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

Odkrywanie świata 
natury i zwierząt, 
budzących czułość i 
sympatię. 

zielone 

Niespodzianki dla 
dziewczynek. Świat 

magiczny, pełen czułości 
i kolorów, w którym 

główną rolę gra 
wyobraźnia. 

Wyrażanie siebie i swojej 
kreatywności w oryginalny 
i wciąż nowy sposób. Małe 
przybory, dzięki którym 
każde dziecko odkryje w 
sobie artystę. 

 
 
 

 
czerwone 

Świat wyścigów i dużych 
prędkości – wszyscy na start! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
fioletowe pomarańczowe 

 

 

3. WSZECHSTRONNE DOŚWIADCZENIE  

Zabawki-niespodzianki KINDER® tworzą okazje do pełnowartościowej zabawy, która 

dostarcza rozrywki i wartości edukacyjnych. Zabawę często urozmaica ponadto 

możliwość jej przeniesienia na platformę cyfrową. 

Dialog z konsumentami staje się coraz ważniejszy i dlatego przybiera coraz bardziej 

przemyślaną formę. Konieczny jest kontakt z nimi również przed i po zakupie. 

Ulotka marketingowa, która zawsze towarzyszy zabawce, wyjaśnia, jak się nią bawić 

i proponuje pomysły na wzbogacenie i zróżnicowanie zabawy. 

Skanując kod QR, który jest stworzony dla każdej zabawki, dzieci mogą wziąć udział 

w budowaniu ekscytujących opowieści, nawiązać kontakt ze sobą za 

pośrednictwem internetu i podzielić się pomysłami na to, jak doświadczenie 

fizyczne przenieść do cyfrowej przestrzeni aplikacji Magic Kinder. 
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4. UNIWERSALNOŚĆ  

Niespodzianki tworzone są dla dzieci z całego świata, 

pochodzących z różnych kultur, różniących się płcią i 

wiekiem. Największą satysfakcją jest stworzenie 

takiej zabawki, która będzie niosła przekaz 

uniwersalnych wartości i będzie atrakcyjna dla 

wszystkich, niezależnie od tego, w której części świata 

mieszkają. 

 
Pomimo dużych różnic pomiędzy krajami na świecie, 

wszystkie dzieci mają jedną wspólną cechę – 

uwielbiają być zaskakiwane. Dzięki temu zabawka-

niespodzianka wywołuje u nich pozytywne uczucie 

zaciekawienia, tym bardziej, że nasze produkty – w 

odróżnieniu do podobnych oferowanych przez rynek 

– naprawdę są jedyne i niepowtarzalne. 
 
 
 

FAZY OPRACOWANIA ZABAWKI-NIESPODZIANKI  
  

 

1. Strategia marketingowa 

2. Etap kreatywny: pierwsze 
pomysły i analizy 

3. Projekt prototypu i wstępna 

ocena 

4. Badania z udziałem mam i dzieci 

5. Certyfikacja i testy dobrowolne 

6. Produkcja i kontrola jakości 

7. Odpowiedzialny marketing 

 

1. STRATEGIA MARKETINGOWA 
 

Celem tego etapu jest określenie strategicznego asortymentu, który będzie się 

łączył z poszczególnymi aspektami zabawek – od rodzaju proponowanej z ich 

użyciem zabawy po wygląd i odczucia generowane przez każdą z nich. 

 
Każda zabawka powstaje w oparciu o szczegółową analizę konkretnych aspektów 

codziennego życia dziecka: 

• Potrzeb rodziców i dzieci  

• Trendów w świecie zabawek  

• Badań prowadzonych z kreatywnym udziałem dzieci  

• Oddziaływania technologii i innowacyjności. 

 
W oparciu o te wyniki dział marketingu wewnętrznego i innowacji zaczyna określać 

grupę cech, jakie powinna posiadać dana zabawka, aby w ten sposób opracować 

strategię i oparty na niej wartościowy i spełniający założenia asortyment.  

Na tym etapie ważne jest również uwzględnienie różnych potrzeb występujących 

na różnych obszarach geograficznych (jak aspekty kulturowe czy religijne), aby 

stworzony asortyment oddawał trendy światowe, ale jednocześnie szanował 

lokalną tradycję. 
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2.  ETAP KREATYWNY: PIERWSZE POMYSŁY I ANALIZY 

Na tym etapie idea przekształca się w projekt, który wpisuje się w konkretny obszar 

zabawy. Projekty te stanowią podstawę do stworzenia trójwymiarowych 

prototypów, które urzeczywistniają pomysł stworzony w wyobraźni, z użyciem 

rozmaitych programów CAD. 

 
W trakcie tego procesu zespół ds. projektowania uwzględnia również następujące 

aspekty: 

• Bezpieczeństwo i jakość  

• Wykonalność  

• Koszty 

• Możliwość umieszczenia zabawki w kapsułce  

 
Ponieważ bezwzględna zgodność z wymogami bezpieczeństwa stanowi jeden z 

filarów projektowania zabawek, każda z nich musi spełniać określone wytyczne, 

które przekładają się na konkretne obostrzenia regulujące wymiary, kształt i skład 

zabawek. 

Te wymogi to: 

• unikanie bardzo małych elementów; 

• unikanie kształtu okrągłego i owalnego; 

• niestosowanie baterii guzikowych i magnesów; 

• wstępne złożenie najmniejszych elementów, zmniejszające liczbę części 

składowych zabawki i tworzące kilka większych podzespołów; 

• unikanie kolorów, które dziecko mogłoby pomylić z czekoladą; 
• używanie wysokiej jakości materiałów, gwarantujących trwałość a jednocześnie wysoki 

standard estetyczny zabawki. 
 
 

 



NASI KONSUMENCI 

 
 

  

 

 
 
 
 
 

 
 

3. PROJEKT PROTOTYPU I WSTĘPNA OCENA  

Prototypy wykonywane są z wykorzystaniem drukarek 3D. 

  

Prototyp oddaje kształt i docelową funkcjonalność zabawki. Jest to efekt końcowy procesu 

kreacji, w którym uwzględniane są również uwarunkowania produkcyjne i kwestie 

związane z bezpieczeństwem: 
 

Ocena bezpieczeństwa: 

Na tym etapie projektowania Ferrero 

prowadzi rozbudowaną ocenę 

bezpieczeństwa każdego prototypu. 

Oznacza to, że musi on przejść wstępne 

testy, by mógł trafić do etapu produkcji 

przemysłowej. W ocenie tej uczestniczą 

eksperci (głównie akredytowane 

laboratoria), a polega ona na 

sprawdzeniu, czy zabawka spełnia 

wymogi międzynarodowe oraz 

wymagania Kodeksu bezpieczeństwa 

zabawek Ferrero, a także, czy z daną 

niespodzianką nie wiąże się jakieś 

dodatkowe ryzyko. 

Kontrola pod kątem medycznym: 

Zadaniem specjalnego zespołu jest analiza i 
ocena, czy wszystkie aspekty prototypu 
spełniają poszczególne dodatkowe 
wymagania, wyznaczone pod kątem 
medycznym. W skład tego zespołu wchodzi 
zawsze Kierownik Projektu, zespół ds. jakości, 
zespół ds. projektowania, zespół prawny i 
lekarz specjalista laryngolog. Na przestrzeni lat 
dzięki tego rodzaju współpracy stworzono 
dokładną listę cech, które zostały uznane za 
wytyczne do prowadzenia analiz. Jeśli zachodzi 
potrzeba modyfikacji zabawki, ten sam zespół 
sprawdza, czy wprowadzone zmiany nie 
zepsują zabawki z punktu widzenia estetyki lub 
nie wpłyną negatywnie na możliwość zabawy z 
jej użyciem. 
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Zespół ten ma także prawo, jeśli uzna to za konieczne, podjęcia decyzji o 

zaprzestaniu dalszych prac nad konkretnym projektem. 

 
Klasyfikacja wiekowa: 

Ocena ta ma na celu ustalenie, dla dzieci w jakim wieku dana zabawka ma być 

przeznaczona. Opiera się ona na psychologicznych badaniach rozwojowych oraz 

obowiązujących przepisach prawa 6. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Wytyczne europejskie: 
• CEN Report 

CR14379:2002 – 
Classification of toys 
• ISO/TR 8124- 
8:2016 Age Determination 
Guidelines 

CPSC Age 
Determination 
Guidelines: Relating 
Children’s Ages to Toy 
Characteristics and 
Play Behavior: 2002. 

Do ustalenia docelowego przedziału 

wiekowego uwzględnia się konkretne 

cechy i funkcje zabawki, i porównuje je z 

umiejętnościami dzieci w danym wieku. 

Celem procesu oceny jest wskazanie, od 

jakiego wieku początkowego dziecko 

może używać zabawki zgodnie z jej 

zamierzoną funkcją, osiągając z tego 

radość. (W jakim wieku dziecko posiada 

odpowiednie umiejętności poznawcze i 

ruchowe, aby zastosować 

proponowane funkcje zabawki.) 

Pełna zgodność zabawek KINDER® z tymi 

wytycznymi ma zapewniać, że będą one 

nadawały się dla określonego limitu 

wiekowego (3 lata), zgodnie z 

ostrzeżeniem o małych częściach. Jest to 

właściwy sposób na zapewnienie 

skuteczności takiego ostrzeżenia. 

We wszystkich testach uczestniczy dział 

jakości. 

Ferrero szczególnie dba o to, by 

poinformować swoich konsumentów, że 

zabawki KINDER® są niedozwolone dla 

dzieci poniżej 3 lat i dlatego, by 

zapewnić, że nie trafią w ręce młodszych 

dzieci, rekomendujemy nadzór nad 

zabawą ze strony dorosłych. O 

wszystkim tym informuje rodziców jasne 

i czytelne ostrzeżenie, zgodne z 

dyrektywą o bezpieczeństwie zabawek 

(2009/48/WE). 

 Ostrzeżenie to zawsze jest dobrze 

widoczne. 
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4. BADANIA Z UDZIAŁEM DZIECI I MAM  

Co roku Ferrero prowadzi szerokie strategiczne testy swoich prototypów, zwykle na 

dwa lata przed wprowadzeniem ich do produkcji i sprzedaży. Badania te mają 

miejsce w różnych krajach, a uczestniczą w nich zarówno dzieci, jak i ich mamy. 

 
Zwykle stosowane są dwa różne podejścia: 

 
1. Podejście ilościowe, mające ocenić: 

• to, czy ogólnie zabawka podoba się i jakie mogą być główne KPI dla każdej z nich; 

• konkretne zachowania dzieci otrzymujących do rąk zabawkę (bawią się, składają) i ich reakcje; 

• ranking zabawek, które najbardziej się spodobały. 

 
Mamy i dzieci zapoznawane są z następującymi informacjami w niżej podanym porządku: 

• film, na którym pokazane jest otwarcie produktu i wyjęcie pojemniczka z zabawką; 

• ulotka przygotowana dla danej zabawki (przód i tył); 

• 20-30-sekundowy pokaz każdej zabawki i prezentacja możliwości zabawy z jej użyciem. 

 
2. Podejście jakościowe, mające ocenić: 

  całościowy odbiór wszystkich zaprezentowanych propozycji, jak i każdej 

zabawki z osobna; 

 możliwości dalszej optymalizacji i modyfikacji zabawki.  

Zwykle w tym celu Ferrero stosuje metodę grup fokusowych. 

 
W trakcie około 9 tysięcy wywiadów zbieranych w Europie, Azji-Pacyfiku i Ameryce 

Łacińskiej Ferrero gromadzi opinie dotyczące konkretnych grup nowych projektów, 

tak aby z 800 propozycji tworzonych każdego roku wybrać te najlepsze. 
 
 

 

5. CERTYFIKACJA I TESTY DOBROWOLNE  

Kodeks bezpieczeństwa i jakości 

zabawek Ferrero stanowi, że zabawki-

niespodzianki KINDER® muszą być 

zgodne ze wszystkimi wymogami 

międzynarodowymi, a także 

wewnętrznymi standardami Ferrero. 

 
Aby to zapewnić, testy certyfikacji 

zabawek prowadzone są w dwóch 

odrębnych akredytowanych 

laboratoriach, będących światowymi 

liderami w dziedzinie badań i 

certyfikacji. Są to niezależne Jednostki 

Certyfikacyjne UL (z ich specjalistyczną 

siecią Instytutów bezpieczeństwa 

zabawek i Laboratoriów w różnych 

krajach) oraz laboratoria LGA. 
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Te wymogi to: 

 
a) CERTYFIKACJE MIĘDZYNARODOWE 

1. Ostatnia dyrektywa unijna w sprawie bezpieczeństwa zabawek 
(2009/48/WE). 

2. Norma europejska określająca wymogi bezpieczeństwa dla zabawek (EN 71). 

3. Międzynarodowe normy bezpieczeństwa zabawek ISO 8124, regulujące 

metodologię prowadzenia testów i ocenę wyników testów mechanicznych. 

4. Ponadnarodowe normy bezpieczeństwa zabawek MERCOSUR. 
5. Normy krajowe wszystkich państw, w których zabawki są dystrybuowane, w 

szczególności w Kanadzie i Australii, gdzie obowiązują wymagania surowsze 
niż określone w normach ISO i EN 71. 

 
 

b) TESTY PROWADZONE NA ZASADZIE DOBROWOLNOŚCI  

Ferrero prowadzi również dodatkowe, dobrowolne testy, które określa Kodeks 

bezpieczeństwa zabawek Ferrero, a które są bardziej restrykcyjne niż testy 

wymagane na podstawie regulacji międzynarodowych: 

 
1. Wymagania mechaniczne. Ferrero zaostrzyło dopuszczalne kryteria w stosunku 

do tych, o których mowa w normie ISO 8124. Każda zabawka musi przejść test w 

warunkach skrajnych, tzw. abuse test (upuszczenie z wysokości 138 cm, skręcanie 

przy 0,45 Nm, ciągnięcie z siłą 70 N i test zgniatania z siłą 136 N), symulujący 

rzeczywiste zachowanie dziecka podczas zabawy w najgorszych warunkach, a więc 

przy próbie zniszczenia zabawki. Test ten traktuje się jako 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. 

 
2. Skład chemiczny. Chodzi przede wszystkim o limity migracji metali ciężkich – tu 

Ferrero narzuca sobie wymagania ostrzejsze niż określone w normie EN 71 

dotyczącej bezpieczeństwa zabawek (limit wyznaczony przez normy 

międzynarodowe jest jeszcze niższy niż ten, wskazany w normie EN 71). 

 
W porównaniu z liczbą testów wymaganych przez międzynarodowe regulacje 

dotyczące bezpieczeństwa i jakości zabawek, liczba testów wykonywanych przez 

Ferrero w oparciu o nasz kodeks bezpieczeństwa zabawek jest niemal podwójna: 

38 TESTÓW kontra 65. 

 
 Przestrzeganie wszystkich powyższych zasad gwarantuje, że nasze zabawki są 

bezpieczne i trwałe. 

 

RÓŻNYCH TESTÓW BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI 
PROWADZONYCH NA NASZYCH ZABAWKACH – 
NORMY MIĘDZYNARODOWE WYMAGAJĄ TYLKO 38  
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TESTY WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH, FIZYCZNYCH I OGNIOODPORNOŚCI 

EN 71-1 i 2 ORAZ ISO 8124-1 i 2: TESTY WYMAGANE REGULACJAMI  

EN 71-1: Testy właściwości mechanicznych i fizycznych: sprawdzenie pod kątem 

ostrych krawędzi i zakończeń. 

EN 71-2: Testy ognioodporności. 

ISO 8124-1: Testy właściwości mechanicznych i fizycznych: sprawdzenie pod kątem 

ostrych krawędzi i zakończeń powstałych w wyniku zniszczenia na skutek testów 

mechanicznych. 

ISO 8124-2: Testy ognioodporności. 

 
Testy dodatkowe 

Kinder Surprise Company stosuje dużo ostrzejsze testy dobrowolne, zapewniające 

bezpieczeństwo zabawek. Nie są dopuszczalne jakiekolwiek pęknięcia ani 

połamania elementów zabawki, nawet częściowe. 

 
1. Testy skręcania w obu kierunkach (0,45 Nm lub 180° dla miękkich części), 

zarówno pojedynczych części, jak i elementów wstępnie zmontowanych (np. 

kółek). 

2. Testy wytrzymałości na rozciąganie osiowe i prostopadłe (70N, dla 10”), 

zarówno pojedynczych części, jak i elementów wstępnie zmontowanych (np. 

kółek). 

3. Testy upadku z wysokości (z wysokości 138 cm: brak uszkodzeń). 

4. Sprawdzenie, czy po upadku z wysokości nie powstają ostre krawędzie lub 

zakończenia. 

 
ZABAWKA WYKONANA Z BARDZO WYTRZYMAŁEGO 

MATERIAŁU. WYKONANA Z POLIPROPYLENU LUB ABS 
NIE PRZESZŁABY TESTÓW MECHANICZNYCH. 
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A także, jeśli występują określone elementy: 

1. Sznurki, linki: kontrola wymiarów. 

2. Testy przyssawek: zabawka z przyczepioną przyssawką nie może przechodzić 

przez otwór o szerokości 44,5 mm i głębokości 6,4 mm, a przyssawka podczas 

różnych testów wytrzymałości mechanicznej na rozciąganie nie może ulec 

oderwaniu. 

3. Test przenikania powietrza przez części zabawki umieszczone skrajnie, np. 

kółka: za pomocą specjalnego przyrządu mierzy się, czy dana część umożliwia 

przenikanie powietrza w ilości określonej liczby litrów na minutę, opartej na 

wskazaniach medycznych. 

4. Testy wytrzymałości na zgniatanie z siłą 136 N – niedopuszczalne są 

jakiekolwiek pęknięcia lub odkształcenia. 

5. Kontrola wszystkich otworów: pod kątem zgodności z konkretnymi 
znormalizowanymi wymiarami. 

6. Sprawdzenie rozmiarów (co najmniej 2 mm) wszystkich zabawek, które mogą 
wystrzelić w powietrze oraz elementów o charakterze pocisku gromadzącego 
energię. 

 

DOPIERO PO ZALICZENIU WSZYSTKICH TYCH TESTÓW  
PROJEKT MOŻE PRZEJŚĆ DO ETAPU PRODUKCJI. 

 

 

TESTY WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNYCH 

EN 71 i ISO 8124: TESTY WYMAGANE REGULACJAMI  

EN 71-3: Testy migracji poszczególnych pierwiastków (19 pierwiastków). 

ISO 8124-3: Testy migracji poszczególnych pierwiastków (8 pierwiastków). 

 
Testy dodatkowe 

Dodatkowo Kinder Surprise Company dobrowolnie testuje wszystkie zabawki pod 

kątem ich zgodności ze szczególnymi wymogami lub limitami, obowiązującymi w 

określonych krajach, a niewymaganymi na podstawie norm EN 71 i ISO 8124. Np.: 

Chile: limity zawartości toluenu. 

Japonia: normy przepisów o żywności 

Kanada: limity zawartości nitrocelulozy. 

 

DOPIERO PO ZALICZENIU WSZYSTKICH TYCH TESTÓW  
PROJEKT MOŻE PRZEJŚĆ DO ETAPU PRODUKCJI. 

 

 

c) CERTYFIKACJE LOKALNE  

Każda zabawka-niespodzianka podlega certyfikacji prowadzonej przez rozmaite jednostki 
certyfikujące na całym świecie: 
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KAPSUŁKA KINDER® NIESPODZIANKI  

Projekt obecnie stosowanej jednoczęściowej 

kapsułki, w której schowana jest zabawka, 

wprowadzonej w Grupie Ferrero w 2007 roku, 

jest jeszcze bezpieczniejszy od poprzedniego 

rozwiązania, które składało się z dwóch części. 

 
 Góra i dół tej jednoczęściowej kapsułki 

połączone są ze sobą za pomocą mocnego 

plastikowego przegubu, który pęka tylko w 

określony sposób i w określonych warunkach. 
 

Na potwierdzenie wytrzymałości i trwałości na etapie produkcji codziennie 
prowadzone są specjalne testy niszczące. 

 
W ramach tych testów na każdej zmianie produkcyjnej sprawdza się całą jedną 

partię kapsułek, a wyniki przekazywane są automatycznie z Robocap 

(zautomatyzowane stanowisko kontrolne, zaprojektowane specjalnie dla potrzeb 

kontroli kapsułek) do komputera. Jeśli testowane kapsułki nie przejdą którejkolwiek 

z prób, cała produkcja ze zmiany, z której pobrano kapsułki, jest izolowana, a dział 

jakości KSC, po przeprowadzeniu odpowiednich dodatkowych analiz, decyduje, czy 

towar nadaje się do sprzedaży, czy też powinien być odrzucony i zniszczony. 

 
Zgodnie z normą EN 71-1:2005 i ISO 8124:2000 jednoczęściowe kapsułki 

poddawane są następującym testom: 

 
• próby wytrzymałości mechanicznej: aby upewnić się, że plastikowy element, 

łączący obie części kapsułki nie ulega pęknięciu po poddaniu go działaniu siły 150 N 

(około 15 kg); 

• próby rotacji: obie części kapsułki skręca się względem siebie określoną liczbę 

razy w lewo i w prawo i uważa się test za zaliczony tylko wówczas, jeśli nie 

nastąpiło oderwanie górnej części od dolnej. 

 
Bezpieczeństwo jednoczęściowych kapsułek zostało potwierdzone również przez 

wykwalifikowany zespół lekarzy o międzynarodowej renomie. Poza tym zostały one 

uznane za ogólnoświatowy model referencyjny w zakresie bezpieczeństwa dla tej 

kategorii wyrobów. 

 
Specjalnie zaprojektowany materiał, z którego wykonywane są kapsułki, jest 

dostarczany do wszystkich wytwórców z jednego zakładu. Spełnia on 

międzynarodowe normy w zakresie kontaktu z żywnością, obowiązujące w krajach, 

w których sprzedawane są produkty zawierające kapsułki. 

 
Dyrektywa 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek, obowiązująca od 20 

lipca 2011r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej stanowi, że „jednoczęściowe” 

kapsułki to jedyne kapsułki dopuszczone w Europie do stosowania w 

czekoladowych jajkach z niespodzianką. 
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6. KONTROLA PRODUKCJI I JAKOŚCI  
 

 
Obok rozwijania produkcji w ośrodkach europejskich Ferrero zainwestowało także 

w decentralizację geograficzną, dzięki czemu przyczynia się do rozwoju również 

innych, słabiej rozwiniętych części świata. 
 

POZA SAMĄ KONTROLĄ ZABAWEK FERRERO PROWADZI W ZAKŁADACH DOSTAWCÓW 
TAKŻE OKRESOWE AUDYTY POD KĄTEM ZGODNOŚCI Z WYMOGAMI ETYCZNYMI I W 

ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA. SĄ TO GŁÓWNIE FIRMY Z EUROPY, CHIN I INDII. 
 

 

Relacje Grupy Ferrero z krajami rozwijającymi się wzorowane są na zasadzie „ucz i 

buduj”, co oznacza dzielenie się 40-letnim doświadczeniem biznesowym i 

budowanie kontaktów opartych na wiedzy, wymianie i wzroście. Co więcej, poprzez 

stałe podążanie za postępem technologicznym, uzyskuje się efekt w postaci 

rozwoju kompetencji przemysłowych. 
 

PRZYKŁAD INNOWACYJNEGO PROCESU PRODUKCJI  

 
WCZEŚNIEJ  

Uzyskanie określonych funkcji zabawki lub konieczność połączenia ze sobą 

części odbiegających wymiarami od normy wymagało wcześniej prowadzenia 

wstępnego montażu ręcznego. Części składowe zabawki były wykonane tak, że 

po wstępnym zmontowaniu nie można już ich było rozdzielić. 
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Dział jakości Ferrero prowadzi stałe kontrole podczas całego procesu produkcji 

zabawek, w oparciu o bardzo precyzyjne wytyczne, inspirowane 

najnowocześniejszymi praktykami stosowanymi w branży: 

 
• Próby właściwości mechanicznych na etapie formowania, prowadzone z 

określoną częstotliwością. 

• Kontrola i próby właściwości mechanicznych na etapie inspekcji finalnej. 

• Kontrola w zakładach wytwarzających wyroby gotowe – testy montażu i obsługi. 

 
Produkcja każdej z zabawek może być kontynuowana tylko wówczas, gdy okresowe 

kontrole wskazują, że wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa i jakości są 

nadal spełniane. 

 
Grupa Ferrero opracowała i wdrożyła Kodeks postępowania, obowiązujący 

dostawców z całego świata, regulujący etyczne i środowiskowe aspekty produkcji 

zabawek. Umożliwia to zarówno utrzymanie pożądanego poziomu jakościowego, 

jak i dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z dostawcami Grupy. 

 
Kodeks, którego tytuł brzmi „Etyczne, społeczne i środowiskowe wymagania wobec 

dostawców zabawek KINDER®”, wzorowany jest na najbardziej zaawansowanych 

międzynarodowych kodeksach etycznych i jest równie szczegółowy i wymagający. 

TERAZ 

Stałe dążenie do poprawy jakości i narzucanie sobie przez Ferrero coraz 

wyższych norm bezpieczeństwa zaowocowało opracowaniem rozwiązania 

technologicznego, które umożliwia wstępny montaż części zabawek już na 

etapie formowania wtryskowego. Zapewnia to np. swobodne obracanie się 

kółek, bez ryzyka ich wypadnięcia. Ferrero złożyło już wniosek o 

opatentowanie tego nowego rozwiązania. 

Dla tych zabawek, które jednak będą wciąż wymagały wstępnego montażu, w 

opracowaniu są po raz pierwszy automatyczne systemy montażu i kontroli 

jakości na linii produkcyjnej. Mają one stanowić gwarancję idealnego 

zmontowania części. Oprócz tego Kinder Surprise Company wykorzystuje też 

tradycyjne testy po zakończeniu produkcji, sprawdzające jakość i 

bezpieczeństwo zabawek. 
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Ferrero opracowało program oceny 

stopnia wdrożenia Kodeksu 

postępowania, zlecając dwóm 

zewnętrznym jednostkom (SGS i UL) 

prowadzenie corocznych inspekcji u 

wszystkich producentów zabawek 

KINDER®. Ma to zapewnić stosowanie i 

przestrzeganie wymagań etycznych, 

które dla Grupy Ferrero są warunkiem, 

od którego nie ma odstępstw. 
 

INSPEKCJE PROWADZONE PRZEZ TE JEDNOSTKI POTWIERDZAJĄ, ŻE 
ZACHOWANIE PRODUCENTÓW ZABAWEK JEST ZGODNE Z DUCHEM I 

FUNDAMENTALNYMI ZASADAMI „KODEKSU POSTĘPOWANIA”, ŻE NIE 
WYSTĘPUJĄ „NIEZGODNOŚCI”, JEŚLI CHODZI O PRZESTRZEGANIE PRAW 

CZŁOWIEKA I INNE NIEZWYKLE WAŻNE ZAPISY TEGO KODEKSU , ORAZ ŻE W 
ŻADNYM WYPADKU I W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH NIE JEST 

WYKORZYSTYWANA PRACA DZIECI. 
  

 

Wszystko to upewnia nas o tym, że producenci zabawek KINDER® przestrzegają 

warunków pracy i że – również dzięki temu – Ferrero spełnia wymagania części 

licencjodawców, którzy są szczególnie wyczuleni na kwestie etyczne. 

ETYCZNE, SPOŁECZNE I ŚRODOWISKOWE WYMAGANIA 
WOBEC DOSTAWCÓW ZABAWEK KINDER® W SKRÓCIE 

 

• Wszyscy producenci zabawek muszą wstępnie przejść dokładny audyt, którego celem 

jest sprawdzenie, czy dany producent spełnia zasadnicze wymagania Kodeksu 

postępowania. 

• Nie akceptujemy żadnej formy pracy dzieci. 

• Linie produkcyjne, środowisko pracy i zaplecze socjalne (stołówka, kwatery dla 

pracowników, zaplecze sanitarne) muszą być zgodne ze wszystkimi lokalnie 

obowiązującymi przepisami w zakresie BHP. 

• Pracownicy mają prawo do zakładania związków zawodowych lub przystępowania do 

istniejących organizacji związkowych i do swobodnego wyboru swoich przedstawicieli. 

• Zabrania się wszelkiej dyskryminacji pracowników ze względu na rasę, narodowość, 

niepełnosprawność, płeć, wiek, orientację seksualną, przynależność związkową lub 

polityczną, a wszelkie postępowanie dyscyplinarne musi być prowadzone ściśle według 

lokalnych 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 godzinach nadliczbowych muszą być 

uregulowane w zgodzie z przepisami lokalnymi i powszechnie przyjętą praktyką. 

• Producenci zabawek muszą przestrzegać krajowych i lokalnych przepisów w zakresie 

ochrony środowiska, zapobiegania jego zanieczyszczaniu, postępowania z substancjami 

chemicznymi i odpadami. 
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7. ODPOWIEDZIALNY MARKETING  
 

Również w zakresie przekazu reklamowego, podjęliśmy szereg istotnych decyzji. Są to: 
 

Przestrzeganie polityki IFBA 

Ferrero wierzy, że to rodzice odgrywają 

kluczową rolę w edukacji swoich dzieci 

w zakresie zbilansowanej diety i 

zdrowego, aktywnego trybu życia. 

Dlatego też reklama i przekaz 

marketingowy naszych produktów 

kierowane są, jeśli chodzi o treści i 

zakup czasu i miejsca reklamowego, 

głównie do dorosłych, którzy podejmują 

decyzje w sprawie zakupów produktów 

spożywczych w swoich rodzinach, a 

także do dzieci powyżej 12 roku życia. 

 
Ferrero uważa, iż reklamy, kierowane 

głównie do dzieci, zwłaszcza tam, gdzie 

dzieci mogłyby je odbierać bez nadzoru 

rodziców, wymagają szczególnej uwagi. 

 
W myśl tych przekonań Ferrero 

przystąpiło do Globalnej Polityki w 

kwestii reklamy i przekazu 

marketingowego kierowanego do dzieci, 

opracowanej przez IFBA – 

Międzynarodowe Stowarzyszenie 

Producentów Żywności i Napojów z 

siedzibą w Brukseli. 

 
Zgodnie z tą polityką Ferrero zapewnia, 

że nigdzie na świecie nie kieruje reklamy 

swoich produktów w telewizji, prasie 

czy internecie do widowni, składającej 

się głównie (czyli od roku 2013 w ponad 

35%) z dzieci poniżej 12 lat. Niewielkie 

wyjątki od tej zasady mogą być 

stosowane wyłącznie w krajach, które 

przyjęły odmienne kryteria. 
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APLIKACJA MAGIC KINDER 
 

 

Aplikacja Magic Kinder to poszerzenie zabawy o nowe, emocjonujące 

możliwości. Magic Kinder tworzy własny świat – świat, w którym spotykają 

się wszyscy członkowie rodziny, by wspólnie się bawić.  

 
Celem jest stworzenie nowych, szerszych możliwości przeżywania przygód  

inspirowanych zabawkami-niespodziankami. Całkowite bezpieczeństwo 

gwarantuje przy tym zgodność z wymogami EU Pledge – w aplikacji nie są w 

żaden sposób pokazywane ani wyświetlane produkty spożywcze. 

 
W tym roku aplikacja Magic Kinder otrzymała ponadto, od zewnętrznego 

audytora KidSafe, certyfikat poświadczający zgodność z wymaganiami COPPA 

(Chil dren's Online Privacy Protection Act). Magic Kinder spełnia zatem warunki, 

określone przez Amerykańska Komisję Handlu w sprawie zasad przetwarzania i 

przechowywania danych dzieci. 

 
Aplikacja Magic Kinder jest dostępna niemal na całym świecie (wyjątek stanowi 

jedynie osiem krajów), w 13 wersjach językowych i 6 formatach (Kolekcja zabawek-

niespodzianek, Baw się i ucz, Oglądaj firmy, Czytaj historie, Rysuj i maluj oraz Odkrywaj 

planetę), w ramach których przygotowane zostały treści edukacyjne oraz takie, 

które pozwalają rodzinie przeżywać wspólnie niezapomniane chwile. Wszystko 

to jest możliwe dzięki przyjaznemu, interaktywnemu i przystosowanemu do 

użytku na różnych urządzeniach interfejsowi, który pobudza wyobraźnię i 

kreatywność. 

 
Aplikację można pobrać z Apple Store i Google Play. Jest także dostępna na 

Apple TV. 

 
Dowiedz się więcej na www.magic.kinder, gdzie udostępniamy także mnóstwo 

gier i filmików bez konieczności pobierania aplikacji. 

http://www.magic.kinder/
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FUNDACJA 
FERRERO     

 

undacja została założona w 

1983 roku jako Opera Sociale 

(Dzieło Społeczne) w oparciu o 

pomysł Kawalera Orderu Pracy  

Michele Ferrero, który nadał jej nazwę 

na cześć swoich rodziców i stryja, 

założycieli przedsiębiorstwa 

cukierniczego. Od samego początku na 

czele Fundacji stoi pani Maria Franca  

Ferrero, a jej siedziba mieści się w Albie, 

w prowincji Cuneo, w sąsiedztwie 

zakładu produkcyjnego. W 1991r. 

włoskie MSW nadało jej oficjalnie status 

fundacji, a w 2005r. w uznaniu zasług 

pani Ferrero została odznaczona przez 

Prezydenta Włoch złotym medalem za 

wkład w rozwój szkolnictwa, kultury i 

sztuki. 
 

  

Od samego początku mojej pracy zdawałem sobie sprawę, jak 

nieoceniona jest rola wszystkich pracowników, którzy dużą część 

swego życia poświęcają pełnej zaangażowania i lojalnej pracy dla 

firmy […] Dlatego mam głębokie przekonanie, że Grupa Ferrero 

powinna przeznaczać konkretne zasoby kadrowe i finansowe jako widoczne 

podziękowanie dla swoich seniorów, w szczególności tych, którzy są już na   

emeryturze, poprzez stworzenie specjalnie dla nich miejsca, gdzie 

zawsze będą mogli spełniać swoje potrzeby materialne i duchowe, i 

które stanie się dla nich trwałym ośrodkiem aktywności życiowej. 
Michele Ferrero 

 

Tymi słowami w 1983r. Michele Ferrero wyrażał swoje pragnienie stworzenia i 

oddania ludziom Fundacji, na której działalności mieli skorzystać wszyscy „seniorzy” 

Ferrero, a więc pracownicy jeszcze zatrudnieni lub już na emeryturze, «którzy – jak 

stanowi Statut – przepracowali w firmie nieprzerwanie co najmniej 25 lat». 

Celem Fundacji, poprzez rozmaite aktywności, jest podnoszenie jakości życia osób 

starszych, zachęcanie do budowania kontaktów społecznych, zaangażowania i 

F 
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poszerzania wiedzy. 

 

Poprzez różnorakie propozycje Fundacja 

pomaga seniorom traktować starzenie się 

jako okazję do odkrywania nowych 

możliwości i stwarza szansę na to, by kapitał 

społeczny każdego z nich został doceniony. 

 
Działalność Fundacji, aktywnej na polu 

społecznym i kulturalnym, najlepiej określa 

jej motto: „Pracuj, Twórz, Dawaj”, będące 

symbolem Fundacji. 

 
Pracuj  oznacza zaangażowanie, oddanie i 

odpowiedzialność, których seniorzy nauczyli 

się w trakcie pracy zawodowej, a które teraz 

mogą wykorzystać przy nowych pomysłach i 

projektach. 

Twórz  jest symbolem innowacyjnej natury 

działań, podejmowanych przez seniorów, 

prowadzących w nowych kierunkach  i 

polegających na czymś więcej niż tylko 

prostym powtarzaniu dotychczasowych 

doświadczeń. 

Dawaj  oznacza natomiast, że korzyści, jakie 

wypracowują ci, którzy ofiarowują swój czas i 

zaangażowanie, są postrzegane jako dar dla 

nich samych i innych.  

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 w  Stadtallendorf w 2008 roku 

Opera Sociale, a także dla wszystkich 

inicjatyw podejmowanych od 2005 roku 

na rzecz pracowników, seniorów i dzieci 

przez Ferrero Francja. Warto tu 

przypomnieć przede wszystkim 

Jednostkę ds. socjalnych, żłobek, Mini 

Club, kolonie letnie dla dzieci, pomoc w 

nauce, stypendia. Swoją działalnością i 

ponad trzydziestoletnim 

doświadczeniem Fundacja Ferrero służy 

także jako wzór dla inicjatyw Modelu 

Przedsiębiorczości Michele Ferrero, 

działających w Afryce i Azji. 

 

Przez ponad 30 lat wszystkie 

zamierzenia Fundacji Ferrero opierały 

się o tę właśnie filozofię. 

 
Filozofia i struktura Fundacji Ferrero 

zostały obszernie opisane w 

poprzednich edycjach raportu CSR 

Grupy Ferrero (dostępnych pod 

adresem www.ferrerocsr.com). 

 
 

 

PROJEKTY SPOŁECZNE 

Fundacja to dla seniorów liczne możliwości – 

zajęcia się własnym zdrowiem, odwiedzenia 

lekarza, pielęgnowania życia towarzyskiego. 

Wśród proponowanych zajęć są ruchowe, 

kulturalne, towarzyskie, a wszystko to 

pozytywnie odbija się na lokalnych 

społecznościach i jakości życia. Prowadzonych 

jest około 40 grup zajęciowych, w ramach 

których emerytowani pracownicy mogą 

uczestniczyć w zajęciach pracowni krawieckiej, 

ceramicznej, 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 to coraz 

bardziej rozbudowanych. Uczestniczą 

aktywnie w przygotowaniu wystaw, 

witają gości, pilnują porządku, prowadzą 

sprzedaż katalogów w trakcie ekspozycji 

i wykonują wiele innych zadań. Często 

prowadzone są także spotkania, na 

których można poszerzyć swoją wiedzę 

na temat wolontariatu, by w ten sposób 

nauczyć się, jak konkretnie pomagać 

osobom chorym i potrzebującym. 
 

W FUNDACJI DZIAŁA OKOŁO  
GRUP 
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3.045 

19.549 

OPIEKA ZDROWOTNA I SOCJALNA  

W trakcie 2016 roku, w ramach pomocy socjalno-zdrowotnej, przeprowadzono 515 

wizyt lekarskich dla seniorów Ferrero i ich małżonków z Alby i okolic. Poza tym 

ambulatorium lekarskie prowadziło wizyty kontrolne dla seniorów i ich małżonków, 

którzy aktywnie uczestniczą w kursach z zajęć ruchowych. Przeprowadzono także 

szereg konsultacji specjalistycznych z zakresu neurologii i diabetologii. W sumie było to 
1.112 wizyt lekarskich. 

 

 

 
ŚWIADCZEŃ 
PIELĘGNIARSKICH 

 
WIZYT LEKARSKICH  

 
 
 

OBECNOŚCI NA 
ZAJĘIACH RUCHOWYCH  

 

 
Dzięki ofiarności grupy pielęgniarek i pielęgniarzy wolontariuszy, 

zapewnione są takie świadczenia jak pomiar ciśnienia krwi, zastrzyki domięśniowe i 

podskórne, EKG, pomiar cukru, opatrunki. W sumie pielęgniarki i pielęgniarze udzielili 
3.045  świadczeń. 

W Fundacji działa też gabinet podologiczny, prowadzone są zabiegi lecznicze na stopy i 

zapewniona jest pomoc osteopaty. 

Obok znanych już dobrze zajęć aktywności ruchowej, ogólnej i ukierunkowanej, 

z powodzeniem prowadzone były także kursy nordic walkingu, w których mogli brać 

udział także jeszcze pracujący seniorzy Ferrero. Również z myślą o nich 

wprowadzone zostały zajęcia pilatesu. W sumie w trakcie roku na różnych 

kursach odnotowano 19.549 obecności. 

 
Z doskonałymi efektami kontynuowane były też badania screeningowe w kierunku 

profilaktyki i wczesnej diagnozy zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem, 

prowadzone we współpracy z fundacją Fondazione per la Macula z Genui. W roku 

2016 przeprowadzono 103 konsultacje, a od 2005 roku w sumie w badaniach 

wzięło udział 1.530 seniorów Ferrero. 

Z powodzeniem kontynuowany jest też projekt badawczy we współpracy z 

ośrodkiem zdrowia ASL CN2 Alba-Bra. Jest to badanie obserwacyjne typu 

prospektywnego, którego celem jest ocena, czy stan zdrowia osób korzystających z 

dodatkowych świadczeń medycznych jest lepszy niż reszty społeczeństwa. 

W przyszłości planowane jest też rozpoczęcie kolejnego projektu badawczego, tym 

razem we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Sacro Cuore w Mediolanie i 

Polikliniką Gemelli w Rzymie. 

1.112 
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POMOC SOCJALNA I MEDYCZNA W 
DOMU ORAZ PUNKT POBRAŃ  

Fundacja prowadzi domową pomoc socjalną i medyczną, dla emerytowanych 

pracowników 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 ramach państwowej służby zdrowia 

opieki domowej, ale ją uzupełnia. Dzięki wolontariuszom z grupy ‘solidarnościowej’ 

i specjalnemu samochodowi zawodowa pielęgniarka może odwiedzać pacjentów 

bezpośrednio w ich domach. W ten sposób wytwarza się bliska współpraca i 

współdziałanie pracowników opieki lekarskiej, pielęgniarskiej i socjalnej w ramach 

Fundacji z lekarzem prowadzącym i opiekunami pacjenta. 

 
Parametry kliniczne oraz całość zbieranych danych wprowadzana jest do specjalnej 

bazy danych, która ma służyć wielowymiarowej ocenie stanu starszego człowieka. 

Dzięki temu możliwe jest monitorowanie w czasie jego stanu zdrowia i szybkie 

podejmowanie interwencji tam, gdzie to potrzebne. 

 
W sumie przeprowadzono 556 wizyt domowych i 664 pobrania krwi. 

 

556 664 
WIZYT 
DOMOWYCH 

POBRANIA 
KRWI  

 
  

 
 

OPIEKA RELAKSACYJNA 
  

W Fundacji regularnie przyjmowani są 

seniorzy Ferrero i ich 

współmałżonkowie, którzy wymagają 

pomocy lub potrzebują towarzystwa, 

ponieważ w domu są samotni. W ten 

sposób ich stali opiekunowie zyskują 

parę godzin czasu wolnego, które mogą 

poświęcić na własne zajęcia. 

 
Seniorzy przebywają w Fundacji w 

obecności asystenta socjalnego, 

zawodowej pielęgniarki i pod nadzorem 

lekarzy, a w czasie pobytu uczestniczą w 

różnych formach terapii zajęciowej. 



SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FERRERO - LUDZIE 

 

 
 

  

 
 

ŻŁOBEK FERRERO 

 

 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. 
 

W CIĄGU LAT SWOJEGO ISTNIENIA ŻŁOBEK FERRERO ZDOBYŁ REPUTACJĘ MIEJSCA, GDZIE 
SŁUŻY SIĘ DZIECIOM, GDZIE MOŻNA SIĘ SPOTKAĆ, CZEGOŚ DOWIEDZIEĆ, NAUCZYĆ I GDZIE 

RODZICE I WYCHOWAWCY ROZMAWIAJĄ ZE SOBĄ, WZAJEMNIE SIĘ WSPIERAJĄ I WSPÓLNIE 
TWÓRCZO DZIAŁAJĄ. 

  

 

Architektonicznie budynek żłobka to awangardowa konstrukcja, zaprojektowana pod 

kątem małych dzieci, w której mogą one bezpiecznie i swobodnie przemieszczać się, 

odpoczywać, bawić się i grać. 

 
Rozwój dzieci i zdobywanie przez nie 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 siebie. 

 
Żłobek wspiera rodziny i doradza im, organizując spotkania i promując wymianę poglądów 

na tematy wychowawcze, związane z rolą rodziców i rozwojem dzieci. 

 
Rozmaite zajęcia dydaktyczne prowadzone są w pracowniach światła, malarstwa, zajęć 

manualnych i pracowni muzycznej. 

 
Otoczenie zewnętrzne żłobka pozwala dzieciom na bezpośredni kontakt z naturą w różnych 

porach roku. 

 
Żłobek posiada własną kuchnię, która przygotowuje posiłki w oparciu o świeże, sezonowe 

produkty. Również seniorzy-podopieczni Fundacji, obecni w żłobku jako „babcie” i 

„dziadkowie”, uczestniczą w rozmaitych zajęciach z dziećmi i rodzicami. Babcie i 

dziadkowie ofiarowują 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. Obejmują one pomoc w 

przypadku mniejszych urazów i chorób, które nie wymagają wizyty na pogotowiu. 

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). Okresowo prowadzone są szkolenia dla wychowawców i personelu żłobka i 

prowadzony jest nadzór nad materiałami opatrunkowymi. 
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 STUDIA MASTER IM. MICHELE FERRERO W DZIEDZINIE 
NAUK I TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA CZŁOWIEKA  

 

Podobnie jak w latach poprzednich, i w tym roku Fundacja Ferrero z Alby 

kontynuowała ciekawą współpracę z Uniwersytetem Turyńskim, w ramach 

podyplomowych studiów na poziomie master im. Michele Ferrero w dziedzinie 

nauk i technologii żywności i żywienia człowieka. 
 

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

CHCIELI PRACOWAĆ W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM LUB LABORATORIACH 
BADAWCZO-ROZWOJOWYCH. 

 

 
Program nauki 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. 
 
 

UDANA STAROŚĆ  
  

 

Dla Fundacji Ferrero starzenie się to pewna koncepcja, filozofia, łącząca 

aktywność, nastawienie, podejście do życia, relacje społeczne. Promocja zdrowia i 

zapobieganie chorobom poprzez wizyty kontrolne i aktywność fizyczną to jeden z 

naszych celów. Jednak wydolność fizyczna to nie jedyny aspekt ogólnego dobrego 

samopoczucia. Umiejętności umysłowe, trenowane poprzez zajęcia rekreacyjno-

kreatywne i interakcje społeczne, które przybierają formę wolontariatu i udziału w 

rozmaitych aktywnościach, stanowią podstawę dobrego samopoczucia i warunek 

procesu pogodnego starzenia się. 
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Rosnąca długość życia skutkuje wykształcaniem się nowych stylów życia, nowych modeli 

konsumpcji, nowych pokoleniowych wyzwań. Społeczeństwo musi podjąć refleksję na 

temat tego nowego etapu życia, jakim jest coraz dłuższa i charakteryzująca się 

swoimi cechami starość. Zadaniem instytucji, mediów i naukowców jest z kolei zapewnienie 

sprawdzonych informacji na temat nowych potrzeb społecznych 

związanych z tym zjawiskiem. 

Wychodząc temu naprzeciw, Fundacja Ferrero raz na dwa lata organizuje 

międzynarodowe konferencje naukowe poświęcone dobremu starzeniu się i 

problemom związanym z podeszłym wiekiem. 

Na jesieni 2015 roku odbyła się konferencja pod tytułem „Udana starość – nowe horyzonty”. W 

ramach naukowych dni konferencji (za które przedstawiciele określonych zawodów 

medycznych mogli otrzymać punkty, honorowane na podstawie rozporządzenia ministra 

zdrowia w sprawie ustawicznego kształcenia w medycynie) podjęta została refleksja na 

temat starzenia się społeczeństw i wynikających z niego wyzwań natury społecznej, 

ekonomicznej i kulturalnej. Zastanawiano się nad tym, jak budować społeczeństwo dla 

ludzi w każdym wieku, które mogliby rozwijać zarówno młodzi, jak i starzy, dzieląc 

się korzyściami. 

 
Pierwsze dwa dni miały charakter wyłącznie naukowy i były przeznaczone dla 

fachowców – lekarzy, geriatrów, pielęgniarzy, studentów szkół medycznych. 

 
Tematem obrad w czwartek 5 listopada była polityka w zakresie ochrony zdrowia i 

problemy zdrowia fizycznego i psychicznego związane ze starzeniem się. 

 
Z kolei w piątek, 6 listopada, mówiono o tym, jak przekształcić długowieczność w 

wartościowy zasób, jak wykorzystać kreatywność ludzi starszych i jak dbać o sferę 

duchową, a także o zastosowaniu innowacji w kontekście zdrowia. 

 
Trzeci dzień, czyli sobota 7 listopada, zatytułowany „Instrukcja obsługi dobrej 

starości” miał charakter popularnonaukowy i był otwarty dla wszystkich 

zainteresowanych. Mówiono o znaczeniu aktywności fizycznej, o społeczeństwie 

cyfrowym, o edukacji żywieniowej, o bezpieczeństwie. 

 
Patronat główny nad konferencją objął Parlament Europejski, a ponadto takie 

instytucje jak: Urząd Prezesa Rady Ministrów, Uniwersytet Turyński, Włoskie 

Towarzystwo Gerontologii i Geriatrii, Włoskie Towarzystwo Medycyny Ogólnej, 

Włoskie Towarzystwo Psychologii, Włoskie Towarzystwo Medycyny Wewnętrznej, 

Włoskie Towarzystwo Osteoporozy, Metabolizmu Minerałów i Chorób Układu 

Kostnego, Cech Lekarzy Cuneo, Region Piemontu, Prowincja Cuneo, Gmina Alba, 

ośrodek zdrowia ASL CN2 Alba-Bra. 
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PROJEKTY KULTURALNE 

Fundacja Ferrero coraz prężniej działa na polu kultury. 

Prowadzi badania i studia, jak również różnego rodzaju szkolenia, których celem 

jest poszerzanie przekrojowej wiedzy i doświadczeń w różnorodnych dziedzinach. 

W zgodzie z wyznawanymi wartościami promuje rozwój kultury aktywnej, twórczej 

i odpowiedzialnej. Realizując swoje założenia, Fundacja Ferrero wspiera i finansuje 

przedsięwzięcia kulturalne realizowane we współpracy z fundacjami, organizacjami 

i instytucjami lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi, które inicjują trwałe 

projekty, niosące korzyści dla całej społeczności. 

 
Fundacja Ferrero funduje co roku krajowe i międzynarodowe stypendia dla dzieci 

pracowników i byłych pracowników Ferrero, a także wspiera badania naukowe i 

przewody doktorskie. Wreszcie stymuluje i finansuje projekty, których celem jest 

połączenie nauki i badań ze sztuką i kulturą, a także z naukami ekonomicznymi i 

społecznymi.  W szczególny sposób zainteresowana jest promocją wiedzy o 

ważnych postaciach z historii kultury Alby i Piemontu, którymi pragnie 

zainteresować także odbiorców spoza Włoch. 
 

 

CYKL ODCZYTÓW 

 
Fundacja Ferrero organizuje comiesięczne spotkania w ramach „Cyklu 

odczytów”. 

 
W okresie 2015-2016 zorganizowano następujące spotkania: 

• „Światło jakiego nie znacie” - Piero Bianucci, pisarz i dziennikarz naukowy. 

• „W Etiopii. Odkrywając kulturę i tradycję. Wsparcie dla mam i dzieci” – tu 

bohaterem był Komitet Współpracy Lekarskiej, pozarządowa organizacja pożytku 

publicznego, założona w 1968 r. w Turynie przez grupę lekarzy. 

• „Spalony. Sport oglądany zza gwizdka” autorstwa Stefana Fariny, włoskiego 

działacza sportowego i byłego sędziego piłkarskiego. 

• „Granice poznania kosmosu” z udziałem Roberta Battistona, prezesa 

Włoskiej Agencji Kosmicznej i profesora Uniwersytetu Trydenckiego. 

• „Roboty humanoidalne – czy to już granica”, autorstwa Roberta 

Cingolaniego, dyrektora ds. naukowych Włoskiego Instytutu Technologii. 

• „Dawne i niedawne wiadomości na temat pochodzenia człowieka” 

autorstwa Giacoma Giacobiniego, profesora zwyczajnego anatomii człowieka na 

Uniwersytecie Turyńskim. 

• „Jak będziemy żyć w 2050r.” - Gianfranco Bologna, dyrektor ds. naukowych 

WWF Italia i sekretarz generalny Fundacji Aurelia Peccei. 
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FuTurBalla 
 

Ogromnym powodzeniem cieszyła się 

wystawa zatytułowana „FuTurBalla", 

zorganizowana przez Fundację Ferrero w 

Albie jesienią 2016r. Jej kuratorem była 

Ester Coen. W sumie wystawę 

odwiedziło ponad 90 tys. osób. 

O jej sukcesie świadczy jednak także 

wiele innych danych – wystawę 

odwiedziło i wzięło udział w 

towarzyszących jej zajęciach aż 7 tys. 

dzieci ze szkół podstawowych i 

przedszkoli; 7 tys. osób trafiło do 

Fundacji w ramach grup i 

stowarzyszeń; 3,5 tys. 

odwiedzających stanowili 

uczniowie szkół gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych; wydawnictwo 

Skira wydało 5 tys. katalogów, które 

zostały rozdane publiczności. 

Poza stałą i nieocenioną pomocą, jaką 

przy organizacji i obsłudze wystawy 

świadczyli seniorzy Ferrero, zajęcie przy 

niej znaleźli też aktywni pracownicy  

Ferrero, którzy zostali oddelegowani 

przez firmę do Fundacji na cały czas 

trwania wystawy. Pomocni byli też 

uczniowie ostatnich klas liceów 

artystycznego, klasycznego i naukowego z 

Alby, którzy zaangażowali się w 

rozmaite prace – przygotowywali 

miejsca na pracownie, w weekendy i dni 

wolne od zajęć przychodzili pomagać w 

obsłudze wystawy. Przygotowali też 

projekt „Ciceroni in mostra”, w ramach 

którego sama młodzież oprowadzała po 

wystawie szkolnych kolegów i członków 

swoich rodzin. 

Wydarzenie całościowo można zaliczyć 

do bardzo udanych dla Fundacji Ferrero, 

która na jego przygotowanie poświęciła 

półtora roku. Nieocenionej pomocy 

naukowej i organizacyjnej udzieliła jej  

 oczywiście kurator wystawy Ester Coen. 

Fundacja współpracowała też z 

piemonckim Nadinspektoratem 

Archeologii, Sztuk Pięknych i Krajobrazu  

oraz z GAM – Galerią Sztuki Nowoczesnej i 

Współczesnej z Turynu. Ponadto 

Fundacja otrzymała na ten cel 

dofinansowanie od władz Regionu 

Piemont, z Compagnia di San Paolo i z 

Fundacji Cassa di Risparmio di Cuneo, co 

dowodzi znaczenia tego nowego 

zaangażowania na rzecz kultury. 

Międzynarodowy charakter ekspozycji i 

sama organizacja wystawy wymagały 

mobilizacji całej Grupy Ferrero, która, 

poprzez swoje spółki, znacząco wsparła 

Fundację w pozyskiwaniu zgód ważnych 

muzeów włoskich, europejskich i 

amerykańskich na wypożyczenie dzieł. 

Pomogła także w opracowaniu 

specjalnego oprogramowania do 

internetowej rezerwacji biletów, w 

promocji i komunikacji wydarzenia oraz w 

opracowaniu i realizacji reklamy 

telewizyjnej. 
 

 
  

 

OSÓB, KTÓRE 
ODWIEDZIŁY WYSTAWĘ 
FUTURBALLA 

>90.000 
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>20.000 

 
 
 
 

 

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. 
 

 

 

WYSŁANYCH 
EGZEMPLARZY 
FILODIRETTO  

 

 
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 wychodzi w 

pięciu językach (angielski, włoski, 

niemiecki, francuski i hiszpański) i 

przedstawia najważniejsze informacje o 

przedsięwzięciach całej Grupy, 

poszczególnych spółek i Fundacji 

Ferrero. 
 
 
 

ELEMENTARZ BABCI I DZIADKA  
 

„Elementarz babci i dziadka" to cykl 10 spotkań, poprowadzonych przez profesor 

Marię Ritę Parsi w siedzibie Fundacji, przeznaczonych dla seniorów Ferrero i innych 

starszych osób. W ramach spotkań omówione zostały zmiany, transformacje i 

nowe zobowiązania związane z wiekiem dojrzałym. Chodziło o to, by 

pokazać, w jaki sposób budować zrozumienie, miłość i porozumienie z wnukami i w 

ogóle z dziećmi z naszego otoczenia. 

 
W trakcie spotkań omawiano i dyskutowano życiowe doświadczenia seniorów, ich 

oczekiwania, pomysły i nadzieje. Zastanawiano się nad upływem czasu i nad tym, jak 

znacząco i głęboko wpływa on na zmiany psychofizyczne. Wskazywano na pewne 

podstawowe cechy osoby starszej, w oparciu o które każdy człowiek może 

przeanalizować swój stosunek do własnej przeszłości, do swoich rodziców, dziadków, 

dzieci, a przede wszystkim wnuków. 
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PRZYSZŁE ZAMIERZENIA  

Trwają prace nad organizacją międzynarodowej konferencji zatytułowanej „Udana 

starość 2017 – szanse związane ze starzeniem się”, która odbędzie się w 

dniach 9, 10 i 11 listopada 2017r. 

Przy opracowaniu ostatecznego programu i organizacji konferencji, która będzie 

miała akredytację Ministerstwa Zdrowia, Fundacja Ferrero współpracuje z 

Akademią Medycyny w Turynie i Katolickim Uniwersytetem Sacro Cuore z 

Mediolanu. 

 
W trakcie konferencji odbędą się cztery sesje naukowe: 

• Długowieczność 

• Bezradność 

• Ekonomia i Welfare 

• Technologia i Środowisko  

 
Debata, która odbędzie się w sobotę 11 listopada, będzie nosiła tytuł „Nauka 

długowieczności” i będzie miała charakter popularnonaukowy, otwarty dla jak 

najszerszej i zróżnicowanej publiczności. Zamiarem organizatorów jest dotarcie do 

jeszcze szerszego niż w latach poprzednich grona słuchaczy. 
 

 

OPERA SOCIALE FERRERO W NIEMCZECH  
  

 

Minęło już 8 lat, odkąd Opera Sociale w Stadtallendorf, w Niemczech, otworzyła podwoje dla 

seniorów Ferrero. Poprzez ofertę, kierowaną do emerytowanych pracowników Ferrero, realizuje ona 

założenia Fundacji Ferrero i jej motto „Pracuj, twórz, dawaj” także w otoczeniu niemieckiego 

zakładu Grupy. Program opiera się na trzech filarach: „Umysł” (Informacja i nauka), 

„Ciało” (Sprawność i odżywianie) oraz „Dusza” (Kontakty i życie towarzyskie). Opera 

Sociale oferuje w ten sposób seniorom liczne możliwości zajęć i aktywności, pozwalające wykorzystywać 

umiejętności już posiadane lub zyskiwać nowe. 
 

POKOLENIE POMOSTOWE – ŁĄCZNIK MIĘDZY MŁODYMI A 

SENIORAMI  

Przykładem wspólnego zaangażowania seniorów Ferrero jest projekt  „Pokolenie 

pomostowe” realizowany w Opera Sociale. We współpracy z lokalnymi szkołami i 

przedszkolami proponuje on zainteresowanym szeroką gamę rozmaitych aktywności. 

Młodzi i starsi, wspólnie, uprawiają w ogródku Opera Sociale warzywa i owoce, z których 

później przyrządzają pyszne dania. Dzieci pogłębiają w ten sposób swój związek z naturą i uczą się, 

skąd się biorą warzywa i owoce, nieodłączny składnik zdrowej diety. 

Projekt „Książka – kino” to pomysł szczególnie lubiany w Opera Sociale. Seniorzy 

czytają przedszkolakom książki, jednocześnie na dużym ekranie wyświetlając ilustrujące ich 

treść obrazy. Dla dzieci to niezwykłe chwile, pobudzające wyobraźnię i zachęcające do 

intensywnego zagłębienia się w czytaną opowieść. 

Pokolenie pomostowe zachęca też młodych i starszych do tego, by wspólnie uczyli się nowych 

rzeczy. Okazją do tego może być np. przedstawienie teatralne lub wspólna rozrywka, podczas 



— 
87 

FUNDACJA FERRERO 

 

 

   

której dzieciom urodzonym w epoce cyfrowej babcie i dziadkowie pokazują gry i zabawy z 

czasów swojego dzieciństwa. Podczas takiej zabawy tak dzieci, jak i starsi ćwiczą też aktywność 

ruchową. 
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60 - 74 anni: 72% 

75 - 90 anni: 28% 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ MA WIELE TWARZY 
 

„Pracuj, twórz, dawaj”, motto Fundacji 

Ferrero, wyraża koncepcję zrównoważonego rozwoju. 

Dlatego też, pośród innych inicjatyw, we 

współpracy z Ośrodkiem kształcenia 

dorosłych (Volkshochschule) okręgu Marburg-

Biedenkopf i wydziałem ds. seniorów urzędu 

gminy organizowane są wykłady i 

rozmaite zajęcia poświęcone tematowi 

zrównoważonego rozwoju. W 

poprzednich latach zagadnieniami, które w 

ten sposób przybliżano, były energia i 

zdrowie, a w roku 2015/2016 przyszedł czas na 

bliższe przyjrzenie się koncepcji 

zrównoważonego rozwoju jako całości. Poprzez 

udział w wykładach, wycieczkach i warsztatach 

seniorzy ze Stadtallendorf i okolic zapoznawali 

się z tematami, które odgrywają zasadniczą 

rolę w kontekście zrównoważonego rozwoju 

– od śladu ekologicznego po zrównoważone 

style życia i pracy. 

 

OPERA SOCIALE W NIEMCZECH – DANE LICZBOWE NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2016r. 
 

 
 
 
 
 

553 
emerytowanych  

pracowników 
 

 

ze STADTALLENDORF z FRANKFURTU  
 

77% 23% 

38% 62% 
 
 

 

 

355 

178 

6.620 

zajęć / wydarzeń  

zajęć dodatkowych  
(np. czytanie książek przedszkolakom i uczniom) 
 
 
wizyt  

60 - 74 lat: 72% 

75 - 90 lat: 28% 
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PRACOWNICY 
FERRERO 

edług stanu na dzień 31 sierpnia 2016r.  dokładna liczba pracowników 

Ferrero wynosiła  40.351, czyli utrzymała się na podobnym poziomie, co w 

roku 2015. (stan na 31.12.2015 - 40.721osób). 

 
W skład tej liczby wchodziło 32.990 pracowników etatowych plus 13 pracowników   

Fundacji Piery, Pietra i  Giovanniego Ferrero, którzy łącznie stanowili grupę 33.003 

pracowników etatowych7. Należy do nich doliczyć także 7.348 pracowników 

zewnętrznych, współpracujących ze spółkami Grupy8 (głównie pracownicy 

tymczasowi i przedstawiciele handlowi 9). 
 

 

PRACOWNICY WEWNĘTRZNI I ZEWNĘTRZNI GRUPY, W 
PODZIALE NA KRAJE, WG STANU NA 31 SIERPNIA 2016r. 

 

 

SERBIA 0,2% 

USA 0,6% 

KAMERUN 0,6% 

IRLANDIA 0,7% 

BUŁGARIA 0,8% 
AUSTRALIA 0,9% 

ARGENTYNA 1,1% 
EKWADOR 1,2% 

RPA 1,3% 

CHILE 1,8% 

BRAZYLIA 
2,3% 

LUKSEMBURG 2,5% 

 
MEKSYK 2,7% 

 

ROSJA 2,8% 

 

 
7. Liczba 33.003 pracowników na 

dzień 31 sierpnia 2016r.  obejmuje też 
2.871 pracowników spółki Thorntons 

Plc. Szczegółowe zestawienia przytoczone 
poniżej w tym rozdziale dotyczą stanu 

zatrudnienia na dzień 31 sierpnia 2016r. z 
wyłączeniem danych spółki Thorntons 

Plc, co stanowi łącznie liczbę 
30.132 osób. 

 

8.  Dane obejmują także 
pracowników spoza Grupy, 

zatrudnionych w Fundacji Piery, 
Pietra i Giovanniego Ferrero; 

wyłączone są natomiast dane spółki  
Thorntons Plc. 

 

9.  Dane obejmują także stażystów i 
innych współpracowników bezpośrednich, 

z wyjątkiem usługodawców. 

W 

   
   

   

POZOSTAŁE 

3,2% 

WŁOCHY 

19,0% 

   

 
   

 
   

 
BELGIA 

3,3% 

KANADA 

3,4% 

CHINY 
3,5% 

FRANCJA 
3,7% 

GRUZJA 
4,0% 

TURCJA 
4,4% 

NIEMCY 

13,1% 

INDIE 

7,9% 

POLSKA 

7,4% 

WLK. 

BRYTANIA 

7,6% 
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kraj 

stan na 31  
sierpnia 2016r. 

l-ba zatrudnionych % 

Włochy 7.651 19,0% 

Niemcy 5.297 13,1% 

Indie 3.197 7,9% 

Wlk.Brytania 3.051 7,6% 

Polska 2.976 7,4% 

Turcja 1.794 4,4% 

Gruzja 1.617 4,0% 

Francja 1.495 3,7% 

Chiny 1.432 3,5% 

Kanada 1.366 3,4% 

Belgia 1.319 3,3% 

Rosja 1.124 2,8% 

Meksyk 1.092 2,7% 

Luksemburg 1.008 2,5% 

Brazylia 921 2,3% 

Chile 731 1,8% 

RPA 535 1,3% 

Ekwador 496 1,2% 

Argentyna 435 1,1% 

Australia 365 0,9% 

Bułgaria 331 0,8% 

Irlandia 267 0,7% 

Kamerun 248 0,6% 

USA 225 0,6% 

Serbia 81 0,2% 

Pozostałe 1.297 3,2% 

RAZEM 40.351 100% 

 

Pracownicy zatrudnieni w Grupie Ferrero na dzień 31 sierpnia 2016r. 

reprezentowali 113  różnych krajów pochodzenia. 

 
W porównaniu z rokiem ubiegłym odnotowaliśmy wzrost zatrudnienia we 

Włoszech, Chinach i Polsce. 



PRACOWNICY FERRERO 

 

36,9% 37,3% 

KRAJE 
POZAEUROPEJSKIE 

KRAJE 
POZAEUROPEJSKIE 

 
2015 2016 

63,1% 62,7% 

STAŁY WZROST NA ŚWIECIE 
 

Na stale wysokim poziomie utrzymuje się obecność i liczba osób zatrudnianych przez Grupę w 

Europie10, a jednocześnie rośnie jej obecność w krajach pozaeuropejskich, gdzie procentowy udział 

pracowników wzrósł z 36,9% wg danych na 31 sierpnia 2015r. do 37,3% wg danych na 31 sierpnia 

2016r. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EUROPA 

 
EUROPA 

 
 

LUDZIE FERRERO – DANE LICZBOWE  
 

ZATRUDNIENIE W GRUPIE NA DZIEŃ 31 SIERPNIA * 
 

 

 
 

* Liczba ta obejmuje pracowników zatrudnianych bezpośrednio przez Ferrero wg stanu na 
dzień 31 sierpnia, w tym także pracowników Fundacji Piery, Pietra i Giovanniego Ferrero. 
Nie obejmuje pracowników Thorntons Plc. 

10. Europa jako 28 
państw 

członkowskich UE. 

11. Dane wyrażone jako 
ekwiwalent etatów  

Zatrudnienie łączne na dzień 31 sierpnia 

2016r. wykazuje wzrost w stosunku do roku 

poprzedniego, w szczególności jeśli chodzi 

o umowy na czas nieokreślony. 

 
Szczególny charakter produktów Ferrero, 

których większość to wyroby czekoladowe, 

wpływa zdecydowanie na układ popytu ze 

strony rynku, który swe wartości szczytowe 

osiąga w określonych porach roku oraz w 

czasie świąt. W wyniku tej sytuacji około 

70% produkcji przypada na 7-8 miesięcy w 

roku (jesień - zima). 

Pociąga to za sobą konieczność 

zatrudniania w Ferrero pracowników 

sezonowych. Zatrudnienie uśrednione w 

roku 2015/2016 wyniosło 29.20611osób 

do czego należy dodać zatrudnienie 

średnie w Ferrero Industrial Services  

G.E.I.E i Fundacji Piery, Pietra i 

Giovanniego Ferrero, co łącznie składa 

się na poziom 29.220, czyli wzrost o 

13,2% w stosunku do roku 2014/2015 

(25.811 osób). Dalszych 6.366 osób 

pracuje też w ramach spółek Grupy12 

jako współpracownicy zewnętrzni 

(głównie tymczasowi i przedstawiciele 

handlowi13). 

(Full Time Equivalent -FTE). 
 

12. Obejmuje również 
współpracowników 
zewnętrznych zatrudnionych  
Ferrero Industrial Services 
G.E.I.E i Fundacji Piery, Pietra 
i Giovanniego Ferrero; nie 

obejmuje danych spółki Thorntons 
Plc. 

 

13.  Dane obejmują także 
stażystów i innych 

współpracowników bezpośrednich, 
z wyjątkiem usługodawców. 

 
l-ba pracowników 

 
RAZEM 

 
na dzień 31.08.2015 

 
na dzień 31.08.2016 

28.928 30.132 

w tym kobiety 42,4% 44,2% 
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 ZATRUDNIENIE W GRUPIE W PODZIALE NA FORMY ZATRUDNIENIA 

 

forma 
zatrudnienia 

 
Czas określony 

na dzień 31.08.2015r. na dzień 31.08.2016r. 

l-ba 
pracowników 

% l-ba 
pracowników 

% 

8.164 28,2% 7.237 24,0 

Czas nieokreślony 20.764 71,8% 22.895 76,0 

RAZEM 28.928 100% 30.132 100% 

 

 
CZAS  

NIEOKREŚLONY 
CZAS 

NIEOKREŚLONY 

 
 

niepełny/pełny 
wymiar czasu pracy 

na dzień 31.08.2015r. na dzień 31.08.2016r. 

 
% % 

niepełny wymiar 3,7% 3,9% 

pełny wymiar 96,3% 96,1% 
 

Warto zauważyć, że włoskie zakłady powszechnie stosują niepełny tygodniowy wymiar 

czasu pracy przez okres 8 miesięcy w roku. Firmie pozwala to na dostosowanie się do 

występujących sezonowo różnic w popycie, natomiast pracownikom umożliwia 

przeznaczenie czasu na zajęcia inne niż praca. 

 

ZATRUDNIENIE W GRUPIE W PODZIALE NA KATEGORIE ZASZEREGOWANIA  
 

 
 

kategoria zaszeregowania 

na dzień 31.08.2015r. na dzień 31.08.2016r. 

l-ba 
pracowników 

% l-ba 
pracowników 

% 

Pracownicy fizyczni 17.407 60,2% 18.203 60,4% 

Pracownicy umysłowi 8.508 29,4% 8.811 29,2% 

Kadra średniego szczebla 2.127 7,3% 2.196 7,3% 

Kierownictwo wyższego 
szczebla 

886 3,1% 922 3,1% 

RAZEM 28.928 100% 30.132 100% 

 

Kierownictwo wyższego szczebla to osoby, które cechuje wysoki profesjonalizm, 

umiejętność   podejmowania samodzielnych decyzji oraz wkład w rozwój i wytyczanie 

strategicznych kierunków działania przedsiębiorstwa. 

23,5% 

 
CZAS 

OKREŚLONY 

24,8% 

CZAS 
OKREŚLONY 

europa kraje 
pozaeuro
pejskie 

76,5% 75,2% 
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30 - 50 
KOBIETY 

MĘŻCZYŹNI 

42,2% 44,5% 

< 30 

 
44,1% 45,9% 

> 50 

57,8% 55,5% 41,2% 41,8% 

55,9% 54,1% 58,8% 58,2% 

WIEK 

Na poniższym wykresie przedstawiono rozkład wiekowy pracowników Grupy. 
 

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

20.000 
 

 

 

15.000 

 

 

10.000 

 

 

5.000 

 

 

0 
2015 2016 2015 2016 2015 2016 

 

ZATRUDNIENIE W GRUPIE W PODZIALE NA WIEK 
 

 

 
PRZEDZIAŁ WIEKU 

 
< 30 

na dzień 31.08.2015r. na dzień 31.08.2016r. 

% % 

21,0% 21,2% 

30 - 50 58,0% 58,4% 

> 50 21,0% 20,4% 

RAZEM 28.928 30.132 

Wiekowa struktura zatrudnienia w Grupie nie zmieniła się w stosunku do stanu na 

31 sierpnia 2015r. 
 

ZATRUDNIENIE W GRUPIE W PODZIALE NA WIEK I KATEGORIĘ ZASZEREGOWANIA  
 

 

 
kategoria 
zaszeregowania 

na dzień 31.08.2016r. 

< 30 30 - 50 > 50 

Pracownicy 
fizyczni 

14,5% 31,7% 14,2% 

Pracownicy 
umysłowi 

6,3% 19,5% 3,4% 

Kadra średniego 
szczebla 

0,4% 5,4% 1,5% 

Kierownictwo 
wyższego szczebla  

0,0% 1,8% 1,3% 

RAZEM 21,2% 58,4% 20,4% 

Członkowie komitetów, opisanych w rozdziale „Ład organizacyjny i struktura 

zarządcza Grupy”, to 21 osób, z których 43% należy do grupy wiekowej „powyżej 

60”, 33% do przedziału „od 51 do 60 lat”, a 24% mieści się w grupie „od 40 do 50 

lat”. Wśród członków komitetów jest jedna kobieta – Prezes Zarządu. 
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   KOBIETY I MĘŻCZYŹNI  
W stosunku do roku poprzedniego zwiększyła się liczba kobiet zatrudnionych na 
stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla. 

 

ZATRUDNIENIE W GRUPIE WG STANU NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 
 

 

 
zatrudnienie 

2015 2016 

razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety 

l-ba 
pracowników 

% % l-ba 
pracowników 

% % 

Obszar geograficzny  

Europa 18.249 58% 42% 18.893 57,6% 42,5% 

kraje pozaeuropejskie 10.679 57% 43% 11.239 52,8% 47,2% 

Zaszeregowanie   

Pracownicy fizyczni 17.407 54,9% 45,1% 18.203 51,9% 48,1% 

Pracownicy umysłowi 8.508 57,3% 42,7% 8.811 57,6% 42,4% 

Kadra średniego szczebla 2.127 69,2% 30,8% 2.196 67,9% 32,1% 

Kierownictwo wyższego 
szczebla 

886 85,8% 14,2% 922 85,6% 14,4% 

Forma zatrudnienia   

Czas określony 8.164 48,7% 51,3% 7.237 45,4% 54,6% 

Czas nieokreślony 20.764 61,2% 38,8% 22.895 59,1% 40,9% 

Wymiar czasu pracy   

Niepełny 1.066 20,3% 79,7% 1.186 20,8% 79,2% 

Pełny 27.862 59,1% 40,9% 28.946 57,2% 42,8% 

Razem zatrudnienie 28.928 57,6% 42,4% 30.132 55,8% 44,2% 

 
 

   ROTACJA PRACOWNIKÓW  

Poniższa tabela zawiera dane na temat rotacji mężczyzn i kobiet zatrudnionych w Grupie, 

w podziale na obszary geograficzne oraz wiek, z wyłączeniem 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. Pracownicy przychodzący oznaczają nowe osoby przyjęte do pracy w Grupie. 

W ciągu roku obrotowego 2015/2016 w Grupie Ferrero zostało zatrudnionych 3.825 

nowych pracowników, w tym 2.114 mężczyzn (55,3 %) i 1.711 kobiet (44,7%). 
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ROTACJA – PRACOWNICY ODCHODZĄCY I PRZYCHODZĄCY W PODZIALE NA WIEK – EUROPA 
 

2014/2015 

 

europa 
rotacja prac.odchodzących rotacja prac. przychodzących 

kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem 

< 30 144 146 290 222 214 436 

30 - 50 132 156 288 112 165 277 

> 50 96 148 244 10 22 32 

RAZEM 372 450 822 344 401 745 

% 6,12% 4,68% 5,24% 5,66% 4,17% 4,75% 

2015/2016 

 

europa 
rotacja prac.odchodzących rotacja prac. przychodzących 

kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem 

< 30 104 115 219 241 261 502 

30 - 50 114 147 261 107 168 275 

> 50 95 145 240 14 15 29 

RAZEM 313 407 720 362 444 806 

% 3,90% 3,74% 3,81% 4,51% 4,08% 4,27% 

 
 
 

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

POZAEUROPEJSKIE 
 

 

2014/2015 

kraje 
pozaeuropej
skie 

rotacja prac.odchodzących rotacja prac. przychodzących 

kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem 

< 30 323 450 773 463 695 1.158 

30 - 50 365 439 804 410 628 1.038 

> 50 44 53 97 38 105 143 

RAZEM 732 942 1.674 911 1.428 2.339 

% 19,20% 20,66% 19,99% 23,89% 31,32% 27,93% 

2015/2016 

kraje 
pozaeuropej
skie 

rotacja prac.odchodzących rotacja prac. przychodzących 

kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem 

< 30 377 470 847 688 858 1.546 

30 - 50 440 632 1.072 618 712 1.330 

> 50 111 113 224 43 100 143 

RAZEM 928 1.215 2.143 1.349 1.670 3.019 

% 17,49% 20,48% 19,07% 25,43% 28,14% 26,86% 
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 ROTACJA – PRACOWNICY ODCHODZĄCY I PRZYCHODZĄCY W PODZIALE NA WIEK – CAŁA GRUPA  

 

2014/2015 

 

grupa 
rotacja prac.odchodzących rotacja prac. przychodzących 

kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem 

< 30 467 596 1.063 685 909 1.594 

30 - 50 497 595 1.092 522 793 1.315 

> 50 140 201 341 48 127 175 

RAZEM 1.104 1.392 2.496 1.255 1.829 3.084 

% 11,16% 9,82% 10,37% 12,69% 12,90% 12,81% 

2015/2016 

 

grupa 
rotacja prac.odchodzących rotacja prac. przychodzących 

kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem 

< 30 481 585 1.066 929 1.119 2.048 

30 - 50 554 779 1.333 725 880 1.605 

> 50 206 258 464 57 115 172 

RAZEM 1.241 1.622 2.863 1.711 2.114 3.825 

% 9,31% 9,65% 9,50% 12,84% 12,58% 12,69% 

 
 
 

URLOPY RODZICIELSKIE 
  

 Dane dotyczące pracowników powracających do pracy po urlopie rodzicielskim 

odnoszą się do sześciu krajów. 
 

 

URLOPY RODZICIELSKIE W PODZIALE NA PŁEĆ  
 

 

WŁOCHY 

Pracownicy korzystający w roku 2015/16 z urlopu rodzicielskiego * 

mężczyźni kobiety razem 

1 61 62 

Stan na dzień 31.08.2016r. 

Pracownicy po powrocie z urlopu rodzicielskiego 1 7 8 

Pracownicy przebywający na urlopie rodzicielskim - 51 51 

Pracownicy, którzy odeszli z pracy po powrocie z urlopu 
rodzicielskiego - 3 3 

Odsetek pracowników, którzy powrócili do pracy  100% 70% 73% 

Pracownicy korzystający w roku 2014/15 z urlopu rodzicielskiego * 6 57 63 

Stan na dzień 31.08.2016r. 

Pracownicy po powrocie z urlopu rodzicielskiego 5 55 60 

Pracownicy przebywający na urlopie rodzicielskim - - - 

Pracownicy, którzy odeszli z pracy po powrocie z urlopu 
rodzicielskiego 1 2 3 

Odsetek retencji 83% 96% 95% 
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LUKSEMBURG 

Pracownicy korzystający w roku 2015/16 z urlopu rodzicielskiego * 

mężczyźni kobiety razem 

- 7 7 

Stan na dzień 31.08.2016r. 

Pracownicy po powrocie z urlopu rodzicielskiego - 2 2 

Pracownicy przebywający na urlopie rodzicielskim - 5 5 

Pracownicy, którzy odeszli z pracy po powrocie z urlopu 
rodzicielskiego - - - 

Odsetek pracowników, którzy powrócili do pracy  n.d. 100% 100% 

Pracownicy korzystający w roku 2014/15 z urlopu rodzicielskiego * - 6 6 

Stan na dzień 31.08.2016r. 

Pracownicy po powrocie z urlopu rodzicielskiego - 6 6 

Pracownicy przebywający na urlopie rodzicielskim - - - 

Pracownicy, którzy odeszli z pracy po powrocie z urlopu 
rodzicielskiego - - - 

Odsetek retencji n.d. 100% 100% 

 

FRANCJA mężczyźni kobiety razem 

Pracownicy korzystający w roku 2015/16 z urlopu rodzicielskiego * - 18 18 

Stan na dzień 31.08.2016r. 

Pracownicy po powrocie z urlopu rodzicielskiego - 9 9 

Pracownicy przebywający na urlopie rodzicielskim - 8 8 

Pracownicy, którzy odeszli z pracy po powrocie z urlopu 
rodzicielskiego - 1 1 

Odsetek pracowników, którzy powrócili do pracy  n.d. 90% 90% 

Pracownicy korzystający w roku 2014/15 z urlopu rodzicielskiego * - 19 19 

Stan na dzień 31.08.2016r. 

Pracownicy po powrocie z urlopu rodzicielskiego - 19 19 

Pracownicy przebywający na urlopie rodzicielskim - - - 

Pracownicy, którzy odeszli z pracy po powrocie z urlopu 
rodzicielskiego - - - 

Odsetek retencji n.d. 100% 100% 

 
NIEMCY mężczyźni kobiety razem 

Pracownicy korzystający w roku 2015/16 z urlopu rodzicielskiego * 2 30 32 

Stan na dzień 31.08.2016r. 

Pracownicy po powrocie z urlopu rodzicielskiego - - - 

Pracownicy przebywający na urlopie rodzicielskim 2 30 32 

Pracownicy, którzy odeszli z pracy po powrocie z urlopu 
rodzicielskiego - - - 

Odsetek pracowników, którzy powrócili do pracy  n.d. n.d. n.d. 

Pracownicy korzystający w roku 2014/15 z urlopu rodzicielskiego * 1 29 30 

Stan na dzień 31.08.2016r. 

Pracownicy po powrocie z urlopu rodzicielskiego 1 16 17 

Pracownicy przebywający na urlopie rodzicielskim - 11 11 

Pracownicy, którzy odeszli z pracy po powrocie z urlopu 
rodzicielskiego - 2 2 

Odsetek retencji 100% 89% 89% 
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HISZPANIA 

Pracownicy korzystający w roku 2015/16 z urlopu rodzicielskiego * 

mężczyźni kobiety razem 

- 1 1 

Stan na dzień 31.08.2016r. 

Pracownicy po powrocie z urlopu rodzicielskiego - - - 

Pracownicy przebywający na urlopie rodzicielskim - 1 1 

Pracownicy, którzy odeszli z pracy po powrocie z urlopu 
rodzicielskiego - - - 

Odsetek pracowników, którzy powrócili do pracy  n.d. n.d. n.d. 

Pracownicy korzystający w roku 2014/15 z urlopu rodzicielskiego * - 4 4 

Stan na dzień 31.08.2016r. 

Pracownicy po powrocie z urlopu rodzicielskiego - 4 4 

Pracownicy przebywający na urlopie rodzicielskim - - - 

Pracownicy, którzy odeszli z pracy po powrocie z urlopu 
rodzicielskiego - - - 

Odsetek retencji n.d. 100% 100% 

 

BRAZYLIA mężczyźni kobiety razem 

Pracownicy korzystający w roku 2015/16 z urlopu rodzicielskiego * - 13 13 

Stan na dzień 31.08.2016r. 

Pracownicy po powrocie z urlopu rodzicielskiego - 9 9 

Pracownicy przebywający na urlopie rodzicielskim - 1 1 

Pracownicy, którzy odeszli z pracy po powrocie z urlopu 
rodzicielskiego - 3 3 

Odsetek pracowników, którzy powrócili do pracy  n.d. 75% 75% 

Pracownicy korzystający w roku 2014/15 z urlopu rodzicielskiego * - 16 16 

Stan na dzień 31.08.2016r. 

Pracownicy po powrocie z urlopu rodzicielskiego - 5 5 

Pracownicy przebywający na urlopie rodzicielskim - - - 

Pracownicy, którzy odeszli z pracy po powrocie z urlopu 
rodzicielskiego - 11 11 

Odsetek retencji n.d. 31% 31% 

 

* Dane uwzględniają pracowników, którzy korzystali z urlopu rodzicielskiego przez okres nie krótszy niż 2 miesiące. 
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NIEOBECNOŚCI W PRACY 

Jak zapowiadaliśmy w poprzednich raportach, podajemy poniżej dane dotyczące 

absencji pracowników fizycznych, zatrudnionych w zakładach Grupy, z wyłączeniem 

zakładów Projektu Przedsiębiorczości Michele Ferrero. 
 

ABSENCJE PRACOWNIKÓW FIZYCZNYCH W ROKU 2015/2016 
 

 

zakład odsetek absencji w roku 2015/2016 

Alba 3,75% 

Arlon 6,66% 

Balvano 4,44% 

Belsk Duży 5,24% 

Brantford 3,50% 

Cork 5,01% 

La Pastora 7,71% 

Lithgow 3,83% 

Manisa 2,48% 

Poços de Caldas 4,62% 

Pozzuolo Martesana 4,26% 

Quito 3,70% 

S. Angelo dei Lombardi 4,68% 

S. José Iturbide 0,73% 

Stadtallendorf 6,71% 

Villers-Écalles 6,09% 

Vladimir 3,33% 

 

Odsetek absencji wyliczono poprzez zestawienie godzin absencji chorobowych i wypadkowych z 

ogółem godzin przepracowanych w zakładzie w analizowanym okresie. 
 

projekt smart working w albie 

 
W roku 2016/2017 w kompleksie zakładów w Albie zostanie przeprowadzony 

pilotażowy roczny projekt z udziałem związków zawodowych, w ramach którego  

około 100 pracowników różnych działów będzie miało możliwość pracy w jednym dniu w 

tygodniu w formie tzw. smart working. Chętni pracownicy, spełniający określone 

kryteria (zależne od rodzaju wykonywanej pracy), zgłosili się do udziału w projekcie 

dobrowolnie. Docelowo sposobność taka ma być stworzona dużo większej grupie 

pracowników w całych Włoszech – w ten sposób zostaną stworzone możliwości 

łatwiejszego godzenia życia zawodowego i prywatnego. Jednocześnie pracownicy 

zyskają większą samodzielność i odpowiedzialność za realizację wyznaczonych celów, 

co przełoży się na wzmocnienie zaufania pomiędzy firmą a jej ludźmi i przyczyni się 

do budowania kultury menadżerskiej w Ferrero Italia. Dodatkową korzyścią, płynącą 

z realizacji projektu, będzie zmniejszenie niekorzystnego oddziaływania na 

środowisko poprzez zredukowanie liczby przejazdów z domu do pracy. 
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WYNAGRODZENIA 
 

Ferrero przestrzega przepisów i norm regulujących kwestię wynagrodzeń dla 

pracowników, a także postanowień krajowych układów pracy, jeśli na danym 

terenie takie obowiązują. Zawierane są także dodatkowe układy zakładowe, 

ustalające korzystniejsze zasady wynagradzania pracowników, a więc 

wprowadzające systemy premiowania osiąganych przez nich wyników, zgodnie z 

lokalnie przyjętą praktyką. 

 
Na poniższym wykresie podano poziom płac minimalnych w Ferrero14 w roku 

2015/2016 oraz ustawowych płac minimalnych w poszczególnych krajach, na 

terenie których działają nasze zakłady. 

 
 

 
 
 
 
 
 

14. Minimalna płaca w 

zakładach Ferrero jest  
taka sama dla wszystkich 
nowych pracowników, bez 
względu na płeć. 

 

15. 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. 

 

 

 

* Płaca podstawowa to najniższe roczne wynagrodzenie nowoprzyjętego 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. 

 
 

Kolejna tabela przedstawia porównanie15 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. 
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 RELACJA PRZECIĘTNEGO WYNAGRODZENIA KOBIET I MĘŻCZYZN WG KATEGORII ZASZEREGOWANIA 

 

 
zaszeregowanie 

Stosunek wynagrodzenia 
kobiet do wynagrodzenia 

mężczyzn, na 31.08.2015r. 

Stosunek wynagrodzenia 
kobiet do wynagrodzenia 

mężczyzn, na 31.08.2016r 

Włochy 
  

Pracownicy fizyczni 92,4 92,6 

Pracownicy umysłowi 94,9 94,5 

Kadra średniego szczebla 95,2 93,2 

Kierownictwo wyższego 
szczebla  

74,5 73,5 

Niemcy   

Pracownicy fizyczni 79,7 80,2 

Pracownicy umysłowi 84,5 83,9 

Kadra średniego szczebla 86,4 85,7 

Kierownictwo wyższego 
szczebla  

92,1 98,5 

Francja 
  

Pracownicy fizyczni 90,2 90,4 

Pracownicy umysłowi 100,8 98,4 

Kadra średniego szczebla 91,4 89,4 

Kierownictwo wyższego 
szczebla  

117,0 127,1 

Polska   

Pracownicy fizyczni 71,7 73,9 

Pracownicy umysłowi 96,1 100,2 

Kadra średniego szczebla 98,2 91,2 

Kierownictwo wyższego 
szczebla  

68,1 55,9 

Irlandia 
  

Pracownicy fizyczni 89,3 89,5 

Pracownicy umysłowi 74,9 75,9 

Kadra średniego szczebla 72,4 75,0 

Kierownictwo wyższego 
szczebla  

n.d. n.d. 



PRACOWNICY FERRERO 

 

— 
101 

 

 

 
 
 
 

 

 
zaszeregowanie 

Stosunek wynagrodzenia 
kobiet do wynagrodzenia 
mężczyzn, na 31.08.2015r. 

Stosunek wynagrodzenia 
kobiet do wynagrodzenia 
mężczyzn, na 31.08.2016r 

Kanada  

Pracownicy fizyczni 87,2 88,3 

Pracownicy umysłowi 88,9 87,7 

Kadra średniego szczebla 106,2 111,2 

Kierownictwo wyższego 
szczebla  

112,0 99,9 

USA 
  

Pracownicy fizyczni* 93,3 94,8 

Pracownicy umysłowi 83,2 90,1 

Kadra średniego szczebla 95,6 108,8 

Kierownictwo wyższego 
szczebla  

78,1 74,0 

Rosja 
  

Pracownicy fizyczni 76,7 79,5 

Pracownicy umysłowi 114,5 116,9 

Kadra średniego szczebla 105,0 102,8 

Kierownictwo wyższego 
szczebla  

68,9 64,5 

Belgia 
  

Pracownicy fizyczni 92,8 94,6 

Pracownicy umysłowi 96,8 90,2 

Kadra średniego szczebla 77,1 78,1 

Kierownictwo wyższego 
szczebla  

65,1 57,1 

Meksyk 
  

Pracownicy fizyczni 81,6 78,8 

Pracownicy umysłowi 91,9 91,0 

Kadra średniego szczebla 80,5 80,5 

Kierownictwo wyższego 
szczebla  

n.d. n.d. 

 

* Dane dotyczą pracowników fizycznych w zakładzie konfekcjonowania w USA. 
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Zauważalny jest pozytywny trend w proporcjach wynagrodzeń mężczyzn i kobiet. 

Różnice w poziomie wynagrodzeń mężczyzn i kobiet, widoczne w powyższej tabeli, 

powodowane są w dużym stopniu faktem, iż historycznie zatrudnienie mężczyzn w 

zakładach Ferrero było wyższe i obecnie pracownicy ci, ze względu na dłuższy staż 

pracy w zakładzie, otrzymują wyższe wynagrodzenia. Szczególnie jest to widoczne 

na przykładzie danych dotyczących kierownictwa wyższego szczebla. 

 
Należy też zauważyć, że w niektórych krajach, gdzie skala zatrudnienia Ferrero jest 

mniejsza, przeniesienie nawet jednej osoby (jeśli jest to pracownik wyższego 

szczebla) może znacząco przełożyć się na te proporcje. 
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PRACOWNICY REKRUTOWANI LOKALNIE 

 

FERRERO STAWIA SOBIE ZA CEL WSZĘDZIE TAM, GDZIE TO MOŻLIWE, ZWIĘKSZANIE 
ODSETKA PRACOWNIKÓW NA WYŻSZYCH SZCZEBLACH, REKRUTOWANYCH LOKALNIE 
W KRAJACH, W KTÓRYCH DZIAŁA GRUPA. 

 

 

Poniższy wykres przedstawia procentowo zatrudnienie lokalnych pracowników na 

stanowiskach kierowniczych najwyższego szczebla – inaczej mówiąc, są to 

obywatele kraju, na terenie którego działa dany zakład. Zestawienie obejmuje 922 

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. 

 

PROCENTOWY UDZIAŁ DYREKTORÓW ZATRUDNIONYCH LOKALNIE wg stanu na dzień 31.08.2016r. 
 

 

100%   100%  80-99% 

 

 
80% 

 

 
60% 

 

 
40% 

 

 
20% 

 

 
0% 

100% BUŁGARIA 97% WŁOCHY 71% POLSKA 50% ARGENTYNA 33%  CHILE 11% AZJA** 0% KOLUMBIA 

HOLANDIA 87% NIEMCY 70% WLK. BRYTANIA AUSTRIA MONAKO 10% MEKSYK  EKWADOR 

RUMUNIA 83% FRANCJA 68% USA TURCJA CZECHY  GRECJA 
 82% ROSJA  UKRAINA RPA  IRLANDIA 

 43% BRAZYLIA SKANDYNAWIA*  KAZACHSTAN 

40% WĘGRY 29% BELGIA  LUKSEMBURG 
 27% CHINY  PORTUGALIA 
 25% KANADA  PORTORYKO 
 HISZPANIA  SZWAJCARIA 

22%  INDIE 

20% AUSTRALIA 

 
 
 

* Skandynawia obejmuje Danię, Finlandię,  Szwecję i Norwegię. 
** Azja obejmuje Hong Kong, Singapur, Koreę Płd. i Tajwan. 
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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 2015/2016 w żadnym z zakładów pracy Ferrero nie miały miejsca strajki. 

 
 

 Aktywność Europejskiej Rady Zakładowej 
(ERZ) w 2016r. 

2016: dwudziestolecie ERZ Ferrero 

 
Z okazji 20-lecia ERZ Ferrero, we Włoszech odbyły się dwa doroczne spotkania. 

Seminarium szkoleniowe zorganizowane w kwietniu w Turynie poświęcone 

było tematowi: 

“Produkcja typu lean i jej wpływ na warunki pracy i życia 

pracowników. Definicje, praktyka i strategie wsparcia i ochrony 

pracowników”. 

 
W toku seminarium omówione zostały też kwestie związane z koncepcją  

Industria 4.0, jak ergonomiczne dostosowanie organizacji, smart factory, 

WCM. Poruszano tematy związane z definicjami, praktyką i strategią 

zaangażowania pracowników. Uczestnikom przedstawiono i szczegółowo 

omówiono też model Fox (Ferrero Operational Excellence), wzorowany na 

modelach Lean i Industria 4.0, który w najbliższych latach obejmie 

pracowników zakładów Grupy. 

 
Laboratorium zdrowia, bezpieczeństwa i społecznej 

odpowiedzialności przedstawiło obecnym delegatom aktualnie prowadzone 

działania koordynacyjne pomiędzy poszczególnymi zakładami oraz 

przygotowywane projekty. 

Jeśli chodzi o temat komunikacji, przedstawiony został projekt zmiany 

strony internetowej, obejmującej całość działań z zakresu zaangażowania, 

animacji i informacji kierowanych do członków ERZ. Po zmianie strona będzie 

bardziej kompletna i łatwiejsza w obsłudze. 

 
W okresie od maja do września 2016 roku przeprowadzone zostały wspólne 

szkolenia lokalne (z udziałem przedstawicieli pracowników i kierownictwa 

poszczególnych zakładów europejskich), poświęcone głównie  zasadom i sposobom 

wdrażania modelu Fox. Jednocześnie przedstawione zostały na szczeblu 

lokalnym treści projektów opracowywanych w Grupie w ramach Laboratorium 

bezpieczeństwa. 
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Z kolei jesienią 2016 roku, podczas spotkania instytucjonalnego, zorganizowane 

zostały oficjalne uroczystości z okazji 20 lat działalności ERZ w Grupie Ferrero. 

Odbyły się one w Albie, mieście, w którym 70 lat temu rozpoczęła się długa i pełna 

sukcesów droga przedsiębiorcy Michele Ferrero. 

 
Obchodom 20-lecia towarzyszyły też inne, specjalne przedsięwzięcia, jak 

choćby specjalne wydanie biuletynu, opracowane wspólnie z bohaterami 

historii firmy, pamiętającymi początki działalności ERZ i jej rozwój na 

przestrzeni lat. W wydaniu tym zamieszczone zostały wspomnienia i wrażenia 

tych osób, by w ten sposób upamiętnić najważniejsze momenty historii ERZ 

Ferrero – od jej powstania aż do czasów obecnych, w których jej obradom i 

spotkaniom towarzyszy konstruktywny i pełen wspólnego zaangażowania 

klimat. 

 
W ramach obchodów zorganizowano też panel dyskusyjny z udziałem 

znakomitych gości, zatytułowany „Europa w latach kryzysu”. 

W dyskusji wzięli udział eksperci z różnych instytucji europejskich, a jej celem 

była wymiana opinii i różnych punktów widzenia, tak, by z rozmaitych 

perspektyw naświetlić obecną sytuację Unii Europejskiej i kierunki jej 

możliwego rozwoju. 

Głównymi omawianymi tematami były strategia w ramach programu Europa 

2020 oraz oczekiwana rola instytucji europejskich, jak również zadania i przyszłość 

partnerów społecznych w wymiarze europejskim. Poruszono też temat 

innowacyjności jako dźwigni rozwoju przedsiębiorstw i konkurencyjności. 

Poruszone zagadnienia i dyskusja, jaka się wokół nich wywiązała, pozwoliły 

wszystkim uczestnikom na wytypowanie wartych głębszej refleksji tematów, 

które mogą stać się podstawą prac i działalności ERZ w najbliższej przyszłości. 

Obecnie umowa o działaniu ERZ obejmuje ok. 15 tys. pracowników (co 

odpowiada ok. 54% całego zatrudnienia w Grupie), w tym pracowników fizycznych, 

umysłowych, pracowników sprzedaży i dziewięciu zakładów produkcyjnych we 

Włoszech, Niemczech, Belgii, Francji, Polsce i Irlandii. 
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ZOBOWIĄZANIA PODJĘTE PRZEZ FIRMĘ W ZAKRESIE PLANÓW 
EMERYTALNYCH  

 

Grupa opracowuje dodatkowe plany 

emerytalne dla pracowników wszystkich 

swoich jednostek. 

 
Jeśli pracownik odejdzie z pracy w 

Grupie przed zakończeniem planu, 

będzie otrzymywał z jego tytułu 

zmniejszoną proporcjonalnie wysokość 

świadczeń. Jedynym zobowiązaniem 

Grupy w przypadku planów 

emerytalnych jest bowiem wypłata 

faktycznie zgromadzonych składek. 

W niektórych przypadkach pracownicy 

odchodzący z pracy otrzymują też specjalne 

odprawy, na mocy obowiązujących w danym 

państwie przepisów prawa. Świadczenia 

emerytalne wypłacane przez Grupę 

kalkulowane są w oparciu o wycenę 

aktuarialną, a na ich pokrycie tworzy się w 

rachunkowości poszczególnych spółek 

specjalne rezerwy. 

Wysokość świadczeń należnych pracownikom 

ustalana jest na koniec roku i stanowi aktualną 

wartość zobowiązań Grupy wobec 

pracowników, po odliczeniu świadczeń 

wypłaconych zaliczkowo. 
 
 

 

 

OCHRONA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY  
  

 

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

SWOICH PRACOWNIKÓW, PODWYKONAWCÓW, GOŚCI I WSZELKICH INNYCH OSÓB, KTÓRE 
WKRACZAJĄ W STREFĘ JEJ WPŁYWU. 

 

 

Ferrero wierzy w znaczenie, jakie ma promowanie i wspieranie trwałej i efektywnej kultury 

bezpieczeństwa w zakładach pracy. Poprzez odpowiednie działania szkoleniowe, akcje 

angażujące pracowników i kampanie informacyjne każda zainteresowana osoba może 

aktywnie uczestniczyć w inicjatywach, których celem jest poprawa warunków BHP w 

organizacji. 
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Ponadto,  Ferrero zachęca do bezpiecznych i 

prozdrowotnych zachowań również w życiu 

prywatnym, w domu i w czasie wolnym. 

Ferrero przestrzega wszystkich wymogów, 

stanowionych przez przepisy prawa, mające 

zastosowanie w krajach, w których działa, jak 

również wymogów surowszych, określonych 

bądź podpisanych przez samą Grupę. 

Wskazanie zagrożeń, ocena ryzyka i jego 

kontrola to elementy, które muszą być brane  

pod uwagę już na etapie projektowania 

urządzeń, a później we wszelkich 

procesach, które odbywają się w 

miejscu pracy. Ponadto są one stale 

aktualizowane. 

W trakcie roku 2015/2016 Ferrero  nadal 

prowadziło działania w zakresie 

koordynacji i propagowania dobrych 

wzorców dotyczących ochrony zdrowia i 

bezpieczeństwa w miejscu pracy. 
 

 
 

 
16. Poniższe dane dotyczą 
zdarzeń o charakterze 
wypadku przy pracy 
(skutkujących absencją 
powyżej 3 dni) z zakładów 
produkcyjnych w Albie, 
Arlon, Balvano, Belsku 
Dużym, Brantford, Cork, La 
Pastora, Lithgow, Manisa, 
Poços de Caldas, Pozzuolo 
Martesana, Quito, San José 
Iturbide, S. Angelo dei 
Lombardi, Stadtallendorf, 
Villers-Ècalles, Vladimir, a 
także, począwszy od roku 
2015/2016: Baramati, 
Hangzhou, Walkerville. 

WYPADKI PRZY PRACY  

Dane statystyczne dotyczące 

wypadków przy pracy w zakładach 

objętych raportowaniem16 są 

optymistyczne. Wskaźnik liczby 

wypadków w zakładach Ferrero w 

trakcie godzin pracy spadł z 9,36 na 

milion przepracowanych godzin do 9,02 

(-4%). Wskaźnik ciężkości wypadków, 

który mierzy liczbę godzin straconych na 

każdy tysiąc godzin przepracowanych,  

 
 

odnotował jeszcze większy spadek – z 

0,25 do 0,22 (12% mniej). 

W ciągu ostatniego trzylecia zarówno 

wskaźnik częstości (-34%), jak i wskaźnik 

ciężkości wypadków (-21%) znacząco 

obniżyły się. Jednak Ferrero uznaje 

potrzebę dalszego wzmacniania już 

prowadzonych działań, aby w przyszłości 

tendencja spadkowa jeszcze mocniej się 

utrwaliła. 

 
 

 

WSKAŹNIK CZĘSTOŚCI WYPADKÓW W GRUPIE  
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WSKAŹNIK CZĘSTOŚCI I CIĘŻKOŚCI WYPADKÓW W GRUPIE  
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Jeśli chodzi o ujęcie geograficzne, dane dotyczące wypadków przy pracy można 

podzielić na dwa główne obszary – kraje europejskie 17 i pozaeuropejskie. W Europie 

odnotowano nieznaczny przyrost wskaźnika częstości (+3%) przy jednoczesnym spadku 

wskaźnika ciężkości (-11%). Na obszarze pozaeuropejskim obserwujemy niższy wskaźnik 

częstości (-10%) i wzrost wskaźnika ciężkości (+23%). Jeśli chodzi o kraje pozaeuropejskie, 

trzeba tu jednak uwzględnić znaczące zwiększenie się zakresu raportowanych zakładów (od 

roku 2015/2016 ujęte są też zakłady Hangzhou, Baramati i Walkerville). 
 

WSKAŹNIK CZĘSTOŚCI I CIĘŻKOŚCI WYPADKÓW W GRUPIE 

  W PODZIALE NA OBSZARY GEOGRAFICZNE 
 

 
 

rok 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Wskaźnik częstości 

 
łącznie z 
wypadkami w 
drodze do i z pracy 

Europa 13,87 13,49 12,80 

kraje poza-
europejskie 

6,60 5,52 6,75 

bez wypadków w 
drodze do i z 
pracy 

Europa 11,80 10,75 11,02 

Extra Europa 5,91 5,05 4,55 

Wskaźnik ciężkości  

 
łącznie z 
wypadkami w 
drodze do i z pracy 

Europa 0,30 0,38 0,32 

kraje poza-
europejskie 

0,11 0,21 0,20 

bez wypadków w 
drodze do i z 
pracy 

Europa 0,24 0,28 0,25 

kraje poza-
europejskie 

0,08 0,13 0,16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Europa oznacza 28 
krajów członkowskich 
UE. 

W trakcie roku 2015/2016 w badanym zakresie danych nie wystąpiły wypadki ze 

skutkiem śmiertelnym. Niestety doszło do jednego wypadku ze skutkiem śmiertelnym w 

magazynie obsługiwanym przez zewnętrznego podwykonawcę. Pracownik zginął po 

upadku z wysokości. 

 

OCHRONA ZDROWIA 
 

 

Jeśli chodzi o kwestię ochrony zdrowia, podjęte zostały nowe działania, 

zmierzające do zapewnienia coraz większego bezpieczeństwa dla zdrowia 

pracowników w miejscu pracy. Znalazły się wśród nich: 

• wyposażenie wszystkich zakładów pracy w półautomatyczne defibrylatory i 

przeszkolenie personelu do ich używania; 

• kampania informacyjna w zakładzie San José Iturbide w zakresie ochrony zdrowia w 

miejscu pracy i poza nim (szczegóły w ramce poniżej); 

• szkolenia praktyczne w zakresie ergonomii (stretching) i edukacja żywieniowa w 

zakładzie La Pastora. 
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SZKOLENIA Z ZAKRESU BHP  

Organizowane na rozmaitych szczeblach 

szkolenia stanowią istotny element nie 

tylko rozpoznania potencjalnego ryzyka, 

ale też wdrażania prawidłowych 

środków profilaktyki. 

Od roku 2014/2015 systematycznie 

zbierane są dane m.in. na temat szkoleń 

z zakresu bhp. Choć kryteria nie są 

jeszcze całkowicie jednolite, a dane 

wciąż częściowe, można oszacować, że 

 
 

w roku 2015/2016 w kursach poświęconych  

kwestiom bhp wzięło udział 16 tys. 

pracowników. W sumie objęły one 

86 tys. godzin szkoleń. Biorąc pod 

uwagę liczbę zatrudnionych w 19 

zakładach objętych raportowaniem, 
średnio było to 5,3 godziny na 

każdego pracownika w roku (o 13% 

więcej niż w roku poprzednim). 

TROSKA O ZDROWIE W MEKSYKU  

 
Meksykański zakład w San Josè Iturbide zorganizował serię comiesięcznych 

akcji wykorzystujących infografiki, filmy instruktażowe, odczyty i inne 

narzędzia komunikacji, dotyczące rozmaitych aspektów związanych z 

ochroną zdrowia i bezpieczeństwem w miejscu pracy i w domu. Były to m.in. 

takie tematy, jak bezpieczeństwo za kierownicą, ochrona wzroku, zdrowe 

otoczenie, ochrona młodych matek i znaczenie prawidłowego korzystania z 

leków. 
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Głównymi tematami były: 

bezpieczeństwo związane z danym 

stanowiskiem pracy (np. pracownik w 

zakładzie, w biurze, inspektor bhp, 

kierownik),  konkretne ryzyka (np. ryzyko 

porażenia prądem, przestrzenie 

zamknięte, obsługa maszyn i urządzeń, 

obsługa wózków widłowych) oraz  

sytuacjami niebezpiecznymi (pierwsza 

pomoc i zwalczanie pożaru). 

 
W poniższej ramce opisujemy jedną z 

inicjatyw, która przyjęła się już na 

dobre. Chodzi o Tydzień 

bezpieczeństwa, który również w 

roku 2015/2016 odbył się we włoskich 

zakładach. 
 

 

BEZPIECZEŃSTWO TO NIE ZAGADKA 

 
Również w trakcie roku 2015/2016 

pracownicy włoskich zakładów 

produkcyjnych uczestniczyli w 

różnego rodzaju akcjach 

promujących i wspierających 

budowanie kultury bezpieczeństwa. 

Komisja ds. Bezpieczeństwa Pracy objęła tym razem patronatem akcję 

informacyjną pod hasłem „Bezpieczeństwo to nie zagadka”. Dzięki 

specjalnie przygotowanym z tej okazji filmikom i zagadkom kilka tysięcy 

pracowników w zabawny i kreatywny sposób mogło zastanowić się nad 

środkami prewencyjnymi i tym, jak sami mogą przyczynić się do podniesienia 

bezpieczeństwa w miejscu pracy. 
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SZKOLENIA 

W roku 2015/2016 Ferrero University 

pracowało nad ofertą szkoleń o zasięgu 

globalnym, która mogłaby skutecznie 

wspierać jednostki biznesowe w 

podejmowanych przez nie wyzwaniach, 

zgodnie z tym, co zapisano w 

średnioterminowym strategicznym 

planie firmy. 

 
Koncepcja oferty szkoleń opiera się na  

 
 

strukturze Ferrero University, dzielącej 

się na 4 filary nauki (Learning pillars): 

• WELCOME TOFERRERO! 

• FERRERO LEADERS 

• FERRERO KNOW-HOW ACADEMIES 

• FERREROLOCALTRAINING & LEARNING 

SYSTEMS 

 

 
 

WELCOME TO FERRERO! 
 

Moduł Witajcie w Ferrero obejmuje programy szkoleniowe, przeznaczone dla 

nowych pracowników (tzw.onboarding). Nie dotyczy to jednak wyłącznie 

pracowników rozpoczynających pracę w firmie. Tego rodzaju szkolenia mogą być 

bowiem przydatne także wszędzie tam, gdzie następuje np. zmiana stanowiska, 

funkcji, zakresu obowiązków czy drogi kariery zawodowej. 

 
Główne programy proponowane w ramach tego modułu to: 

 
• „Ferrerità”: jest to program oferujący szeroką wizję tego, czym jest Ferrero i w 

jaki sposób działa. Skierowany jest do wszystkich nowych pracowników i ma na celu 

zarażenie ich pasją do firmy i uczynienie z nich w przyszłości ambasadorów jej 

kultury i wartości. 
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Promuje zaangażowanie pracowników i buduje poczucie przynależności. 

Proponowana ścieżka budzi zaangażowanie w odkrywanie firmy, jej pasji, emocji i 

innowacyjności. To historia sukcesu opowiadana przez menadżerów Ferrero. 

 
• „Ferrero Global Graduates Programme”: jest to roczny program szkoleniowy 

przeznaczony dla wszystkich nowo zrektutowanych absolwentów studiów. Dostarcza 

wiedzy, narzędzi i doświadczenia niezbędnego do rozpoczęcia kariery zawodowej i 

naturalnego wejścia w środowisko pracy. Mają temu służyć: 

• doświadczenie zgodne z kulturą i wartościami firmy; 

• zdobycie konkretnych kompetencji, do wykorzystania w codziennej 

pracy; 

• budowanie mocnej, zróżnicowanej sieci w ramach różnych krajów. 

 
• „Group Induction Programme”: dla pracowników pełniących strategiczne, 

najważniejsze stanowiska w firmie. 

 
• „On Boarding Policy”: wytyczne przekazywane lokalnym spółkom na temat 

jednolitego programu wprowadzania nowych pracowników do firmy – jak stworzyć 

wszystkim nowoprzybyłym szansę szybkiego i skutecznego zapoznania się z firmą i 

środowiskiem pracy, aby sprawnie i bezzwłocznie mogli podjąć swoje obowiązki. W 

najbliższym roku zostanie uruchomione cyfrowe narzędzie, gwarantujące płynne 

wdrożenie do pracy nowych osób. 
 
 

FERRERO LEADERS 

W ramach modułu Liderzy Ferrero opracowywane i prowadzone są szkolenia 

przeznaczone dla pracowników sprawujących funkcje menadżerskie i tworzony 

jest spójny profil przywództwa. 

W tym roku Ferrero University rozpoczęło realizację kursu Master w zakresie 

zarządzania międzynarodowego (Master in International Management - MIM). Jest 

to wewnątrzzakładowy program szkoleniowy, opracowany we współpracy z 

renomowaną międzynarodową szkołą biznesu, SDA Bocconi, przeznaczony dla 30 

utalentowanych mendażerów średniego szczebla, pochodzących z 10 różnych pionów 

przedsiębiorstwa i 13 różnych krajów. 
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Celem tego programu szkoleniowego jest: 

• poszerzenie zasięgu ich wiedzy zawodowej i wzmocnienie ich umiejętności 

menadżerskich; 

• zdobycie umiejętności łączenia realizacji wyzwań ogólnoświatowych z lokalnymi; 

• pozyskanie praktycznych informacji na temat tego, jak teoria i praktyka 

zarządzania może być stosowana na rynkach, na których działa Ferrero, w 

poszczególnych segmentach produktowych, w procesach i organizacji; 

• dostarczenie solidnych fundamentów w postaci podstawowych i zaawansowanych  
kompetencji biznesowych. 

 
W tym roku przeprowadzono 5 z 8 zaplanowanych modułów kursu master – w 

sumie trwały one 18 miesięcy. Ostatnie 3 moduły będą realizowane w kolejnym roku 

handlowym. Kurs ma charakter „programu mieszanego”, łączącego nauczanie 

zdalne z sesjami na miejscu. Nauczanie zdalne jest realizowane poprzez specjalny 

portal, do którego dostęp mają wszyscy uczestnicy szkolenia. Obejmuje on wykłady w 

formie filmów, ćwiczenia, streaming szkoleń wirtualnych i inne narzędzia, umożliwiające 

pozostawanie w stałym kontakcie z wykładowcami. 
 

FERRERO KNOW-HOW ACADEMIES 

Akademie Wiedzy Ferrero to programy szkoleniowe opracowane przez Ferrero 

University dla poszczególnych pionów w ramach firmy, wyróżniające się 

charakterystycznym dla Grupy know-how. Chodzi o ochronę i upowszechnianie tej 

wiedzy wśród różnych rodzin zawodowych, poprzez programy mające na celu 

przekazywanie i budowanie konkretnych umiejętności wypracowanych przez 

Ferrero. 

Zarządzaniem Akademiami zajmują się specjalne struktury w ramach 

poszczególnych pionów firmy, tzw. Academy boards, które są odpowiedzialne za 

programy szkoleń zawodowych, przygotowywane i realizowane przez każdą z 

Akademii. W ramach poszczególnych Akademii działają tzw. „Subject matter 

experts” (eksperci tematyczni), którzy ustalają treści programów szkoleniowych, 

oraz wewnętrzni trenerzy, specjalnie przeszkoleni do prowadzenia kursów w 

sposób możliwie najskuteczniejszy. 

Zespół Ferrero University wspiera ten proces poprzez zarządzanie projektami, 

opracowywanie i prowadzenie kursów szkoleniowych dla trenerów. 
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Chodzi o to, by zbudować ciągłość uczenia się, nie tylko podczas uczestnictwa w 

konkretnym kursie, ale także po jego ukończeniu.  Pozwoli to na utrwalanie treści 

przyswojonych podczas szkolenia poprzez wykorzystanie ich w praktyce codziennej 

pracy. Systemy i narzędzia oferowane w ramach poszczególnych programów 

Akademii mają taką integrację gwarantować. 

 
Już działające Akademie, z których część została poddana przeglądowi i aktualizacji, to: 

 
• Ferrero HR Academy 

• Ferrero Industrial Academy 

• Ferrero Legal Academy 

• Ferrero Marketing Academy 

• Ferrero Operating Supply Academy (w tym IT, Surowce, Łańcuch produkcji) 

• Ferrero Packaging Academy 

• Ferrero Procurement Academy 

 
 

FERRERO LOCAL TRAINING AND LEARNING SYSTEMS 

Moduł Lokalne Systemy Szkoleń i Nauki Ferrero stanowi kluczowe ogniwo łączące 

Ferrero University, działające na szczeblu Grupy, i piony szkoleniowe na poziomie 

lokalnym. Celem tego modułu jest zapewnienie, by lokalne działy pracowały 

zgodnie z centralnymi wytycznymi, zbieranie dobrych wzorców i monitorowanie 

danych dotyczących uzyskiwanych wyników i odpowiednich KPI, poprzez 

narzędzia zarządzania szkoleniami. 

 
W ramach tej jednostki opracowywane są również platformy i systemy (System 

zarządzania nauką), umożliwiające zarządzanie procesami nauki, cyklem 

korzystania ze szkoleń i etapami poprzedzającymi oraz następującymi po 

ukończeniu poszczególnych programów szkoleniowych, a także utrwalaniem 

wiedzy. 

Koledzy zajmujący się tym modułem współpracują również z pozostałymi, 

wspierając budowanie zdalnego nauczania, dzięki któremu coraz więcej 

pracowników Ferrero na całym świecie będzie miało dostęp do szkoleń. 
 

 
 
 
 

18.  Godziny szkoleniowe na 
osobę przeliczane są w 
oparciu o zatrudnienie 
uśrednione w roku 
2015/2016. 

 

19.  Dane dotyczą zajęć 
szkoleniowych 
zarejestrowanych w 
Systemie Zarządzania 
Szkoleniami. 

 Ferrero University wspólnie ze wszystkimi lokalnymi pionami zajmującymi się 

szkoleniami, przeprowadziło dla wszystkich pracowników Grupy Ferrero łącznie 

564.038 godzin szkoleń (19,5 godziny na osobę18). W sumie na wszystkich kursach na 

całym świecie odnotowano 55.443 obecności, a liczba pracowników, którzy w ciągu roku 

2016/2016 wzięli udział w co najmniej jednym szkoleniu, wyniosła 17.890. 

 
Dane liczbowe dotyczące programów szkoleniowych realizowanych na poziomie 

Grupy19, zgodnie z obietnicami złożonymi w poprzednich edycjach raportu CSR, 

zostały zebrane i zgrupowane za pomocą specjalnego narzędzia zarządzania 

szkoleniami, które jest już na stałe dostępne we wszystkich spółkach Grupy. 
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 KURSY SZKOLENIOWE WG OBSZARÓW SZKOLEŃ W ROKU 2015/2016 
 

obszar szkoleń 
(training area) 

Witajcie w Ferrero 

 

l-ba 
uczestników 

 

l-ba godzin 
szkoleń  

2.057 29.592 

Liderzy Ferrero  4.441 56.031 

Know-how Ferrero  31.762 265.853 

Działania rozwojowe 13.559 139.568 

Języki obce 3.624 72.994 

RAZEM 55.443 564.038 

 
 

 

KURSY SZKOLENIOWE WG KATEGORII TREŚCI SZKOLENIOWYCH W ROKU 2015/2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W ROKU 2015/2016  

ŁĄCZNIE 

564.038 
GODZIN SZKOLEŃ  

17.890 
PRZESZKOLONYCH 
PRACOWNIKÓW 

55.443 
OBECNOŚCI NA 

WSZYSTKICH 
KURSACH  

 

treści szkoleniowe 
(training category) 

Działania rozwojowe 

 

godziny szkoleń 

19.857 

Finanse 4.428 

HR 23.213 

IT 15.926 

Języki 72.994 

Prawo 5.393 

Utrzymanie ruchu 5.841 

Marketing 24.135 

Organizacja 1.592 

Opakowania 249 

Zaopatrzenie 181 

Produkcja 60.422 

Jakość 30.902 

Badania i rozwój 3.062 

BHP 44.745 

Sprzedaż 34.593 

Łańcuch dostaw 3.995 

On boarding na poziomie Grupy 20.408 

On boarding lokalnie 9.184 

Umiejętności przywódcze 20.862 

Umiejętności “miękkie”  40.732 

Coaching i mentoring 119.711 

Sprawy korporacyjne i  PR 191 

Konferencje zawodowe  1.423 

RAZEM 564.038 
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 KURSY SZKOLENIOWE W PODZIALE NA PŁEĆ – ROK 2015/2016 

 
 

 
płeć 

 
Kobiety 

 
l-ba godzin szkoleń  

 

l-ba godzin na osobę  

237.083 19,1 

Mężczyźni  326.956 19,8 

RAZEM  564.038 19,5 

 
 

 

KURSY SZKOLENIOWE W PODZIALE NA ZASZEREGOWANIE - ROK  2015/2016 
 

 
 

 
zaszeregowanie 

 
l-ba godzin szkoleń  

 

l-ba godzin na osobę  

Pracownicy fizyczni 228.912 14,0 

Pracownicy umysłowi 245.244 25,7 

Kadra średniego szczebla  72.699 33,7 

Kierownictwo wyższego 
szczebla  

17.182 18,8 

RAZEM  564.038 19,5 

 
 

 

Jak pisaliśmy w ubiegłorocznym raporcie CSR, 

Ferrero University kontynuowało również w 

tym roku prace nad opracowaniem na nowo 

pełnej oferty szkoleń, jak również nad 

usprawnieniem zarządzania projektami 

szkoleniowym w skali ogólnoświatowej. 

Realizuje w ten sposób misję wspierania 

jednostek biznesowych i stających przed nimi 

wyzwań, zgodnie ze średnioterminowym 

strategicznym planem firmy. 

 
W kolejnym roku opracowane programy 

szkoleniowe będą już realizowane w 

praktyce. 

 
Grupa Ferrero zobowiązuje się do 

wzmacniania oferty szkoleniowej i 

udostępniania jej wszystkim pracownikom na 

całym świecie. Realizacji tego ambitnego celu 

ma służyć specjalna cyfrowa platforma do 

nauki, gdzie każdy pracownik będzie miał 

dostęp do treści szkoleniowych, jakie będą 

mu potrzebne w codziennej pracy. 

Na platformie tej znajdzie się szeroki 

zakres programów szkolenia zdalnego, a 

także informacje o tradycyjnych kursach 

organizowanych na całym świecie. 

Korzystający z niej będą mieli do 

dyspozycji liczne zasoby i treści 

szkoleniowe, dostępne online, by mogli 

kształcić się i proaktywnie budować 

własną ścieżkę szkoleniową. 

 
Na platformie będą udostępniane 

programy i treści szkoleniowe zarówno 

na poziomie Grupy, jak i lokalne, co 

zapewni płynny i kompletny zakres 

szkoleń dla każdego. 

 
Chcemy ponadto wzmacniać współpracę 

ze spółkami lokalnymi, by w ten sposób 

koordynować cały system nauczania, w 

pełni wykorzystując jego możliwości i ustalając 

priorytety zgodnie ze strategicznym planem 

firmy. 
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OCENA I PODNOSZENIE WYNIKÓW PRACY  
 

Proces dorocznej oceny wyników pracy 

to fundamentalny element Company 

Talent Framework. 

 
Głównymi celami tego procesu jest 

harmonizacja zachowań i celów 

pracowników z biznesowymi 

wyzwaniami firmy i jej potrzebami 

organizacyjnymi, wzmacnianie 

kompetencji pracowników, promowanie 

ich zawodowego rozwoju i wspieranie 

przejrzystego dialogu między 

przełożonymi a podwładnymi. 

 
W roku 2015/2016 w proces oceny 

wyników zaangażowana została znacząca 

grupa pracowników Ferrero (10.100 osób z 

53 krajów). Zapewnia to, że ocena 

pracowników prowadzona jest wszędzie 

jednolicie, że uwzględnia ona zgodność 

z wytycznymi w zakresie właściwych 

zachowań, że jasno formułowane są 

oczekiwania co do osobistego i 

zbiorowego wkładu szczególnych osób 

oraz że wskazywane są konkretne  

działania pod kątem ich zawodowego 

rozwoju.  

Wprowadzono też kilka zmian do 

procesu, dzięki czemu obecnie lepiej 

odzwierciedla on zakres raportowania 

Grupy i wspiera rozwój organizacji. 

 
Wyniki pracy oceniane są w skali roku 

handlowego (wrzesień-sierpień). Ocena 

końcowa uwzględnia oczekiwania 

dotyczące wypełniania zakresu 

obowiązków, realizacji założeń i 

sposobu zachowania się w organizacji. 

Ocena wyrażana jest w 4-stopniowej 

skali i obejmuje następujące poziomy: 

„poniżej oczekiwań”, „spełnia oczekiwania”, 

„powyżej oczekiwań” i „znakomity”. Aby 

zapewnić zróżnicowanie wyników, 

opracowana została zalecana krzywa 

rozkładu ocen i prowadzone są sesje 

ujednolicające na poziomie centralnym i 

lokalnym, w trakcie których sprawdzana 

jest miarodajność krzywej i jej 

równomierność. 
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Na rok obrotowy 2016/2017 zaplanowanych jest kilka znaczących zmian, mających 

pozwolić na ocenę wkładu poszczególnych pracowników na trzech płaszczyznach 

(„indywidualnej”, „zespołowej” i „całej organizacji”). Ma to wspierać integrację 

organizacji jako całości, stwarzać dodatkowe możliwości wartościowej wymiany 

informacji zwrotnych między przełożonymi a podwładnymi i poprawić różnicowanie 

wyników poprzez  zastosowanie szerszej skali ocen. 

 
W roku 2015/2016 około 97% naszych dyrektorów otrzymało pozytywną ocenę 

pracy, a prawie 65% ocen mieściło się w górnym zakresie skali. 

W poniższych tabelach prezentujemy informacje na temat procentowej ilości 

pracowników, w podziale na płeć i kategorię zaszeregowania, którzy zostali 

poddani okresowej ocenie wyników i rozwoju kariery zawodowej w omawianym 

okresie: 

 

PRACOWNICY PODDANI OCENIE WYNIKÓW W ROKU 
2015/2016, W PODZIALE NA KATEGORIE ZASZEREGOWANIA 

 
 

zaszeregowanie 
 

odsetek 

Pracownicy 
umysłowi 

74% 

Kadra średniego 
szczebla 

97% 

Kierownictwo 
wyższego szczebla  

100% 

 
 

PRACOWNICY PODDANI OCENIE WYNIKÓW W ROKU 
2015/2016, W PODZIALE NA PŁEĆ 

 

 

 

płeć 
 

odsetek 

Kobiety 32% 

Mężczyźni 37% 

RAZEM 35% 
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ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI  
 

Wyniki i rozwój zawodowy 

pracowników ściśle wiążą się z 

modelem wartości i kompetencji 

przyjętym przez Ferrero. Jest on 

odzwierciedleniem niepowtarzalności 

kultury firmy i łączy wartości z 

kompetencjami, tak organizacyjnymi, 

jak i merytorycznymi. 

Jako pożądane z punktu widzenia 

sukcesu firmy wskazanych zostało 

siedem podstawowych kompetencji 

(Zarządzanie pracownikami, Praca 

nakierowana na osiąganie wyników, 

Mentalność globalna, Myślenie 

zorientowane na przyszłość, 

Awangardowa innowacyjność, 

Zarządzanie zmianą, Integracja  

organizacyjna). Są one równie 

potrzebne, co kompetencje 

merytoryczne i przestrzeganie wartości 

wyznawanych przez firmę. 

Kompetencje zasilają wszystkie procesy 

HR-owe i są kluczowym elementem 

cyklu życia pracownika. Są one 

wbudowane w profile poszczególnych 

stanowisk, stanowią element ofert 

pracy i są weryfikowane podczas 

rozmów z kandydatami. W ramach 

procesu oceny wyników pracy są też 

wskazywane przez pracowników jako 

ich silne strony lub obszary do poprawy, 

którymi następnie zajmują się 

indywidualne plany rozwoju i ścieżki 

szkoleniowe budujące karierę. 
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WYSŁUGA LAT  
 

 

GRUPĘ FERRERO WYRÓŻNIA SZCZEGÓLNIE POZYTYWNA ATMOSFERA PRACY I SILNA WIĘŹ, KTÓRA 
WRAZ Z UPŁYWEM LAT TWORZY SIĘ POMIĘDZY PRACOWNIKAMI A RODZINĄ FERRERO. 

 

 
 

 

 
20. Średnią wyliczono 
uwzględniając dla każdego 
pracownika aktywnie 
zatrudnionego na dzień 31 
sierpnia 2016r., wysługę lat 
od daty zatrudnienia do 31 
sierpnia 2016r. 

W 2016 roku wręczono formalne odznaczenia 257 osobom, które przepracowały w 

Ferrero 25 lat, 40 po 30 latach pracy, 134 po 35 latach, 48 po 40 latach pracy a jednemu 

pracownikowi po 50 latach w firmie. 

 
Poniższa tabela przedstawia średnią wysługę lat20 pracowników zakładów Grupy, 

wg stanu na dzień 31 sierpnia 2016r. (przy czym należy pamiętać, że zakłady 

Manisa i San José Iturbide działają dopiero od 2013 roku). 

 
 ŚREDNIA WYSŁUGA LAT W GRUPIE FERRERO WG 

STANU NA DZIEŃ 31 sierpnia 2016r. 
 

 

 

zaszeregowanie 
średnia wysługa lat w grupie ferrero (lata, miesiące) 

kobiety mężczyźni razem 

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

Pracownicy fizyczni 11 lat, 4 miesiące 16 lat, 8 miesięcy 14 lat, 3 miesiące 

Pracownicy umysłowi 22 lata, 1 miesiąc 24 lata, 5 miesięcy 23 lata, 10 miesięcy 

Kadra średniego szczebla 23 lata, 5 miesięcy 26 lat, 5 miesięcy 26 lat, 2 miesiące 

Kierownictwo wyższego szczebla 9 lat, 6 miesięcy  27 lat, 4 miesiące 26 lat, 5 miesięcy 

NIEMCY: Stadtallendorf od 1956r. 

Pracownicy fizyczni 8 lat, 11 miesięcy 11 lat, 5 miesięcy 10 lat, 2 miesiące 

Pracownicy umysłowi 12 lat, 3 miesiące  16 lat, 4 miesiące  14 lat, 11 miesięcy 

Kadra średniego szczebla 12 lat, 0 miesięcy 18 lat, 1 miesiąc 17 lat, 2 miesiące 

Kierownictwo wyższego szczebla n.d. 23 lata, 2 miesiące  23 lata, 2 miesiące 

FRANCJA: Villers-Écalles od 1960r. 

Pracownicy fizyczni 6 lat, 7 miesięcy 11 lat, 2 miesiące  9 lat, 0 miesięcy 

Pracownicy umysłowi 13 lat, 4 miesiące  17 lat, 7 miesięcy 16 lat, 0 miesięcy 

Kadra średniego szczebla 7 lat, 7 miesięcy 14 lat, 6 miesięcy 12 lat, 4 miesiące 

Kierownictwo wyższego szczebla n.d. 0 lat, 2 miesiące 0 lat, 2 miesiące 
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zaszeregowanie 
średnia wysługa lat w grupie ferrero (lata, miesiące) 

kobiety 
 

kobiety 

AUSTRALIA: Lithgow od 1974r. 

Pracownicy fizyczni 13 lat, 10 miesięcy 8 lat, 6 miesięcy 10 lat, 11 miesięcy 

Pracownicy umysłowi 14 lat, 0 miesięcy 13 lat, 8 miesięcy 13 lat, 10 miesięcy 

Kadra średniego szczebla n.d. 7 lat, 8 miesięcy 7 lat, 8 miesięcy 

Kierownictwo wyższego szczebla n.d. 33 lata, 8 miesięcy 33 lata, 8 miesięcy 

IRLANDIA: Cork od 1975r. 

Pracownicy fizyczni 10 lat, 7 miesięcy 9 lat, 8 miesięcy 10 lat, 0 miesięcy 

Pracownicy umysłowi 10 lat, 11 miesięcy  13 lat, 11 miesięcy 13 lat, 0 miesięcy 

Kadra średniego szczebla 19 lat, 2 miesiące 30 lat, 9 miesięcy 27 lat, 10 miesięcy 

Kierownictwo wyższego szczebla n.d. 33 lata, 1 miesiąc 33 lata, 1 miesiąc 

EKWADOR: Quito od 1975r. 

Pracownicy fizyczni 9 lat, 10 miesięcy  5 lat, 6 miesięcy 7 lat, 9 miesięcy 

Pracownicy umysłowi 8 lat, 4 miesiące 7 lat, 0 miesięcy 7 lat, 7 miesięcy 

Kadra średniego szczebla 22 lata, 9 miesięcy  16 lat, 0 miesięcy 17 lat, 11 miesięcy 

Kierownictwo wyższego szczebla n.d. 40 lat, 1 miesiąc 40 lat, 1 miesiąc 

BELGIA: Arlon od 1989r. 

Pracownicy fizyczni 6 lat, 11 miesięcy 9 lat, 4 miesiące 8 lat, 2 miesiące 

Pracownicy umysłowi 20 lat, 1 miesiąc 19 lat, 7 miesięcy 19 lat, 11 miesięcy 

Kadra średniego szczebla 16 lat, 11 miesięcy 22 lata, 1 miesiąc 21 lat, 5 miesięcy 

Kierownictwo wyższego szczebla n.d. 4 lata, 11 miesięcy 4 lata, 11 miesięcy 

POLSKA: Belsk Duzy
•  

od 1992r. 

Pracownicy fizyczni 4 lata, 11 miesięcy 7 lat , 3 miesiące 6 lat, 2 miesiące 

Pracownicy umysłowi 9 lat, 9 miesięcy 9 lat, 7 miesięcy 9 lat, 8 miesięcy 

Kadra średniego szczebla n.d.. 18 lat, 10 miesięcy 18 lat, 10 miesięcy 

Kierownictwo wyższego szczebla 19 lat, 6 miesięcy 18 lat, 7 miesięcy 18 lat, 9 miesięcy 

ARGENTYNA: La Pastora od 1992r. 

Pracownicy fizyczni 12 lat, 8 miesięcy 10 lat, 2 miesiące 11 lat, 4 miesiące 

Pracownicy umysłowi 9 lat, 11 miesięcy 16 lat, 0 miesięcy 13 lat, 5 miesięcy 

Kadra średniego szczebla 4 lata, 3 miesiące 13 lat, 2 miesiące 11 lat, 5 miesięcy 

Kierownictwo wyższego szczebla n.d. 8 lat, 6 miesięcy 8 lat, 6 miesięcy 

BRAZYLIA: Poços de Caldas od 1994r. 

Pracownicy fizyczni 4 lata, 4 miesięcy 3 lata, 7 miesięcy 4 lata, 1 miesiąc 

Pracownicy umysłowi 7 lat, 1 miesiąc 6 lat, 8 miesięcy 6 lat, 9 miesięcy 

Kadra średniego szczebla n.d. 14 lat, 3 miesiące 12 lat, 8 miesięcy 

Kierownictwo wyższego szczebla n.d.. 20 lat, 8 miesięcy 20 lat, 8 miesięcy 

KANADA: Brantford od 2006r. 

Pracownicy fizyczni 4 lata, 7 miesięcy 3 lata, 9 miesięcy 4 lata, 1 miesiąc 

Pracownicy umysłowi 6 lat, 11 miesięcy 6 lat, 10 miesięcy 6 lat, 10 miesięcy 

Kadra średniego szczebla 10 lat, 10 miesięcy 17 lat, 6 miesięcy 17 lat, 0 miesięcy 

Kierownictwo wyższego szczebla 11 lat, 6 miesięcy 13 lat, 0 miesięcy 12 lat, 8 miesięcy 
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zaszeregowanie 
średnia wysługa lat w grupie ferrero (lata, miesiące) 

kobiety 
 

kobiety 

KAMERUN: Yaoundé od 2005rr 

Pracownicy fizyczni 5 lat, 1 miesiąc 2 lata, 11 miesięcy 4 lata, 4 miesiące 

Pracownicy umysłowi 4 lat, 11 miesięcy 4 lata , 6 miesięcy 4 lata, 8 miesięcy 

Kadra średniego szczebla 10 lat, 7 miesięcy 18 lat, 6 miesięcy 15 lat, 11 miesięcy 

Kierownictwo wyższego szczebla n.d. n.d.. n.d. 

RPA: Walkerville od 2006r. 

Pracownicy fizyczni 6 lat, 3 miesiące 4 lata, 9 miesięcy 5 lat, 11 miesięcy 

Pracownicy umysłowi 4 lata, 6 miesięcy 2 lata, 4 miesiące  3 lata, 0 miesięcy 

Kadra średniego szczebla 6 lat, 4 miesiące  8 lat, 11 miesięcy 8 lat, 6 miesięcy 

Kierownictwo wyższego szczebla n.d. 1 rok, 11 miesięcy 1 rok, 11 miesięcy 

INDIE: Baramati od 2007r. 

Pracownicy fizyczni 
8 lat, 1 miesiąc 6 lat, 2 miesiące 7 lat, 0 miesięcy 

Pracownicy umysłowi 4 lata, 8 miesięcy 2 lata, 7 miesięcy 2 lata, 9 miesięcy 

Kadra średniego szczebla n.d.. 10 lat, 5 miesięcy 10 lat, 5 miesięcy 

Kierownictwo wyższego szczebla n.d. 11 lat, 3 miesiące 11 lat, 3 miesiące 

ROSJA: Vladimir od 2009r. 

Pracownicy fizyczni 3 lata, 3 miesiące  4 lata, 2 miesiące 3 lata, 9 miesięcy 

Pracownicy umysłowi 5 lat, 0 miesięcy 5 lat, 9 miesięcy 5 lat, 6 miesięcy 

Kadra średniego szczebla 7 lat, 2 miesiące 16 lat, 5 miesięcy 9 lat, 10 miesięcy 

Kierownictwo wyższego szczebla n.d. 11 lat, 5 miesięcy 11 lat, 5 miesięcy 

MEKSYK: San José Iturbide od 2013r. 

Pracownicy fizyczni 1 rok, 1 miesiąc 1 rok, 2 miesiące 1rok, 1 miesiąc 

Pracownicy umysłowi 3 lata, 2 miesiące 3 lata, 3 miesiące 3 lata, 3 miesiące 

Kadra średniego szczebla 4 lata, 4 miesiące 10 lat, 10 miesięcy 9 lat, 6 miesięcy 

Kierownictwo wyższego szczebla n.d.. 7 lat , 3 miesiące 7 lata, 3 miesiące 

TURCJA: Manisa od  2013r. 

Pracownicy fizyczni 1 rok, 9 miesięcy 1 rok, 11 miesięcy 1 rok, 10 miesięcy 

Pracownicy umysłowi 3 lata, 4 miesiące 3 lata, 6 miesięcy 3 lata, 5 miesięcy 

Kadra średniego szczebla 4 lata, 3 miesiące 29 lat, 10 miesięcy 17 lat, 1 miesiąc 

Kierownictwo wyższego szczebla n.d. 21 lat, 11 miesięcy 21 lat, 11 miesięcy 
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BADANIE ZADOWOLENIA PRACOWNIKÓW 

 

W trakcie roku 2016 Grupa Ferrero 

zajęła się wdrażaniem planów działania 

skoncentrowanych na mocnych 

stronach i obszarach wymagających 

poprawy, wskazanych w pierwszym 

ogólnoświatowym badaniu zadowolenia 

pracowników, przeprowadzonym w 

2015 roku. Dzięki dużemu zaangażowaniu 

kierownictwa najwyższego szczebla 

Grupa opracowała plany działań 

ukierunkowane na wyniki 

krótkoterminowe, ale też takie, 

które obejmują średni i dłuższy 

horyzont czasowy. W przekonaniu, że 

będzie to długi proces Grupa podjęła już 

pierwsze przedsięwzięcia. 

 
Drugie ogólnoświatowe badanie 

zadowolenia pracowników Ferrero będzie 

przeprowadzone w 2018 roku. 

Spodziewamy się lepszych wyników, ze 

względu na większe zaangażowanie 

pracowników i już dokonaną poprawę 

środowiska pracy. Do tego celu Grupa 

Ferrero dąży wytrwale i z determinacją. 

 
Jednocześnie Grupa powiększyła się – 

kolejne ogólnoświatowe badanie będzie 

obejmowało ok. 40 tys. pracowników w 

ponad 50 krajach. 

Śródokresowej kontroli sytuacji, między 

rokiem 2015 a 2018, będzie służyło 

skrócone badanie, które będzie 

przeprowadzone w 2017 roku ponownie 

we współpracy z Instytutem Great Place to 

Work Institute® (GPTW), znaną na całym 

świecie organizacją, wspierającą ocenę 

wyników pod kątem kryteriów 

krajowych i międzynarodowych. To 

krótkie badanie będzie mierzyło percepcję 

środowiska pracy przez pracowników, co 

pozwoli lepiej określić główne obszary 

wymagające dopracowania. 

 
Ferrero usprawnia jednocześnie 

komunikację z pracownikami, jeśli 

chodzi o przyjęte podejście i stosowane 

kanały. Chcemy oferować naszym 

ludziom większe możliwości szkolenia 

oraz wzmacniać spójność struktury 

zarządzania firmą. Bazując na swoich 

mocnych stronach i wzmacniając te, 

które wymagają poprawy, Grupa będzie 

konsekwentnie dążyła do tworzenia 

coraz lepszego środowiska pracy dla 

wszystkich. 
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KOLEJNE ZAMIERZENIA DO ROKU 2020 

 

Celem Grupy Ferrero jest zwiększenie konkurencyjności i umocnienie reputacji 

firmy jako pracodawcy. Różnorodność naszych pracowników to nasz główny atut 

w tym zakresie. Grupa, poprzez swoje działy HR, będzie w związku z tym dążyła do 

zapewnienia wdrażania polityki równych szans na całym świecie. Zostanie 

opracowany kompletny zestaw kompetencji, a także doceniany będzie 

indywidualny wkład każdego pracownika. 

 
W myśl tych założeń Grupa opracowała nowe cele, jakie zamierza zrealizować do 
roku 2020: 

 

•  5-procentowy wzrost liczby kobiet zajmujących stanowiska kierownicze (na 

najwyższym szczeblu) w porównaniu do stanu na 31 sierpnia 2015r.; 

•  rozpoczęcie od roku 2016/2017 partnerstw ze szkołami biznesowymi, polegających 

na opracowaniu konkretnych programów dla kobiet-menadżerów; 

•  Ferrero University: opracowanie od roku 2016/2017 aktywności szkoleniowych 

związanych z „Mentalnością globalną i Różnorodnością”, ukazujących i budujących 

świadomość tego tematu na wszystkich szczeblach naszej organizacji. 

 
Kontynuując już rozpoczęte projekty i realizując cele wskazane w poprzednich 

edycjach raportu CSR, Grupa Ferrero będzie nadal skupiać się na następujących 

obszarach: 

 
• z punktu widzenia promocji równouprawnienia na wszystkich poziomach będą 

dodatkowo opracowane narzędzia oceny wyników i efektywności pracy oraz 

udoskonalana polityka przeglądu płac. Na tej podstawie określone zostaną 

priorytety działania, uwzględniające zarówno osiągane wyniki, jak i indywidualną 

pozycję na rynku; 

• wzmacnianie i rozwijanie umiejętności zawodowych pracowników, którzy chronią 

i zarządzają know-how i kapitałem firmy na różnych polach: produkcyjnym, 

handlowym, a także wspierania innowacyjności i rozwoju biznesu. Pod tym kątem 

zintensyfikowana zostanie działalność szkoleniowa przygotowywana przez 

Ferrero Know-How Academy, jak opisywaliśmy to w części niniejszego rozdziału 

zatytułowanej „Szkolenia”; 

• rozwijanie już istniejących programów zatrudniania młodzieży. Przedsięwzięcia 

realizowane w poszczególnych krajach, jak projekty łączenia nauki szkolnej ze 

stażem pracy, doradztwo w zakresie wyboru zawodu, stypendia, praktyki, będą 

dalej rozwijane; 

• rozwijanie inicjatyw dobrowolnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

w celu budowania kultury bezpieczeństwa i wspierania szerszego udziału w tego 

typu działaniach ze strony pracowników. 
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PROJEKT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
MICHELE FERRERO     

 

 

 ołączenie ducha biznesu i potrzeby 

działania charytatywnego, które zawsze 

cechowało działalność Ferrero, 

było źródłem powstania Przedsiębiorstw 

Społecznych, wymyślonych i powołanych do 

życia dziesięć lat temu przez Michele Ferrero, 

najpierw w Kamerunie, a później w RPA i w 

Indiach. Nazwa Przedsiębiorstwa Społeczne 

Ferrero została zmieniona na „Progetto 

Imprenditoriale Michele Ferrero” (Projekt 

Przedsiębiorczości Michele Ferrero), ku 

pamięci Kawalera Orderu Pracy Michele 

Ferrero, który z pasją zachęcał i wspierał 

każde z tych przedsięwzięć w ich rozwoju. 

 
Kawaler Orderu Pracy Michele Ferrero 

(26 kwietnia 1925r. – 14 lutego 2015r.) 

 

PRZEDSIĘBIORSTWA, DZIAŁAJĄCE JAKO PROJEKT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MICHELE 
FERRERO,  SĄ BOWIEM ‘PRZEDSIĘBIORSTWAMI’ W DOSŁOWNYM TEGO SŁOWA 
ZNACZENIU – OPIERAJĄ SIĘ NA STRICTE BIZNESOWEJ KONCEPCJI PROWADZENIA 

DZIAŁALNOŚCI, A ZATEM ICH ZADANIEM JEST PRZYNOSZENIE ZYSKÓW. JEDNAK MAJĄ 
ONE TAKŻE DUSZĘ „SPOŁECZNĄ”, PONIEWAŻ DĄŻĄ DO TWORZENIA MIEJSC PRACY W 
NAJMNIEJ UPRZYWILEJOWANYCH OBSZARACH KRAJÓW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ. POZA 

TYM REALIZUJĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA I PROJEKTY SOCJALNE I CHARYTATYWNE,  
KTÓRYCH CELEM JEST OCHRONA ZDROWIA , DOSTĘPU DO EDUKACJI I ROZWOJU 

SPOŁECZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W TYCH KRAJACH, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY 
OSIĄGNĄ – CZY NIE – POZYTYWNE WYNIKI FINANSOWE. 

 

Kalidasa ( 

- IV-V wiek p.n.e. 

Wielkie dusze są jak chmury -  

gromadzą, by oddać. 

P 
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Duch społeczny rozciąga się na projekty o charakterze charytatywnym, 

realizowane na terenie działania Projektu Przedsiębiorczości Michele Ferrero. Ich 

celem jest dążenie do ochrony zdrowia, a także rozwoju edukacyjnego i 

społecznego dzieci i młodzieży. Są one prowadzone pod hasłem: 
 

 

 
 
 

 

 Projekt Przedsiębiorczości Michele Ferrero rozpoczął prowadzenie działalności 

produkcyjnej w 2005 roku w Kamerunie (Yaoundé), w 2006 w RPA (Walkerville/Midvaal, 

Gauteng) i w 2007 w Indiach (Baramati/Pune, Maharashtra21). 
 
 

 

 
 
 
 

 

20. Działalność Projektu 
Przedsiębiorczości Michele 
Ferrero w Indiach dotyczy jedynie 
zakładu w Baramati. 

 
 
 
 
 

  Kamerun (Yaoundé)  

 
 
 
 

 
  RPA (Walkerville/Midvaal Gauteng)  

 

 

 

 

 

 
  Indie (Baramati/Pune, Maharashtra)  
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MISJA PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  
MICHELE FERRERO 

 

Misja Projektu Przedsiębiorczości 

Michele Ferrero kształtuje się wokół 

dwóch głównych celów: 

 
a. Tworzenie miejsc pracy 

W dążeniu do realizacji tego celu, 

Projekt Przedsiębiorczości Michele 

Ferrero, skierowany do społeczności, na 

terenie których działa, nie tylko 

zapewnia pracownikom dochód, 

umożliwiający im utrzymanie siebie i 

swoich rodzin, ale też: 

• pozwala zatrudnianym pracownikom 

na budowanie poczucia godności, 

które daje im możliwość przejęcia 

kontroli nad własnym życiem; 

• zapewnia im kształcenie zawodowe i 

możliwości wykorzystania posiadanych 

umiejętności; 

• buduje nowoczesną kulturę pracy w 

zakładzie przemysłowym. 

 
Wraz z powstaniem zakładów produkcyjnych 

możliwość zarobku otrzymują także lokalni 

kooperanci. Poza tym do produkcji 

stosowane są najchętniej surowce lokalne – 

to kolejne źródło nowych miejsc pracy. 

Wszystko to łącznie tworzy pozytywny 

mechanizm, który nakręca rozwój 

gospodarczy i przyczynia się do podniesienia 

poziomu zasobności lokalnej społeczności. 
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b. Realizacja projektów i przedsięwzięć o charakterze społecznym i charytatywnym 

W dążeniu do osiągnięcia tego celu, tworzony jest Fundusz socjalny, którego wysokość 

określana jest na podstawie wielkości rocznej produkcji danego zakładu. Następnie środki te 

lokuje się na specjalnym koncie prowadzonym w lokalnym banku. Raz na trzy lata pieniądze 

są pobierane i przeznaczane na realizację konkretnych projektów społecznych, 

uzgodnionych z lokalnymi władzami, oraz w porozumieniu z Fundacją Ferrero. Do tej pory 

przedsięwzięcia społeczne i charytatywne sfinansowane w ten sposób przez Projekt 

Przedsiębiorczości Michele Ferrero dotyczyły pomocy dzieciom w sferze edukacji i ochrony 

zdrowia. Znalazły się wśród nich przebudowy i remonty szkół publicznych, przedszkoli i 

żłobków; wsparcie dla ośrodków zdrowia świadczących pomoc lekarską i opiekę nad dziećmi 

bezdomnymi; kursy przeznaczone dla młodzieży w zakresie edukacji na temat chorób 

zakaźnych. 
 

 

ROZWÓJ ZATRUDNIENIA I ODDZIAŁYWANIE SPOŁECZNE 
  

 
 

21. Dane obejmują 
współpracowników 
zewnętrznych Ferrero, 
między innymi 
pracowników 
tymczasowych, agentów 
sprzedaży, stażystów i 
inne osoby bezpośrednio 
współpracujące z Ferrero, 
z wyłączeniem 
usługodawców. 

Wg stanu na dzień 31 sierpnia 2016r. w zakładach Projektu Przedsiębiorczości 

Michele Ferrero zatrudnionych było 2.701 osób22, co stanowi około 6,7% ogółu 

zatrudnienia w Grupie. 

Na ten sam dzień poszczególne zakłady zatrudniały: 248 osób w Kamerunie, 

2.113 w Indiach i 340 w RPA. 

Zakład produkcyjny w Indiach zajmuje czwarte miejsce, jeśli chodzi o wielkość 

zatrudnienia, wśród 22 zakładów całej Grupy Ferrero. 
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ZATRUDNIENIE W RAMACH PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  
MICHELE FERRERO NA 31 SIERPNIA 

 

3.699 
2008 

2015 

2016 

 
 

2.113 

 
 
 
 
 

650 

 

 

 
250 248 

90 

 

 
185 

381 340 

 

 

KAMERUN INDIE RPA 
 

Na pracowników zatrudnionych bezpośrednio w zakładzie przypada co najmniej 

tyle samo zatrudnionych u kooperantów (zaopatrzenie w surowce, opakowania, 

usługi logistyczne itd.), co przyczynia się do powstawania korzystnego 

mechanizmu, kształtującego warunki trwałego rozwoju na terenach, na których 

działają przedsiębiorstwa Projektu Przedsiębiorczości Michele Ferrero. 

 

 
Procent kobiet zatrudnianych przez zakłady Projektu Przedsiębiorczości Michele 

Ferrero nadal jest wysoki, szczególnie w RPA i Kamerunie. Niewiele kobiet 

natomiast pracuje w Indiach, co wiąże się przede wszystkim ze względami 

kulturowymi, gospodarczymi i logistycznymi, które dość mocno ograniczają 

możliwości, jakie mają Hinduski, jeśli chodzi np. o dojazdy do pracy. 
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 PROCENT KOBIET WŚRÓD PRACOWNIKÓW BEZPOŚREDNICH  PROJEKTU 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MICHELE FERRERO na dzień 31 sierpnia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2016 
 

 

 

 

Poza tym od samego początku w spektrum zainteresowań społecznych Projektu 

Przedsiębiorczości Michele Ferrero leży również wskazywanie i realizacja 

przedsięwzięć korzystnych dla lokalnych społeczności. 

 
Przedsięwzięcia te związane są z opieką zdrowotną, edukacją i rozwojem 

społecznym dzieci i młodzieży, i realizowane są w bliskiej współpracy z Fundacją 

Ferrero oraz lokalnymi instytucjami. 

 
Szczegółowy opis przedsięwzięć realizowanych w ostatnich latach został 

zamieszczony w poprzednich edycjach raportu CSR, dostępnych na stronie 

www.ferrerocsr.com oraz na stronie Projektu Przedsiębiorczości Michele Ferrero 

www.progettoimprenditorialemf.it. 

 
 

kamerun indie 

 
 

rpa 

 
 
 

59.7% 

 
 
 

40.3% 

 
 
 

35.5% 

 
 
 

64.5% 

 
 
 

67.8% 

 
 
 

32.2% 

2016 

52,9% 

2015 

47,1% 50,9% 49,1% 

http://www.ferrerocsr.com/
http://www.progettoimprenditorialemf.it/
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 ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ –  
ODDZIAŁYWANIE LOKALNE I ZNACZENIE DLA GRUPY 

 

DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA ZAKŁADÓW PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MICHELE  FERRERO  
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 . 
 

 

Technologie, wykorzystywane przez 

zakłady Projektu Przedsiębiorczości 

Michele Ferrero, są: 

 
• nowoczesne i zautomatyzowane w tej 

części, gdzie wytwarzane są jadalne 

części produktu. Zapewnia to tę samą 

jakość i bezpieczeństwo wyrobom, co w 

pozostałej części świata; 

 
• oparte na pracy ręcznej w zakresie 

dotyczącym niespożywczej części 

produkcji, przede wszystkim w 

przypadku KINDER® Joy, we Włoszech 

znanych jako KINDER® Merendero, oraz 

przy wszystkich czynnościach 

dodatkowych – dzięki temu tworzonych 

jest możliwie dużo miejsc pracy. 

 
We wszystkich trzech zakładach 

Projektu Przedsiębiorczości Michele 

Ferrero produkcja jadalnych części 

KINDER® prowadzona jest na wysoko 

 zautomatyzowanych liniach. Jednak 

wytłoczka, w której umieszcza się zabawkę, 

jest składana ręcznie i także ręcznie 

umieszczane są w środku elementy 

niespodzianki. 

Podobnie w Indiach i RPA, gdzie produkuje się 

Tic Tac® - same pastylki wytwarzane są na 

zautomatyzowanej linii produkcyjnej, będącej 

własnością Ferrero, natomiast pakowanie 

odbywa się pół-ręcznie.  72% surowców rolnych 

wykorzystanych w roku 2014/2015  w zakładach 

Projektu Przedsiębiorczości Michele  Ferrero   

zostało zakupionych od lokalnych 

producentów, co stanowi ok. 5% wzrost w 

porównaniu z rokiem poprzednim. 

Zaopatrywanie się w surowce u lokalnych 

dostawców przyczynia się do tworzenia miejsc 

pracy u naszych kooperantów. Jeśli chodzi o 

zakład Projektu Przedsiębiorczości Michele 

Ferrero prowadzony w Kamerunie, 

kontynuowane jest przekształcanie go w  

ośrodek badawczy i doświadczalny w zakresie 

wykorzystania surowców i centrum produkcji 

półwyrobów. 
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OD EXPO 2015 DO GADO BADZERE 2016: 
PROJEKT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MICHELE FERRERO OFIAROWUJE 
CZTERY NOWE KLASY DLA DZIECI-UCHODŹCÓW W KAMERUNIE  

 

 

W październiku 2016 roku została zakończona realizacja projektu realizacji klas 

szkolnych dla dzieci i młodzieży na terenie obozu dla uchodźców w Gado-Badzere, 

w południowo-wschodniej części kraju, na granicy z Republiką 

Środkowoafrykańską. W obozie schronienie znalazły tysiące uciekinierów przed 

wojną toczącą się w Republice Środkowoafrykańskiej. 

 
Wśród nich jest ponad tysiąc dzieci w wieku od 6 do 8 lat, które nie mają 

możliwości uczęszczania do szkoły. 

 
Projekt realizowany jest we współpracy z biurem Wysokiego Komisarza Narodów 

Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) z siedzibą w Genewie – specjalistyczną agendą 

ONZ, dwukrotnym laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. W ramach projektu 

wykorzystana została część obiektów powstałych na potrzeby Pawilonu Ferrero na 

Expo 2015 w Mediolanie (moduły mieszkalne), które zostały przekształcone w 

cztery klasy szkolne. 
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KOLEJNE ZAMIERZENIA 

Na spotkaniu poświęconym 

„Zrównoważonemu rozwojowi i 

Przedsiębiorstwom Społecznym Ferrero”, jakie 

odbyło się na Expo Milano w październiku 

2015r., Grupa Ferrero mogła przedstawić swoje 

zaangażowanie w ten projekt, będący jednym z 

najwyraźniejszych przejawów naszej społecznej 

odpowiedzialności. 

 
Przy tej okazji ogłoszono również, że część 

instalacji, wykorzystanych do budowy i 

wyposażenia stoiska Ferrero na Expo 2015, 

będzie przeniesiona do dwóch krajów 

afrykańskich, gdzie nadal – nawet po 

zakończeniu ekspozycji – będą mogły 

przyczyniać się do tworzenia wartości. 

 
W Kamerunie już zostały one wykorzystane jako 

klasy szkolne i na chwilę, gdy niniejszy raport 

trafia do druku, już uczą się w nich dzieci i 

młodzież przebywające w obozie dla uchodźców 

w południowo-wschodniej części kraju, na 

granicy z Republiką Środkowoafrykańską. Projekt 

ten został zrealizowany we współpracy z biurem 

Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. 

Uchodźców (UNHCR). 
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W RPA będą one zainstalowane w zakładzie w Walkerville, gdzie będą 

wykorzystane do wyposażenia przychodni dla dzieci pracowników zakładu oraz 

pochodzących z lokalnych rodzin. Poza tym w ten sposób podniesiony zostanie 

także poziom obsługi zdrowotnej samych pracowników. 

 
W okresie omawianym w niniejszym raporcie rozpoczęte zostały starania u 

lokalnych władz o wydanie wszelkich potrzebnych w tym celu zezwoleń. 

 



KINDER+SPORT 

 
 

  

 

G 

kinder+sport     
 

 

KINDER+SPORT, AKTYWNA RADOŚĆ  
  

 

rupa Ferrero w swoich działaniach od zawsze kierowała się troską o ludzi i 

środowisko. Uruchamiając w 2005 roku  projekt Kinder+Sport, który w 2013 roku 

nabrał charakteru międzynarodowego programu odpowiedzialności 

społecznej, Grupa zainicjowała swoją własną kampanię na rzecz 

promowania i krzewienia kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, zachęcając 

do zerwania z siedzącym trybem życia i coraz powszechniej szerzącymi się niezdrowymi 

nawykami. Podejmując także nieustanne działania w zakresie edukacji młodych ludzi 

poprzez rozwijanie w nich świadomości potrzeby ruchu i aktywności fizycznej. 

Program Kinder+Sport stale się rozwija. Dzięki wsparciu i zaangażowaniu takich instytucji, 

jak komitety olimpijskie, a także federacje i związki sportowe, program realizowany jest 

obecnie w 28 krajach i angażuje ponad 4,4 mln dzieci rocznie. 

Kinder+Sport zachęca młode pokolenia do codziennej aktywności fizycznej i inspiruje 

dzieci i młodzież, aby już od najmłodszych lat, a szczególnie pomiędzy 4 a 14 rokiem życia, 

wyrabiać w sobie nawyk aktywnego trybu życia, co zaowocuje później w dorosłym życiu. 

Ponadto, od 2012 roku, w ramach programu Kinder+Sport przyjęto nowatorskie 

podejście edukacyjne zwane metodą Joy of Moving. Ta oryginalna metoda, której 

wdrożenie poprzedził trzyletni projekt badawczy, ma na celu promowanie pozytywnych 

zachowań i zdrowych nawyków poprzez zachęcanie do czerpania radości ze sportu. 

Światowe dane dotyczące osób prowadzących siedzący tryb życia są coraz bardziej 

alarmujące. Zgodnie z szacunkami WHO, ponad połowa dzieci w wieku ok. 11 lat nie 

poświęca na aktywność ruchową nawet zalecanych 60 minut dziennie. 

Grupa Ferrero kładzie nacisk na konieczność zwrócenia się do młodego pokolenia za 

pośrednictwem projektu, który w swoich założeniach opiera się na wykorzystaniu 

możliwie najszerszej perspektywy. Wierzymy, że dzieci są naszą przyszłością, a ich 

przyszłością jest ruch. 
 

KINDER+SPORT TO MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY, KTÓREGO CELEM JEST 
SZERZENIE RADOŚCI,  JAKĄ DAJE AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA, W ŻYCIU KAŻDEGO DZIECKA. 
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WZMACNIANIE STRATEGII W 
POCZUCIU ODPOWIEDZIALNOŚCI  

  

 

Wzorem lat poprzednich, program Kinder+Sport koncentruje się na promowaniu 

aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, zachęcając młode pokolenia do 

czynnego uprawiania sportu. 

Przypomnijmy 5 kierunków odpowiedzialności, które Kinder+Sport realizuje w krajach, 

na terenie których działa: 

 
1. Czytelne zasady: wszędzie na świecie przestrzegamy jasno sformułowanych 

zasad i procesów, które gwarantują jednolitość realizacji projektu oraz  

odpowiedzialność. „Dekalog Kinder+Sport”, „Podręcznik Marki” oraz „Podręcznik 

PR” określają i regulują wszelkie aspekty związane z projektem, zapewniając tym 

samym przejrzystość i ciągłość. 

 
2. Mocni partnerzy: główne działania prowadzone w ramach programu 

Kinder+Sport realizowane są we współpracy z partnerami krajowymi i 

międzynarodowymi – uznanymi instytucjami, posiadającymi doświadczenie w 

wychowaniu poprzez sport. Szczególną uwagę poświęciliśmy wzmocnieniu 

współpracy z Federacją ISF (International School Sport Federation), znaną 

międzynarodową organizacją zajmującą się krzewieniem sportu wśród młodzieży. 

Na całym świecie Kinder+Sport współpracuje z 4 komitetami olimpijskimi i 125 

federacjami i związkami sportowymi. 

 
SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, 

EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU 

REGIONÓW DOTYCZĄCE WDRAŻANIA ZALECENIA RADY W SPRAWIE 

PROPAGOWANIA WE WSZYSTKICH SEKTORACH – BRUKSELA, 5.12.2016 

 
Większość osób w Europie nie osiąga minimalnego poziomu aktywności fizycznej 

zalecanego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). W szczególności osoby o 

niskim statusie społeczno-ekonomicznym, członkowie mniejszościowych grup 

etnicznych oraz osoby niepełnosprawne nie są wystarczająco aktywne fizycznie. 

Jak wynika z danych liczbowych uzyskanych w specjalnym badaniu 

Eurobarometru dotyczącym sportu i aktywności fizycznej z 2014 r., sześć na 

dziesięć osób w wieku powyżej 15 lat nigdy nie wykonuje ćwiczeń fizycznych ani 

nie uprawia sportu lub robi to rzadko, przy czym ponad połowa z nich nigdy nie 

podejmuje innego rodzaju aktywności fizycznej, takiej jak jazda na rowerze, 

chodzenie pieszo, wykonywanie obowiązków domowych lub ogrodnictwo, lub 

robi to rzadko. Podobnie, jak twierdzi WHO, jedynie 34 % osób w wieku 13–15 lat 

jest wystarczająco aktywnych, by spełnić obecne zalecenie WHO dotyczące dzieci 

i osób młodych. 
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3. Podejście edukacyjne: wychowanie stanowi centrum naszych działań – w ten 

sposób pragniemy umacniać w dzieciach najważniejsze – tak w sporcie, jak i w życiu 

- wartości,  jak uczciwość, przyjaźń, otwartość i zaufanie do innych. Przy okazji Expo 

Milano 2015, wraz z naszymi partnerami CONI (Włoskim Komitetem Olimpijskim) i 

MIUR (Włoskim Ministerstwem Edukacji), zaprezentowaliśmy nowatorską metodę, 

którą nazwaliśmy Joy  of Moving (Aktywna radość), program aktywizacji ruchowej 

dzieci poprzez zabawę. Przedstawiliśmy również nasz „Manifest”, który zawiera i 

podkreśla zasady programu Kinder+Sport, oraz umożliwia szersze upowszechnianie 

programu, dzięki 86 tys. osób, w tym znanym osobistości ze świata sportu, które się 

pod nim podpisały. 

 
4. Rozwój typu „glocal”: popularyzacji programu w poszczególnych krajach zgodnej 

z lokalnymi zwyczajami i tradycjami  towarzyszy podejście globalne, wpisujące się w 

podstawowe założenia programu. 

 
5. Wymierność: na poziomie globalnym prowadzony jest dokładny monitoring 

programu, umożliwiający stałą ocenę osiąganych rezultatów. 
 

 

WYNIKI ZA ROK 2015/2016 W SKALI GLOBALNEJ 
  

Wyniki osiągnięte w ramach programu Kinder+Sport są odzwierciedleniem 

spójności oraz ciągłości strategii leżącej u podstaw pojedynczych działań i stanowią 

istotne świadectwo postępu w realizacji celów założonych do końca roku 

obrotowego 2017/2018: 

• rozszerzenie zasięgu programu do 30 krajów na całym świecie; 

• dotarcie z programami aktywności fizycznej do 5 mln dzieci; 

• realizacja w co najmniej 5 krajach programu edukacyjnego opartego na 
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metodzie Joy of Moving. 
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4,4 mln 

847 
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2,4 mln 

392.520 23 

125 

 

 

W ciągu ostatniego roku: 

- projekt objął swoim zasięgiem 5 nowych krajów  (Brazylia, Kolumbia, Czechy, 

Rumunia, Korea); 

- liczba dzieci, do których dotarł program aktywizacji ruchowej, nadal wzrasta, a 

szczególną uwagę przywiązujemy do jakości proponowanych zajęć; 

- potwierdzono współpracę z 4 komitetami olimpijskimi: Włoskim Narodowym 

Komitetem Olimpijskim (CONI), Holenderskim Komitetem Olimpijskim (NOC*NSF), 

Niemieckim Komitetem Olimpijskim (DOSB) oraz Chorwackim Komitetem 

Olimpijskim (NOC); 

- propozycje zajęć obejmowały szeroką gamę dyscyplin sportu, co potwierdza 

wielodyscyplinarny charakter projektu; 

- po raz pierwszy doszło do nawiązania współpracy pomiędzy Ferrero 

Brazylia, Ferrero Włochy i  Ferrero Niemcy, której celem było promowanie 

metody Joy of Moving przy okazji Igrzysk Olimpijskich w Rio w 2016 roku. 
Dzięki wielu nowym umowom partnerskim program Kinder+Sport osiągnął wymiary 

globalne i działa w aż 28 krajach: Argentynie, Austrii, Brazylii, Chinach, Kolumbii, 

Korei Płd., Chorwacji,  Francji, Niemczech, Grecji, Hong Kongu, Węgrzech, Indiach, 

Włoszech, Meksyku, Holandii, Polsce, Portugalii, Księstwie Monako, Czechach, 

Rumunii, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Turcji, Wielkiej Brytanii, 

Luksemburgu.  
 
 
 

 

 
 
 

krajów 
zaangażowanych  

wyniki 2015/2016 

 
dzieci aktywnie 
uczestniczących

* 
 

  
 

imprez 

 

ambasadorów 
sportu 

komitety 
olimpijskie 

 

rozdanych 
zestawów 
sportowych 

 

  

 

rozdanego 
wyposażenia 
sportowego  

dyscypliny 
sportu 

 

  

 

   związków i   

federacji sportowych     11,5 mln euro inwestycji 
 

  
 

*Liczba dzieci, które wzięły aktywny udział w programach i imprezach sportowych organizowanych przez Kinder+Sport. 

7.197 
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METODA JOY OF MOVING JAKO DOROBEK WYSTAWY EXPO 

Metoda edukacyjna pod nazwą Joy of 

Moving została opracowana przez 

Kinder+Sport we współpracy z Rzymskim 

Uniwersytetem Foro Italico, Włoskim 

Komitetem Olimpijskim oraz piemonckim 

Ministerstwem Edukacji, miastem Alba, 

Regionem Piemont i Soremartec – 

spółką naukowo-badawczą Grupy 

Ferrero. Objął on trzy lata prac doświadczalnych 

i badawczych, w których wzięło udział 36 klas ze 

szkół podstawowych w Albie. 

Metodę Joy of Moving oceniła 

międzynarodowa komisja ekspercka,  

złożona ze specjalistów w zakresie nauk 

ruchowych z najbardziej renomowanych 

ośrodków naukowych we Włoszech 

(Rzymski Uniwersytet Foro Italico, 

Uniwersytet Tor Vergata) i na świecie 

(Uniwersytety Chichester, Jyväskylä, 

Thessaly, Koledż New Jersey,  

 
 

Uniwersytety Georgii i Virginii).  Wg  komisji  

metoda to całkowicie nowatorski 

wychowawczy model rozwijania 

zainteresowania sportem. Jest ona w 

pełni innowacyjnym rozwiązaniem 

edukacyjnym, opracowanym z myślą o 

dzieciach w wieku 5-12 lat, opartym na 

grach i zabawach, mających wspierać 

rozwój motoryczny i poznawczy dziecka, 

w tym również osób z 

niepełnosprawnością. 

Ze względu na swój kompleksowy 

charakter oraz sieć międzynarodowych i 

uznanych kontaktów komitetu 

naukowego, projekt może być powielany, 

w ramach partnerstwa z federacjami i 

instytucjami, w szkołach oraz programach 

resortowych w innych krajach, w celu 

promowania, na poziomie globalnym, 

aktywności sportowej odpowiedniej dla 

dziecka. 

 

 
 

Podczas Expo Milano 2015 metoda Joy of Moving była główną atrakcją dla osób 

odwiedzających pawilon Kinder+Sport. W okresie 6 miesięcy, w którym obiekt był stale 

dostępny dla zwiedzających, ponad 110 tys. dzieci, 2 tys. wycieczek klasowych i 50 

tys. rodzin miało okazję przekonać się osobiście, jak duży, pozytywny wpływ ma radość 

płynąca z ruchu na ogólne postrzeganie przez nich kwestii aktywności fizycznej. 

 
U podstaw metody Joy of Moving leży szeroko rozumiana zabawa - naturalny język 
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dzieci i podstawowa forma nauki. Zaproponowany model edukacji poprzez  
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aktywność ruchową tworzony jest w oparciu o konkretne potrzeby każdego 

dziecka, a element zmienności, związany nieodłącznie z uprawianiem sportu, 

dodatkowo wspiera rozwój motoryczny, poznawczy i społeczny młodego człowieka. 

 
Dzięki zabawie, każde dziecko może rozwijać swoje umiejętności i chociaż proces 

ten zachodzi poza świadomością dziecka, ma trwały pozytywny wpływ na jego rozwój -  

wiedza przekłada się na umiejętność działania i dziecko rozwija swoją kreatywność, 

zdolności poznawcze i motoryczne, a także umiejętności życiowe. 
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Doświadczenia naukowe, które stanowiły podstawę opracowania metody Joy of Moving, 

wraz z całą wypracowaną wiedzą i instrumentarium edukacyjnym, zebrano w podręczniku 

aktywności ruchowej dla dzieci pt. „Joy of Moving. Movement & Imagination”. Autorzy, 

Caterina Pesce, Rosalba Marchetti, Anna Motta i Mario Bellucci opisują w nim rozmaite formy 

gier i zabaw sprzyjające rozwojowi motorycznemu, poznawczemu i społecznemu dziecka. 

 
Podręcznik opisuje i rozwija podejście teoretyczne i metodologiczne, na którym 

opiera się ta innowacyjna metoda. Opracowanie podzielone jest na dwie części: pierwsza 

zawiera opis założeń koncepcyjnych i teoretycznych metody, natomiast druga ilustruje samą metodę na 

przykładzie 80 różnych gier i zabaw, które mogą być wykorzystywane podczas zajęć wychowania 

fizycznego w szkole podstawowej. Są one przedstawione na oddzielnych kartach i pogrupowane według 

pełnionych funkcji i grup wiekowych. Dodatkowo, do każdej gry i zabawy przygotowano instruktaż w 

formie krótkiego materiału filmowego dostępnego na stronie www.joyofmovinghandbook.com. 

 
Podręcznik stanowi cenne źródło informacji i jest proponowany jako narzędzie dla 

instytucji, a także wszelkich publicznych i prywatnych organizacji zajmujących się 

sportem, aby na poziomie międzynarodowym mogły dzielić się i stosować tę metodę w 

sposób synergiczny. 
 

WYNIKI BADAŃ NAUKOWYCH STANOWIĄCE PODSTAWĘ METODY JOY OF MOVING  
 

Największą innowacją metody Joy of 

Moving jest aktywizowanie dzieci 

poprzez zabawę, a nie na zasadzie 

rywalizacji. Proponowane gry i zabawy, 

w rozmaitych odsłonach, pomagają im w 

rozwijaniu zdolności poznawczych i 

ruchowych. Zajęciom sportowym i 

ćwiczeniom ruchowym opracowanym 

specjalnie dla dzieci przyświeca filozofia 

„celowej zabawy”, dzięki czemu 

zapewniają one maksimum dobrej 

zabawy i minimum stresu. Metoda ma  

charakter kompleksowy, bowiem stawia sobie 

za cel promowanie fizycznego, motorycznego, 

poznawczego i społecznego rozwoju dzieci, 

poprzez umożliwienie każdemu wzięcia 

czynnego udziału w zabawie. 

Metoda Joy of Moving zachęca do aktywności 

fizycznej i sprzyja usprawnieniu koordynacji 

ruchowej, wykorzystując język, który dzieci 

rozumieją najlepiej – język zabawy. Dzięki termu 

„wychowanie fizyczne” staje się prawdziwą „Joy 

of Moving”. 

 

 

http://www.joyofmovinghandbook.com/
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JAK DZIAŁA TA METODA 

O wartości projektu decydują dwie 

podstawowe zasady, na których został on 

oparty. Pierwsza z nich dotyczy 

charakteru samego projektu - dzieci są z 

natury aktywne i mają prawo do zabawy, 

pomimo coraz bardziej powszechnego 

przyzwolenia na siedzący tryb życia. 

Drugim filarem projektu jest rozwój 

zdolności motorycznych u dziecka, który 

nie tylko decyduje o dobrym stanie 

zdrowia i jakości życia, ale stanowi też 

kapitał na przyszłość. 

 
Dziecko, które czuje się fizycznie 

sprawne, jest skłonne poświęcić więcej 

czasu i wysiłku na aktywność ruchową, a 

przez to nie tylko zachowuje sprawność 

fizyczną, ale również doskonali 

umiejętności. 

Ten „zdrowy mechanizm” inicjuje nie 

tylko rozwój motoryczny, ale wpływa 

również na rozwój społeczny, 

emocjonalny i poznawczy dzieci. 
Dziecko z ograniczeniami ruchowymi 

będzie jednak niechętne do udziału w 

zajęciach ruchowych, nie widząc 

możliwości podniesienia swojej 

sprawności, co jeszcze bardziej ugruntuje 

w nim złe nawyki związane z siedzącym 

 
trybem życia (strach przez porażką). Z 

tego powodu opracowana została 

metoda kompleksowego wychowania 

fizycznego. Poza aktywnością czysto 

fizyczną, wraz z zabawami ruchowymi 

dostarcza ona dziecku nowych bodźców 

poznawczych i wyzwań, które, stymulując 

koordynację ruchową, pomagają w 

rozwijaniu zdolności poznawczych i 

społecznych, a także ułatwiają naukę w 

szkole. 

Wprowadzenie elementu zabawy, która jest 

dla dziecka naturalnym środkiem wyrazu i 

zakłada zaangażowanie każdego członka 

grupy (emocje), pozwala dziecku na 

rozwijanie swoich możliwości i wpływa na 

kształtowanie jego świadomości dzięki 

pozytywnym bodźcom płynącym z 

aktywności fizycznej (nagrody). 

 
Miarą wartości projektu jest jego 

dorobek. Będzie można go ostatecznie 

ocenić dopiero w dłuższej perspektywie 

czasowej, pamiętając, że w projekcie 

chodzi o to, by zapewnić dziecku radosne 

dorastanie i pomagać mu wyrosnąć na 

aktywnego dorosłego. 
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SKUTECZNOŚĆ METODY 

Projekt badawczy został zrealizowany we 

współpracy ze światowej klasy 

naukowcami z Uniwersytetu Foro Italico 

w Rzymie. Ich wiedza i doświadczenie z 

zakresu motoryki i rozwoju dziecka 

umożliwiły opracowanie metody, 

która pozwala w sposób wymierny 

ocenić pozytywny wpływ 

aktywności ruchowej nie tylko na 

rozwój fizyczny, ale również na 

funkcjonowanie poznawcze, w tym 

działanie ukierunkowane na cel, płynność 

poznawczą oraz umiejętność 

indywidualnego dostosowania się 

(parametry będące miarą rozwoju 

umiejętności życiowych). 

W projekcie uczestniczyły dzieci z 36 

klas przedszkolnych i wczesnoszkolnych 

w Albie. Dzieci zostały podzielone 

losowo na dwie równe grupy – grupę 

badawczą i grupę kontrolną. W ciągu 

dwóch lat, grupa badawcza 

uczestniczyła przez sześć miesięcy w 

zajęciach ruchowych prowadzonych w 

formie gier i zabaw, nastawionych 

głównie na usprawnienie koordynacji 

ruchowej i rozwijanie zdolności 

poznawczych, zgodnie z metodą Joy of 

Moving. 

Na zakończenie projektu, dzieci z obydwu 

grup zostały poddane testom mającym na 

celu ocenę uzyskanych korzyści zarówno 

w sferze aktywności ruchowej, jak i w 

obszarze rozwoju umiejętności 

poznawczych, kreatywnych i społecznych, 

bezpośrednio związanych z prowadzonymi 

zajęciami. 

Otrzymane rezultaty, w zakresie 

istotnych parametrów, potwierdzają 

znacznie większą poprawę zdolności 

motorycznych i funkcji poznawczych 

wśród dzieci w grupie badawczej w 

porównaniu z grupą kontrolną. 

Sprawność ruchowa wzrasta dwukrotnie 

wśród dzieci uczestniczących w zajęciach 

prowadzonych zgodnie z metodą Joy of 

Moving w porównaniu do grupy 

uczęszczającej na tradycyjne lekcje wf. 

W obszarze rozwoju funkcji 

poznawczych na szczególną uwagę 

zasługuje hamowanie (kontrola 

hamująca), będące jedną z funkcji 

wykonawczych, odgrywających istotną 

rolę w procesie samokontroli i 

samoregulacji (zdolność do skupienia 

uwagi na wykonywanym zadaniu i 

tłumienia nieodpowiednich zachowań, 

istotna w procesie zdobywania wiedzy i 

w kontekście społecznym). 
 

 

U dzieci biorących udział w programie zdolność hamowania reakcji rozwinęła się 

zdecydowanie wyraźniej w porównaniu z dziećmi uczestniczącymi w tradycyjnych 

zajęciach wychowania fizycznego. 

Miarą sukcesu projektu są nie tylko wyniki badań naukowych. Metoda Joy of Moving jest 

wspaniale odbierana przez dzieci, rodziców i nauczycieli, którzy mieli okazję 

uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych w ramach projektu na całym świecie 

(Francja, Indie, Meksyk, Brazylia, Włochy). 

Dzięki podręcznikowi oraz pracy zespołu wykwalifikowanych trenerów, w ciągu pięciu 

najbliższych lat Grupa planuje dotarcie z metodą Joy of Moving do nowych krajów, 

korzystając ze wsparcia partnerów instytucjonalnych takich, jak ministerstwa edukacji, 

komitety olimpijskie, federacje sportowe i międzynarodowe uniwersytety. 
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PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO 
 

Tak, jak pisaliśmy w raporcie CSR 2015, 

11 grudnia 2015 r. zostało podpisane 

Porozumienie Intencyjne pomiędzy 

byłym Ministrem Edukacji, Szkolnictwa 

Wyższego i Badań Naukowych (MIUR) 

Stefanią Giannini, prezesem CONI 

Giovannim Malagò i prezesem Ferrero 

Francesco Paolo Fulci. Jest to formalne 

trzyletnie zobowiązanie do wykorzystania 

w szkołach dorobku naukowego, 

wypracowanego w ramach metody Joy of 

Moving oraz do upowszeniania jej 

walorów, prezentowanych przy okazji 

Expo na terytorium całych Włoch. 

To niematerialny, ale niezwykle cenny 

dorobek, który może „zostać 

zagospodarowany na bazie tego, co już 

osiągnięto w wyniku współpracy przy 

okazji Expo Milano 2015, by stać się 

wspólnym dobrem uczniów, nauczycieli, i 

całej społeczności szkolnej” (pkt. 1 Art. 1 

Porozumienia). 

MIUR, CONI i Grupa Ferrero przyjmują na 

siebie zobowiązanie do planowania i 

promowania, w ramach synergicznego 

współdziałania, programów szkolnych 

zgodnych z najlepszą praktyką edukacyjną 

w zakresie propagowania zdrowego stylu 

życia, działając w oparciu o wytyczne zawarte 

w Porozumieniu, a także do przyjęcia na siebie 

roli promotorów projektów i inicjatyw, których 

punktem centralnym jest zdrowie dzieci i 

młodzieży. Głównym celem jest 

zapobieganie zaburzeniom i 

chorobom wywołanym przez 

nieprawidłowe nawyki i siedzący 

tryb życia, a także, w ramach 

kontynuacji inicjatyw podjętych przy 

okazji Expo Milano 2015,  realizowanie 

projektów edukacyjnych 

wspierających rozwój aktywności 

fizycznej, która jest nie tylko podstawą 

zdrowego indywidualnego rozwoju, ale 

stanowi również kapitał na przyszłość. 
 

DOŚWIADCZENIE 7 WŁOSKICH SZKÓŁ (KONKURS 

FOTOGRAFICZNY PT. „VIVI LA JOY OF MOVING”) 
 

Metoda Joy of Moving trafiła po raz pierwszy do włoskich szkół po zakończeniu Expo 

Milano 2015. Nauczycielom z 7 włoskich szkół wyłonionych w drodze 

konkursu fotograficznego pt. „Vivi la Joy of Moving” zaoferowano możliwość 

wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu. W trwającym w dniach 14.09-

31.10.2015 r. konkursie mogły uczestniczyć szkoły podstawowe i gimnazjalne, które w 

tym okresie odwiedziły pawilon Kinder+Sport. Zadaniem każdej szkoły było 

zamieszczenie na Instagramie zdjęcia, które najlepiej ukazywałoby ich własne 

doświadczenie Joy of Moving. Co tydzień jury nagradzało najlepsze zdjęcie. 
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W cyklu szkoleń przeprowadzonych w okresie od lutego do kwietnia 2017 roku 

uczestniczyły szkoły z następujących miast: Barzana, Cassina de Pecchi, Mediolan, 

Piacenza, Refrancore, Valfurva, Vernole. Instruktorzy z Village+Sport w Albie, 

doskonale znający metodę Joy of Moving, zaproponowali nauczycielom i dzieciom 

format szkoleniowy, który okazał się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. 

Potwierdzeniem pozytywnego odbioru cyklu szkoleń, a także ogólnej satysfakcji 

związanej z metodą są wyniki ankiety rozesłanej do nauczycieli, którzy odwiedzili 

pawilon Kinder+Sport i zwrócili się z prośbą o więcej szkoleń poświęconych metodzie. 

Nauczyciele zadeklarowali również chęć otrzymywania informacji w formie łatwo 

dostępnych materiałów oraz wyrazili zainteresowanie dodatkowymi szkoleniami z 

udziałem ekspertów i trenerów. 

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie, realizując zobowiązanie podjęte w ramach 

Porozumienia Intencyjnego, Grupa Ferrero zaplanowała realizację projektu o 

charakterze zabawowo-dydaktycznym w szkołach podstawowych, w roku szkolnym 

2016/2017. Inicjatywa ma być skierowana wyłącznie do nauczycieli, którzy odwiedzili 

pawilon Kinder+Sport podczas Expo Milano 2015 i dzięki temu mieli już okazję 

wstępnie zapoznać się z proponowaną przez nas nowatorską metodą. 

 

METODA CORAZ ŚMIELEJ WKRACZA DO INNYCH KRAJÓW 

INDIE 

Metoda Joy of Moving na dobre przyjęła się w Indiach, czego dowodem jest 

zorganizowanie już drugiej edycji letniego obozu w Baramati. Przez tydzień ponad 

400 dzieci w wieku 6-12 lat miało okazję zaznać radości płynącej z aktywności 

fizycznej, uczestnicząc w grach, zabawach i zajęciach sportowych, inspirowanych 

filozofią Joy of Moving. Dzieci ćwiczyły pod okiem 18 instruktorów hinduskich i 4 

włoskich, wcześniej odpowiednio przeszkolonych przez swoich kolegów z Alby, 

poprzez udział w warsztatach praktycznych i teoretycznych. 
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FRANCJA 

W ośrodku sportu i rekreacji w Temple-sur-Lot, w południowo-wschodniej Francji, 

ponad 750 dzieci w wieku 8-12 lat, podopiecznych Secours Populaire Français, organizacji 

non-profit działającej na rzecz walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym,  miało 

okazję po raz pierwszy zetknąć się z metodą Joy of Movin. Towarzyszyła temu bajkowa 

sceneria tutejszego krajobrazu, który tworzy rzeka Lot. Dzięki współpracy z 

instruktorami z Alby i prowadzonym przez nich szkoleniom, ich francuscy koledzy z 

Wioski Kinder mogli w ten sposób już po raz siódmy promować sport i związaną z nim 

radość. 

 
MEKSYK 

W dniach 9-16 października 2016 r. zespół instruktorów z Alby, w ramach kontynuacji 

inicjatywy podjętej przy okazji Expo Milano 2015, uczestniczył w tygodniowym szkoleniu 

poświęconym metodzie Joy of Moving, zorganizowanym dla kolegów z Meksyku. Była to 

też doskonała okazja do wymiany kompetencji i wzajemnych doświadczeń. 

Mimo wielu różnic pomiędzy oboma krajami, wyraźne było wspólne przeświadczenie 

o kluczowym znaczeniu gier i zabaw ruchowych w edukacji młodzieży do zdrowego 

stylu życia. 

Korzystając ze wsparcia miejscowych pracowników Ferrero, trzech instruktorów z 

Village+Sport podjęło pracę z kolegami, nauczycielami, dziećmi i dorosłymi w stolicy 

kraju, Meksyku, a także w San José Iturbide. 
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ZESPÓŁ VILLAGE+SPORT 

Village+Sport w Albie jest ośrodkiem sportowym promującym badania, innowacje i edukację 

fizyczną. Cele jego działalności wyznacza specjalny komitet naukowy, który, dzięki wiedzy i 

kompetencji swoich członków, sprawnie organizuje też działalność ośrodka. Powstał on w 2012 

r. jako projekt pilotażowy, a dziś jest przykładem sukcesu na wielu płaszczyznach i 

źródłem inspiracji na przyszłość. Ze względu na uniwersalny i ponadczasowy charakter, 

model Village może być z łatwością przenoszony do innych rejonów świata i kultur. Powielanie 

wzorca w odmiennych realiach ma ułatwić planowana seria publikacji opartych na 

podręczniku Joy of Moving, z których pierwsza część ma być poświęcona letnim obozom dziennym 

(Day Camp). 

O kształcie ośrodka Village+Sport decydują zatrudnieni w nim ludzie, zespół fachowców, 

absolwentów kierunków nauk ruchowych. Ich celem jest rozpowszechnianie zasad, które leżą 

u podstaw metody Joy of Moving, opracowanej w oparciu o 3-letni projekt badawczy we 

współpracy z ważnymi partnerami instytucjonalnymi. Z myślą o dotarciu z metodą do jak 

najszerszego grona osób, zarówno we Włoszech, jak i za granicą oraz zapewnieniu możliwości 

powielania rozwiązań w obszarze sportu i zabaw ruchowych, zespół ośrodka w ostatnim czasie 

odwiedził wiele włoskich szkół, a od 2015 r. stara się też popularyzować metodę we Francji, w 

Indiach, Meksyku i Brazylii. 

 

NOWE PROJEKTY W VILLAGE 

W okresie wakacyjnym rusza cykl 

obozów dziennych. Day Camp to każdy 

dzień wypełniony po brzegi beztroską 

zabawą - rano gry i zajęcia sportowe, ale 

również zdobywanie wiedzy 

teoretycznej na kursach i warsztatach, 

po południu już tylko radosna zabawa. 

Dzieci mają okazję lepiej się poznać i 

wspólnie spędzać czas pod czujnym 

okiem instruktorów i opiekunów, którzy 

pozostają do ich dyspozycji przez cały 

dzień.                                              

Zwieńczeniem cyklu letnich zajęć 

prowadzonych w Village+Sport jest 

projekt School Game, kończący wakacje i 

wprowadzający dzieci na powrót do 

obowiązków szkolnych. Zajęcia 

sportowe, gry i zabawy łączą się w nim z 

warsztatami edukacyjnymi oraz czasem 

na odrabianie wakacyjnych zadań 

domowych pod okiem nauczycieli 

przedmiotów ścisłych i 

humanistycznych.  Liczne zajęcia 

dydaktyczne miały w aktracyjny sposób 

przybliżyć dzieciom świat nauki. Warto 

tu wymienić choćby warsztaty  

 
 

astronomiczne, zorganizowane we współpracy z 

Infini.to, Planetarium i Muzeum Astronomii i 

Kosmosu w Turynie, dzięki któremu w 

Village+Sport powstało prawdziwe planetarium.                          

Kolejną okazją do dobrej zabawy połączonej z 

nauką była Szkoła śpiewu, zorganizowana w 

Village+Sport we współpracy z piosenkarką 

Danielą Caggiano oraz Warsztaty dla Ciekawych 

zrealizowane wspólnie z XCHE’. 

Niedziela w Village to cykl comiesięcznych 

spotkań, podczas których dzieci z całymi 

rodzinami mają okazję aktywnie spędzić wolny 

czas, uczestnicząc w turniejach sportowych i 

warsztatach, organizowanych pod hasłem: 

„Otwarci na sport”, które mogłoby brzmieć 

również „Otwarci na rodziny”. 

Projekt Szkoła jest kolejną ważną inicjatywą, 

skierowaną do dzieci ze szkół z okolic Alby. W 

trakcie roku szkolnego, setki dzieci mogą 

rozwijać swoją pasję do sportu w szkołach, do 

których uczęszczają, korzystając ze wsparcia 

pracowników Village+ Sport, absolwentów 

kierunków nauk ruchowych, odpowiednio 

przeszkolonych w zakresie metody Joy of 

Moving. 
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Najnowszą propozycją jest Multisport, wyjątkowy projekt pozwalający dziecku uprawiać 

wiele różnych dyscyplin sportu jednocześnie i czerpać z każdej z nich to, co dla niego 

najlepsze. Rezygnacja z wąskiej specjalizacji, dzięki wykorzystaniu zalet edukacyjnych 

różnych dyscyplin, daje doskonały efekt ogólnorozwojowy. Stworzony jako kontynuacja 

zajęć oferowanych podczas Day Camp, projekt stanowi cenną alternatywę dla oferty klubów 

sportowych oraz doskonałą promocję idei amatorskiego uprawiania sportu wyłącznie dla 

przyjemności.  

 

 

CO SĄDZĄ O METODZIE OSOBY Z NIĄ ZWIĄZANE  
  

 

 
Caterina Pesce –  adiunkt na Wydziale Nauk Ruchowych na Uniwersytecie w 

Rzymie, wykłada wychowanie fizyczne dzieci i osób starszych:  

„Aby w pełni wykorzystać potencjał sportu i rolę, jaką odgrywa on w całościowym rozwoju 

dziecka oraz budowaniu zdrowych nawyków, konieczne jest stworzenie dzieciom w wieku 

przedszkolno-szkolnym odpowiedniej zachęty i umożliwienie im oddania się radosnej 

aktywności w formie dobrze przemyślanych zajęć sportowych i ruchowych.” 

 
Inder Chopra - Secretary General, Ferrero Indie, rzecznik Kinder+ Sport: 

„U podstaw programu Kinder+Sport leży przekonanie, że aktywny styl życia jest podstawą 

zdrowego życia. Dzięki uprawianiu sportu dzieci nabywają umiejętności praktyczne i rozwojowe, które 

pomagają im w kształtowaniu właściwych postaw społecznych i etycznych, tak ważnych w późniejszym 

dorosłym życiu. Naszym celem jest sukcesywne rozwijanie programu Kinder+Sport, w miarę 

postępu oczekiwań. W pierwszej kolejności pragniemy dotrzeć do dzieci na całym 

terytorium stanu Maharashtra , a następnie objąć inicjatywą cały kraj.” 

 
Christophe Mouro – Dyrektor ds. relacji instytucjonalnych, Ferrero Francja: 

„Metoda Joy of Moving stanowi kolejny krok naprzód, dzięki któremu oferta skierowana do 

dzieci odwiedzających Le Village Kinder stała się pełniejsza i atrakcyjniejsza. Proponowane 

rozwiązania są tak skuteczne, ponieważ sztab Joy of Moving, kładąc duży nacisk na aspekty 

edukacyjne, stawia zawsze na pierwszym miejscu zabawę, która sprzyja poznawaniu 
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samego siebie i lepszemu rozwojowi. To wszystko nie byłoby możliwe bez 

współpracy i wymiany doświadczeń między naszymi zespołami.” 

 
Cristina Mazariegos: 

„Realizacja projektu K+S „rekreacja – aktywne społeczności", we współpracy z 

Instytutem Sportu miasta Meksyk, przyniosła nam wiele satysfakcji. Poza efektem 

edukacyjnym, wynikającym z dotarcia z naszą metodą Joy of Moving do lokalnej 

społeczności, udało nam się przywrócić osłabione na skutek braku czasu i ucieczki 

dzieci w świat nowoczesnych technologii więzi między dziećmi a rodzicami. Nasze 

zaangażowanie w tę cenną inicjatywę na rzecz społeczności meksykańskiej, 

realizowaną już trzeci rok rzędu, w kraju, gdzie otyłość dzieci i dorosłych staje się coraz 

poważniejszym problemem, to dla nas wspaniałe doświadczenie. Na ten rok 

postawiliśmy sobie za cel rozruszać ponad 120 tys. osób w samym mieście Meksyk, 

poprzez nasz tygodniowy program zajęć, a także stworzyć 25 stref wielofunkcyjnych 

dla społeczności o najniższych dochodach, które dołączą do 50 teo typu obiektów 

zrealizowanych w ubiegłym roku. W 2016 r. rozszerzyliśmy zasięg naszego programu 

na San José Iturbide, miasto, w którym znajdują się nasze zakłady produkcyjne, 

działając we współpracy z tamtejszym miejskim wydziałem ds. sportu.” 

 
Davide Tibaldi - Koordynator ds. technicznych w Village+Sport: 

„Dzięki wizycie w Meksyku nie tylko przekraczamy granice w sensie geograficznym, ale 

również wybiegamy wzrokiem dalej w przyszłość. Udało nam się bowiem dostrzec 

korzystne uwarunkowania, sprzyjające realizacji długofalowych i wartościowych 

projektów, które mają wszelkie dane ku temu, aby przyjąć się trwale w tamtejszych 

realiach i wspierać rozwój lokalnych społeczności.” 

 
Fabrizio Martino - Ekspert w zakresie metody i organizator Day Camp: 

„Nasza inicjatywa spotkała się z pozytywnym odzewem, o czym świadczy aktywny 

udział w zorganizowanych przez nas zajęciach. To, co jednak cieszy nas najbardziej i 

stanowi doskonały prognostyk na przyszłość dla naszej metody i możliwości jej 

ugruntowania się w innych krajach, jest entuzjastyczne przyjęcie, z jakim spotkaliśmy 

się ze strony instruktorów z Le Village Kinder. Nasze spotkanie nie ograniczyło się do 

jednostronnego przekazu informacji, ale umożliwiło  również konstruktywną wymianę 

poglądów i  doświadczeń, z korzyścią dla obydwu stron. Koncepcja  Joy of Moving 

znalazła podatny grunt do dalszego rozwoju.” 

 
Gabriella Martina – Nauczyciel zespołu szkół w Vernole, Castri i 

Caprarica, Lecce:  

„Jako nauczyciele, mieliśmy okazję przekonać się, że ruch i zabawa wpływają 

korzystnie nie tylko na rozwój ciała, ale również umysłu. Zrozumieliśmy, na przykładzie 

naszej szkoły, że brak odpowiedniej infrastruktury do uprawiania sportu nie stanowi 

przeszkody do prowadzenia z dziećmi zajęć ruchowych. Wierzymy, że podręcznik 

poświęcony aktywności ruchowej, w którym zawarto wiele cennych wskazówek 

dotyczących nowatorskiej metody edukacyjnej, zostanie objęty patronatem MIUR, co 

umożliwi jego dotarcie do całej szkolnej społeczności.” 
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PROGRAM ŻYCIA W RUCHU NA CAŁYM ŚWIECIE  
  

 

Program Kinder+Sport, podobnie jak w latach poprzednich, kontynuował swoją 

ekspansję na poziomie międzynarodowym poprzez promocję programów i 

aktywności poświęconych propagowaniu ruchu wśród młodzieży. Z każdym rokiem 

program nabiera coraz bardziej globalnego charakteru i przekracza kolejne granice. 
 

OLIMPIADA W RIO 2016 I WSPÓŁPRACA 
PARTNERSKA Z ACTIONAID W BRAZYLII 

 

Olimpiada w Rio 2016 to doskonała okazja do promowania projektu Kinder+Sport. Po 

raz pierwszy, trzy podmioty z Grupy Ferrero nawiązały współpracę przy realizacji i 

promocji tego samego projektu. Nad całością czuwał zespół koordynacyjny. Ferrero 

Włochy, Ferrero Brazylia i Ferrero Niemcy podjęły wspólne działania na rzecz 

promowania metody Joy of Moving. 

Wspólnie z CONI, we współpracy z niemieckim komitetem olimpijskim DOSB i ActionAid 

Włochy, Grupa Ferrero zaangażowała się w akcję pod hasłem „Pomoc dla 

faweli w Rio de Janeiro z ideą olimpijską w tle”. Działania podjęte na polu 

pedagogicznym i społecznym nie ustaną wraz ze zgaszeniem olimpijskiego znicza, 

ale mają być kontynuowane w dłuższej perspektywie czasowej. Plany przewidują 

zrealizowanie prac rewitalizacyjnych na terenie faweli Rocinha i Cidade, w wyniku 

których powstaną bezpieczne miejsca, w których dzieci będą mogły uprawiać sport, 

bawić się, uczyć i spokojnie dorastać. 

Sport jest potężnym narzędziem społecznym, które może inicjować zmiany, łączyć 

ludzi i sprzyjać procesom integracji społecznej, zwłaszcza w zmarginalizowanych i 

zmagających się z biedą środowiskach. 

Właśnie to przekonanie utwierdziło nas w słuszności podjętego zobowiązania do 

działania również po zakończeniu Igrzysk. Pragniemy zostawić w Rio trwały ślad 

poprzez organizowanie i wspieranie szkoleń dla instruktorów i zakup sprzętu 

sportowego. 

Ambasadorzy naszego programu: Jury Chechi, Andrea Lucchetta, Fiona May, Carlton 

Myers, Massimiliano Rosolino, Antonio Rossi, Elisa Santoni i Alessandra Sensini, 

aktywnie towarzyszyli małym mieszkańcom faweli, którzy odkrywali radość płynącą 

z aktywności fizycznej, budując dialog i umacniając ducha zespołowego poprzez 

sport. 

Luisella Novelli – Nauczyciel w Szkole Podstawowej w Refrancore, 

Asti:  

„Będziemy promować metodę Joy of Moving w naszej małej placówce. To 

wspaniałe uczucie móc się po prostu pobawić (także dla nauczyciela!) i 

poznawać nowe metody nauczania poprzez ruch. Jesteśmy dumni z faktu, że 

informacje o naszych doświadczeniach zostały przedstawione w ważnych 

publikacjach na temat wychowania fizycznego. Nasze zajęcia są teraz bardzo 

różnorodne i obejmują gry i zabawy rozwijające inteligencję, zdolności 

motoryczne i koordynację ruchową.” 
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KONTYNUACJA WSPÓŁPRACY Z ISF 
 

Współpraca między Kinder+Sport a ISF 

(Międzynarodową Federacją Sportu 

Szkolnego) opiera się na wspólnych 

wartościach i głębokim przeświadczeniu, że 

sport i aktywność fizyczna stanowią 

niezbędny element edukacji dziecka. 

Kinder+Sport i ISF połączyły siły we 

wspólnym przedsięwzięciu polegającym 

na organizacji takich imprez o zasięgu 

globalnym, jak np. turnieje sportowe dla 

uczniów szkół średnich. 

Założona 4 czerwca 1972 r. w Beaufort, 

w Luksemburgu, IFS jest obecnie 

najbardziej wpływową organizacją w 

świecie sportu szkolnego, wyznaczającą 

trendy jego rozwoju. Poza 

popularyzacją sportu, IFS stwarza 

młodym ludziom z różnych stron świata 

możliwość lepszego poznania się. 

ISF została oficjalnie uznana przez 

Międzynarodowy Komitet Olimpijski 

(MKOl) i prowadzi działalność na całym 

świecie. Pod egidą ISF organizowane są 

od 1973 r. Mistrzostwa Świata Szkół w 

Narciarstwie, Szkolne Igrzyska 

Europejskie, Szkolne Igrzyska Krajów 

Azji i Pacyfiku, a także odbywająca się  

się co 4 lata gimnazjada, podczas której 

uczniowie rywalizują w lekkoatletyce, 

pływaniu oraz gimnastyce sportowej i 

artystycznej. ISF zajmuje się organizacją i 

promocją zawodów sportowych, w 

których uczestniczą szkoły z całego 

świata, pomaga w nawiązywaniu relacji 

między federacjami sportowymi a 

szkolnymi związkami sportowymi, które 

również reprezentuje w przypadku braku 

oficjalnej reprezentacji.  

Wspierając inicjatywy ISF, 

Kinder+Sport łączy młodych ludzi 

z całego świata, wykorzystując 

sport jako doskonałą okazję do 

zawierania nowych przyjaźni. 

Podczas tego rodzaju wydarzeń liczy się 

przede wszystkim radość ze wspólnej 

zabawy i możliwość spędzenia razem 

czasu, a rywalizacja, nawet ta na 

poziomie wyczynowym, schodzi na 

dalszy plan. Wierząc, że wygrana nie jest 

celem, który należy osiągnąć za wszelką 

cenę, Kinder+Sport nagradza sportowe 

zachowanie w trakcie zawodów 

wręczając specjalną nagrodę „Fair play 

trophy”. 
 

POLSKA 

Program Kinder+Sport działa w Polsce od 2008 roku. W promocję metody Joy of 

Moving aktywnie zaangażował się Polski Komitet Olimpijski. Realizacja programu 

oparta jest na trzech dyscyplinach sportu: żeglarstwie, pływaniu i siatkówce. 

Dzięki współpracy z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej, znakomici siatkarze Sebastian 

Świderski i Piotr Gruszka zostali ambasadorami turnieju mini volley. To największa 

tego rodzaju impreza w Europie, w której startuje ponad 10 tys. drużyn. 

Działania w ramach programu Kinder+Sport w obszarze żeglarstwa, którego ambasadorem jest wybitny 

polski żeglarz, mistrz olimpijski Mateusz Kusznierewicz, obejmują rejsy po Morzu 

Bałtyckim, elementy edukacji morskiej, oraz naukę podstaw żeglarstwa. 
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HISZPANIA 

Program Kinder+Sport działa w Hiszpanii od 2006 roku i jest realizowany we 

współpracy z krajową federacją piłki siatkowej i lekkoatletyczną. Najbardziej 

spopularyzowanym programem, skierowanym do dzieci w wieku 10-12 lat, jest 

Peque voley. Peque voley eventos odbywają się w weekendy w obiektach sportowych, 

w których rozgrywają swoje mecze reprezentacje narodowe, co ma na celu zbliżyć 

dzieci do ich sportowych idoli. 

Obóz Peque voley Kinder+Sport to organizowany co roku obóz letni dla dzieci w 

wieku 9-14 lat, prowadzony we współpracy z trenerami z federacji. 

Projekt Jugando al atletismo – Zabawa z lekkoatletyką – jest programem 

szkoleniowo-treningowym dla uczniów szkół podstawowych, który wprowadza 

dzieci w świat biegów, skoków i rzutów. Doroczne Alevines campeonato nacional – 

Krajowe mistrzostwa juniorów – to zawody zarezerwowane dla młodych sportowców w 

wieku 12-14 lat, zrzeszonych w federacji. Kinder+Sport we współpracy z Fundacją 

Ecomar, promuje również uprawianie sportów wodnych. 
 

 

PORTUGALIA 

Program Kinder+Sport dotarł do 

Portugalii w 2006 roku i od tego czasu 

nieustannie się rozwija. Osiągane wyniki 

są imponujące, co w głównej mierze jest 

zasługą owocnej współpracy z 

Portugalską Federacją Piłki Siatkowej. 

Gira volei to program adresowany do 

dzieci w wieku 10-12 lat, Gira+ do 

nastolatków w wieku 13-16 lat, a Gira 

praia to program nastawiony całkowicie 

na siatkówkę plażową. Kinder Cup to 

weekendowe zmagania turniejowe, 

obejmujące swym zasięgiem cały kraj,  

w których uczestniczą dzieci w wieku od 12 lat. Owocem współpracy Kinder+Sport z 

Portugalską Federacją Koszykówki są mistrzostwa kraju 3x3, w których bierze udział 

80 tys. dzieci w wieku 10-12 lat. W stolicy kraju, we współpracy z władzami miasta, 

Kinder+Sport organizuje Olisipiadas, szkolne igrzyska olimpijskie dla uczniów 

wszystkich lizbońskich szkół. 
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CHINY 

Projekt Kinder+Sport prowadzony jest w Chinach od 2009 roku. Jego głównym 

założeniem jest nakłonienie chińskich dzieci do porzucenia siedzącego trybu życia. 

Chodzi o promocję aktywności fizycznej poprzez różnego rodzaju programy sportowe 

obejmujące m.in.: maraton, zajęcia sportowe dla całych rodzin, turnieje piłki 

nożnej i tenisa,  w największych chińskich miastach - Pekinie, Szanghaju i Kantonie. 

Projekt Kinder+Sport realizowany w Chinach został wzbogacony o pewne unikalne 

elementy, jak np. włączenie do programu zasad prawidłowego żywienia oraz 

zaangażowanie w gry i zabawy ruchowe całych rodzin. 
 

 

WŁOCHY 

W roku 2015/2016, w ramach programu Kinder+Sport, kontynuowano we Włoszech 

działania na rzecz popularyzacji sportu wśród młodzieży w oparciu o nawiązaną 

wcześniej współpracę z CONI i krajowymi federacjami sportowymi (piłka siatkowa, 

pływanie, szermierka, żeglarstwo, koszykówka, lekkoatletyka, tenis, badminton). Rok 

olimpijski (Rio 2016) stał się doskonałą okazją do uwrażliwienia i zmobilizowania tysięcy 

młodych ludzi poprzez dotarcie do nich i ich klubów sportowych z odpowiednim 

przekazem. 

 
Konkurs pod hasłem „Kibicujemy i wspieramy sport” miał dwojaki cel: głośne 

wyrażenie wsparcia dla włoskiej reprezentacji olimpijskiej poprzez doping dla 

zawodników oraz nagrodzenie najbardziej aktywnych amatorskich klubów i związków 

sportowych w formie wsparcia finansowego na zakup sprzętu sportowego. Zadanie 

konkursowe, zatytułowane „Gromki doping”, polegało na przygotowaniu krótkiego 

filmiku, ukazującego, w jaki sposób młodzież kibicuje włoskiej reprezentacji 

olimpijskiej, dając wyraz swojej pasji do sportu, w połączeniu z jasnym przekazem 

wartości i budowaniem kultury sportu. 
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Projekt Kinder+Sport Włochy obejmuje 8 mniejszych projektów dedykowanych 

różnym dyscyplinom sportu, które są adresowane do szkół oraz promowane przez 

federacje sportowe. Stanowią one bazę dla inicjatyw i zawodów sportowych 

wpisanych w tradycyjną działalność federacji, które również wspieramy w ramach 

programu Kinder+Sport. Kinder+Sport we Włoszech to następujące liczby: 

- 1,8 mln młodych ludzi w wieku od 6 do 19 lat uprawiających sport amatorsko lub 

wyczynowo, korzystających ze wsparcia programu; 

- 180 finałów imprez sportowych wspieranych w ramach programu, opartych na 

współzawodnictwie lub o innym charakterze; 

- 100 dni, podczas których program Kinder+Sport był stale obecny poprzez dedykowany 

zespół i działalność ośrodka promującego idee projektu; 

- 7 wielkich mistrzów sportu, którzy aktywnie pomagają nam w szerzeniu 

wartości projektu: Andrea Lucchetta, Carlton Myers, Massimiliano Rosolino, Valerio 

Aspromonte, Fiona May, Alessandra Sensini i   Rita Grande. 
 

Wybrane informacje dotyczące projektów realizowanych we współpracy z partnerami: 

 
CONI (Włoski Narodowy Komitet Olimpijski) 

W tym roku wspieraliśmy CONI w trakcie Narodowego Dnia Sportu. Jest to 

impreza, która promuje wszystkie dyscypliny sportu i aktywnie angażuje teren 

całego kraju podczas jednego dnia, w całości poświęconego sportowi i zabawie. W 

sumie udział wzięło ponad 500 tys. osób z 20 regionów, ponad 100 

prowincji i 600 gmin. Obozy Educamp z kolei przeznaczone są dla dzieci w 

wieku od 5 do 14 lat, łącznie z tymi, które prowadzą zwykle siedzący tryb życia i są 

mniej skłonne do aktywności fizycznej, a także młodzieży borykającej się z 

trudnościami i tej, którą zgłaszają placówki zdrowia. Obozy odbywają się w 

specjalnie wybranych do tego celu ośrodkach, gdzie dzieci i młodzież mają 

zapewnione bezpieczne warunki do uprawiania sportów i wspólnej zabawy. W 

pierwszej edycji trofeum CONI zawody zostały rozegrane w dwóch etapach – 

regionalnym i krajowym. W finałach uczestniczyło 3 tys. dzieci, które rywalizowały 

w 32 dyscyplinach. 

Jeden ważny aspekt sprawił, że obecność Ferrero w Casa Italia w Rio nabrała 

szczególnego, prospołecznego wymiaru - Kinder+Sport dołączył, obok  ActionAid i 

CONI, do projektu na rzecz rewitalizacji obiektów szkolnych i sportowych w dwóch 

największych favelas w Rio. W ten sposób zamierzamy odcisnąć trwały ślad na 

społecznej mapie miasta, pozostawiając materialne świadectwo włoskiej obecności 

w Rio de Janeiro podczas Igrzysk Olimpijskich. 
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FIPAV (Włoski Związek Siatkówki) 

„S3” to nowy szkolny projekt federacji siatkarskiej, opracowany we współpracy z Andreą 

Lucchettą. W drugim roku zaangażowanych było tysiąc szkół i około 300 tys. dzieci, oprócz 

około tysiąca klubów sportowych, gdzie odbywały się imprezy towarzyszące. S3 promuje 

siatkówkę halową, ale również imprezy na świeżym powietrzu i turnieje siatkarskie, aby 

zachęcać do gry całe rodziny – dzieci, nastolatki, dorosłych i dziadków. Nauka i doskonalenie 

gry organizowane są na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Prowadzone są w 

prosty, dynamiczny i atrakcyjny sposób. Opierają się na szczegółowych postępach 

techniczno-dydaktycznych i schematach gry dopasowanych do wieku. Główną ideą jest 

promowanie najważniejszych wartości sportu, jak bycie drużyną i troska o zdrowie, w 

połączeniu z techniką, organizacją i komunikacją. 

 

FIN (Włoska Federacja Pływania) 

„Acquamica nuoto anch’io” to projekt wymyślony przez firmę Arena, sponsora 

technicznego federacji pływackiej, który Kinder+Sport wspiera już kolejny, trzeci rok. 

Udział w programie pływaka Massimiliana Rosolina ma zachęcić uczniów szkół podstawowych 

do pływania. Program dzieli się na dwa etapy – nauki w klasie i praktyki na basenie. 

Pierwszy etap projektu dotarł do 500 klas szkół podstawowych w całych Włoszech, co 

przekłada się na liczbę 12,5 tys. dzieci. 
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FIV (Włoska Federacja Żeglarstwa) 

„Velascuola” to ogólnokrajowy program dydaktyczny, opracowany i realizowany przez FIV, we 

współpracy z ministerstwem edukacji. Celem jest promocja kultury żeglarstwa w szkołach i 

wzbudzenie szacunku do środowiska. Projekt obejmuje lekcje prowadzone przez instruktorów 

federacji, uzupełniające zwykłe zajęcia w szkołach poświęcone pływaniu.  

Program został objęty patronatem Kinder+Sport. W ramach tej współpracy przygotowane i 

rozdane zostały podręczniki, a także uruchomione pracownie i praktyczne wprowadzenie do 

żeglarstwa. W programie uczestniczy 500 szkół i 180 klubów – łącznie 43 tys. 

kursantów. 

 
FIT – FIBA (Włoska Federacja Tenisa i Włoska Federacja Badmintona) „Racchette di 

classe” oraz „Trofeo tennis”  to najważniejsze inicjatywy, w ramach których mieliśmy okazję 

współpracować z tymi federacjami. Pierwsza z nich oparta jest na intensywnej kampanii 

promującej uprawianie sportu oraz wychowanie przez sport, skierowanej do szkół podstawowych i 

średnich. Udało się w nią zaangażować łacznie 50 tys. z 450 szkół. Drugi projekt to 

najważniejszy w kraju turniej dla młodych adeptów tenisa, o którego znaczeniu świadczy 130 

etapów i  liczba 18 tys. uczestników. 
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RADOŚĆ Z RUCHU – TAKŻE W FIRMIE  
 

W ramach programu Kinder+Sport kontynuujemy propagowanie aktywności 

fizycznej wśród pracowników Grupy Ferrero. W ten sposób kształtujemy nową 

kulturę organizacji, zachęcając osoby będące jej częścią do aktywnego uczestnictwa w 

procesie zmian, które nie tylko mogą odmienić ich własne życie, ale również życie ich 

rodzin. 

 
Międzynarodowy wymiar programu Kinder+Sport oddaje w pełni sposób, w jaki 

niektóre kraje z Grupy Ferrero będą obchodzić 70-lecie istnienia firmy. 

Kinder+Sport Day jest bowiem formatem na tyle uniwersalnym, że przeniesienie go 

w inne realia pozwala nadal zachować unikalne elementy rodzimej kultury i 

tradycji. To dzień wypełniony zabawą i rozrywką, pod znakiem promowania 

aktywnego stylu życia, spędzony w towarzystwie kolegów i rodziny. 
 
 

PROGRAM DLA PRACOWNIKÓW HISZPAŃSKIEJ JEDNOSTKI BIZNESOWEJ  

FERRERO HISZPANIA: ZOBOWIĄZANIE DO POPOPULARYZAJCI SPORTU WŚRÓD 

PRACOWNIKÓW  

W ślad za zobowiązaniami podjętymi 

przez Grupę, Ferrero Hiszpania podziela 

i szerzy wartości leżące u podstaw 

globalnego programu Kinder+Sport Joy 

of Moving, stawiając sobie za cel 

propagowanie aktywnego stylu 

życia jako nieodłącznego 

elementu pracy zawodowej. 

Troska o pracowników to dla Ferrero 

Hiszpania więcej niż wartość - to 

codzienna praktyka wynikająca z 

poczucia odpowiedzialności, która 

wykracza poza tradycyjne cele 

przedsiębiorstwa. Przejawem tej 

odpowiedzialności jest promowanie 

wśród pracowników aktywnego trybu 

życia poprzez program Kinder+Sport, 

który doczekał się w spółce hiszpańskiej 

szerokiego rozpowszechnienia i 

włączenia do lokalnego planu CSR. 

Działania na rzecz promowania 

aktywności fizycznej oraz dbałość o 

jakość życia stanowią główną misję 

programu Kinder+Sport. Ferrero 

Hiszpania ze swojej strony, na co dzień 

podejmuje szereg działań mających 

zachęcać zarówno młodzież, jak i 

pracowników do nierezygnowania z 

aktywności fizycznej. W przypadku 

pracowników popularyzacja aktywnego 

stylu życia wiąże się z realizowanym 

wewnętrznie programem, który 

koncentruje się na dwóch głównych 

kierunkach działania. 

Po pierwsze, Ferrero Hiszpania aktywnie 

zachęca swoich pracowników do udziału 

w imprezach rowerowych, biegowych i 

triathlonowych. Regularnie, raz w 

miesiącu, firma przekazuje informacje 

na temat aktualnego kalendarium 

zawodów i zobowiązuje się do pokrycia 

kosztów wpisowego dla wszystkich, 

którzy zdecydują się na udział w 

imprezie. Pracownicy otrzymują  

również specjalne zestawy sportowe 

oznaczone logo Kinder+Sport. W ten 

sposób firma pomaga pracownikom 

przestawić się na zdrowe nawyki, 

jednocześnie umacniając ich poczucie 

przynależności do grupy. 
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Ponadto, osoby zatrudnione w centrali Ferrero Ibérica w Barcelonie, mogą 

korzystać, całkowicie bezpłatnie, z położonego nieopodal centrum sportowego. 

Bliskość obiektu sprawia, że pracownicy, ilekroć zechcą, mogą sobie zrobić przerwę w 

pracy, by poświęcić ją na chwile aktywności fizycznej. Dzięki takiemu rozwiązaniu 

aktywność ruchowa daje się łatwo pogodzić z obowiązkami w pracy. 

 
To nie tylko sposób na poprawę formy fizycznej, ale również umysłowej, co w 

rezultacie przekłada się na większą wydajność w pracy. Badania przeprowadzone 

przez akademickie Kolegium Zdrowia i Rozwoju Człowieka, wykazały, że osoby, 

które regularnie wykonują ćwiczenia fizyczne mają w sobie więcej entuzjazmu na 

co dzień i są bardziej pozytywnie nastawione do życia. 

 
Dzięki takim inicjatywom realizowanym przez Ferrero Hiszpania, pracownicy 

mają możliwość wyboru bardziej aktywnego i zdrowszego trybu życia, 

który przekłada się na zdrowsze relacje międzyludzkie i lepsze 

stosunki w pracy. Aktywność fizyczna daje im szansę na przeżywanie we 

właściwy dla siebie sposób wartości, które niesie ze sobą sport i program 

Kinder+Sport takich, jak: koleżeństwo, fair play, duch zespołowy, moralność i 

szacunek. 
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a część raportu poświęcona jest Planecie, którą Grupa Ferrero stawia w 

centrum swojej troski. Dlatego też, stale podejmując działania na rzecz 

wzrostu naszej organizacji, przykładamy jednocześnie ogromną wagę do 

zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska naturalnego. 

 

POSZANOWANIE I  OCHRONA PLANETY ZNAJDUJĄ SWÓJ KONKRETNY 
WYRAZ W SZEREGU ODPOWIEDZIALNYCH DECYZJI ,  KTÓRE SĄ 
PODEJMOWANE NIE TYLKO DLA ZAGWARA NTOWANIA 
ZAOPATRZENIA W SUROWCE  POCHODZĄCE ZE ZRÓWNOWAŻONYCH 
ŹRÓDEŁ, ALE TAKŻE DLA ZMNIEJSZENIA WPŁYWU WYWIERANEGO 
PRZEZ DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNĄ NA ŚRODOWISKO NATURALNE .  

 

 
Grupa Ferrero jest świadoma swej roli – na równi z innymi przejawami działalności 

człowieka - w utrzymaniu równowagi ekosystemu, którego jest nierozłącznym 

składnikiem. Ferrero angażuje się w rozpowszechnianie zrównoważonych praktyk 

w całym łańcuchu zaopatrzenia, podejmując i rozwiązując wyzwania pojawiające się 

na tej drodze. Najwyższa jakość, poszanowanie praw człowieka oraz korzystanie z 

upraw zrównoważonych to dla nas czynniki o równym i tak samo podstawowym 

znaczeniu. 

 
Grupa Ferrero zwraca ponadto szczególną uwagę na podniesienie efektywności 

energetycznej oraz ograniczenie wpływu wywieranego na środowisko przez 

prowadzoną działalność. Zdajemy sobie sprawę, że produkcja realizowana w 

poszanowaniu środowiska naturalnego wymaga stosowania najlepszych dostępnych 

technologii, efektywnego wykorzystywania energii, materiałów i zasobów 

naturalnych, a także odpowiedzialnego i racjonalnego korzystania z zasobów 

wodnych. 

 
Świadomi ciążącej na nas odpowiedzialności, ponawiamy podjęte wcześniej 

zobowiązanie dążenia do minimalizacji oddziaływania na środowisko wzdłuż 

całego łańcucha wartości - od surowców, poprzez zakłady produkcyjne, aż po 

logistykę. 

T 



— 
163 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



F-ACTS – ZRÓWNOWAŻONE PRAKTYKI ROLNICZE FERRERO 

 
 

  

 

 
F-ACTS: 
ZRÓWNOWAŻONE PRAKTYKI ROLNICZE 
FERRERO  

 

FERRERO - KIERUJĄC SIĘ MOTTEM „WSPÓLNE WARTOŚCI, BY 
TWORZYĆ WARTOŚĆ” -  OD LAT STAWIA NA BUDOWANIE Z 
PRODUCENTAMI ORAZ DOSTAWCAMI SUROWCÓW BEZPOŚREDNICH 
I DŁUGOFALOWYCH RELACJI OPARTYCH NA DIALOGU I 
PRZEJRZYSTOŚCI .  

 

 

celu zapewnienia sobie najlepszych dostępnych na rynku surowców Ferrero od 

dawna dokładnie bada i analizuje surowce, ich pochodzenie oraz procesy 

przetwórcze, jakim są poddawane. Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, 

zrównoważony rozwój stał się kluczowym elementem tej kultury wiedzy. 

 
Ferrero - kierując się mottem „Wspólne wartości, by tworzyć wartość” - od lat stawia na 

budowanie z producentami oraz dostawcami surowców bezpośrednich i długofalowych 

relacji, opartych na dialogu i przejrzystości. 

 
Zgodnie z tą wizją, tworzenie wartości nie ogranicza się jedynie do poszanowania i 

przestrzegania szeregu kluczowych zasad, ale wymaga także przyjęcia na siebie 

odpowiedzialności za popularyzację tych wartości wśród wszystkich wewnętrznych i 

zewnętrznych interesariuszy Grupy. Szczególną uwagę Ferrero przykłada miedzy innymi 

do warunków produkcji panujących w łańcuchach rolniczych. Ponadto wymaga, aby 

wszyscy dostawcy i współpracownicy przyjęli Kodeks postępowania handlowego 

Ferrero oraz przestrzegali wysokich i niekwestionowalnych standardów wypracowanych 

przez Grupę. Wpływa to niewątpliwie na konsolidację współpracy ze wszystkimi 

uczestnikami łańcucha, a zarazem wzmacnia jego przejrzystość.   

  
Surowce, z których korzysta Ferrero, pochodzą z obszarów wiejskich, a to właśnie rozwój 

tych obszarów jest kluczowym elementem, umożliwiającym niesienie pomocy rolnikom, 

pracownikom rolnym i ich rodzinom. Właśnie dlatego Ferrero promuje dobre praktyki 

rolnicze i społeczne, zgodne z międzynarodowymi standardami. 

 

MAJĄC NA UWADZE ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ORAZ POPRAWĘ 
WARUNKÓW ŻYCIA SPOŁECZNOŚCI I  OBSZARÓW WIEJSKICH 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).  

 

w 
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F-ACTS 
celu promowania zrównoważonych łańcuchów rolnych, Ferrero – działając w 

ramach F-ACTS – objęło swoje podstawowe surowce programem Ferrero Farming 

Values (FFVs). Dla każdego surowca został opracowany specjalny, indywidualny 

program FFV, który stawia sobie za cel osiągnięcie konkretnych założeń, w oparciu 

o 3 podstawowe filary: projekty specjalne i współpracę, standardy i certyfikaty, 

zaangażowanie instytucjonalne i zbiorowe. 

Zważywszy na złożoność procesu zaopatrzenia na poziomie światowym, Grupa Ferrero zdaje 

sobie sprawę, że jeden podmiot, działając samodzielnie, nie da rady przekształcić istniejącego 

łańcucha dostaw w łańcuch o zrównoważonym charakterze. 
 

 

WSZYSTKIE PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W ŁAŃCUCHU WARTOŚCI 
MUSZĄ WSPÓŁPRACOWAĆ, ABY OSIĄGNĄĆ WSPÓLNY CEL, JAKIM JEST 
ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW. 
 

 

Właśnie dlatego trzy wspomniane wyżej filary muszą działać w pełnej synergii, uzupełniając 

się wzajemnie. Podejście to jest wzbogacone dodatkowo o szereg różnych działań i inicjatyw. 
 
 

w 
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3 FILARY 

PROJEKTY I 
WSPÓŁPRACA 

 
 

 

Save The Children, 
ECOOKIM 

STANDARDY I 
CERTYFIKATY 

 
 

 

UTZ / Fairtrade / 
Rainforest Alliance 

ZAANGAŻOWANIE 
INSTYTUCJONALNE 

I ZBIOROWE 
 
 

 

International Cocoa Initiative, 
World Cocoa Foundation 

PROGRAMY I CELE 

 
KAKAO 

 
Do 2020 roku 

100% surowca z certyfikatem 
zrównoważonej produkcji 

 
OLEJ PALMOWY 

Od stycznia 2015 roku 
100% surowca certyfikowanego przez 

RSPO jako olej segregowany i 
pochodzący ze zrównoważonych źródeł 

      ORZECH LASKOWY 
Do 2020 roku 

100% surowca identyfikowalnego 

       CUKIER TRZCINOWY 

 
Do 2020 roku 

100% surowca identyfikowalnego 

 
JAJA 

Od września 2014 roku 
100% jaj od kur z chowu ściółkowego 

(nieklatkowego), w zakładach 
położonych na terenie UE 

 
MLEKO 

 
Przestrzeganie ścisłych standardów 

jakościowych oraz kontrola wskaźników 
zrównoważonej produkcji 
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Ponieważ cele dotyczące łańcucha dostaw lecytyny 

sojowej i kawy już zostały osiągnięte, Ferrero skupia 

się na ich utrzymaniu, a mianowicie: 

 
• 100% lecytyny sojowej GMO free. Grupa 

Ferrero uznaje to za utrwaloną już praktykę i 

kontynuuje realizację tego zobowiązania; 

 

• 100% kawy z certyfikatem zrównoważonej 

produkcji. Zazwyczaj kawa jest kupowana od 

wyselekcjonowanych dostawców z Ameryki  

Środkowej i Południowej. Dzięki opracowanemu dla 

kawy programowi UTZ „rolnicy mogą doskonalić 

techniki rolne i polepszać swoje warunki pracy, a 

także poświęcać więcej czasu opiece nad dziećmi i 

trosce o środowisko naturalne1”. 

 
SUPPLIER SUSTAINABILITY PROGRAMME – OCENA I WSPARCIE WYNIKÓW 
ZRÓWNOWAŻONEJ PRODUKCJI OSIĄGANYCH PRZEZ NASZYCH DOSTAWCÓW 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Deklaracja UTZ 
Certified Coffee 
Program Mission. 
 

 

W

 

l 

 

 

W W lipcu 2016 roku, Ferrero odnowiła 

współpracę z EcoVadis – platformą, która pozwala 

przedsiębiorstwom na monitorowanie wyników 

osiąganych przez dostawców, poprzez ocenę 

stosowanych przez nich strategii i procedur 

biznesowych. Odnowienie tej współpracy  

wzmocniło nasze zaangażowanie na rzecz podniesienia poziomu zrównoważonego rozwoju 

w całym łańcuchu dostaw.  

W kontroli stosowania zasad zrównoważonej produkcji przez dostawców, kluczowym 

elementem jest dla nas możliwość sprawdzenia zgodności ze standardami Ferrero oraz 

wspomagania stałego procesu doskonalenia, co przekłada się na długoterminową współpracę 

realizowaną poprzez zaangażowanie i dialog. 

Wykorzystując 21 kryteriów podzielonych na cztery najważniejsze obszary - środowisko, 

aspekty społeczne, sprawiedliwy handel i zrównoważone zasady zaopatrywania – ocena 

opiera się na powszechnie uznanych na poziomie międzynarodowym standardach i jest 

zgodna z Kodeksem postępowania handlowego oraz Kodeksem etycznym Ferrero. 

Każdy z dostawców otrzymuje punktację, w czterech najważniejszych obszarach, określoną w 

oparciu o wskaźniki KPI opracowane dla poszczególnych branż. Końcowy wynik określa 

pozycję dostawcy i pozwala mu zorientować się, jak wygląda jego sytuacja na tle branży. 

Obok zwykłej oceny ryzyka, dostawcy, którzy w wyniku przeprowadzonej oceny zostali uznani 

za dostawców „o podwyższonym ryzyku”, są zachęcani do wprowadzenia działań 

naprawczych, po których, w określonym terminie, przewidziana jest ponowna ocena.   

Projekt pilotażowy został zakończony na początku 2016 roku. Objął on swym zasięgiem blisko 

60 dostawców strategicznych surowców, z których część obecnie wdraża działania naprawcze. 
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Tego samego roku uruchomiliśmy wewnętrzną akcję oceny pięciu naszych 

gospodarstw rolnych, a następnie akcję oceny dostawców surowców. 

Ferrero będzie kontynuowała swoją współpracę z EcoVadis przez kolejne 

trzy lata, stosując proponowany przez nią model oceny jako standardowe 

narzędzie do analizy i podnoszenia wyników środowiskowych, społecznych 

i etycznych w całym łańcuchu wartości. Jednocześnie planowane jest 

uruchomienie specjalnej platformy, która umożliwi dzielenie się 

najlepszymi praktykami. 

 

 
 

 

PLATFORMA SAI (SUSTAINABILE  AGRICULTURE  INITIATIVE)  

W celu przyspieszenia procesu zmian w przemyśle spożywczym, część firm 

produkujących towary codziennego użytku w 2002 roku postanowiło powołać do 

życia specjalną platformę pod nazwą „Inicjatywa na rzecz zrównoważonego 

rolnictwa” (SAI Platform). 

Aktualnie Platforma obejmuje 90 firm z branży żywności i 

napojów. Jej celem jest szerzenie wiedzy na temat 

zrównoważonego rolnictwa oraz docieranie do coraz większej 

liczby interesariuszy.  

  

Ferrero jest członkiem platformy SAI od początku 2016 roku. Grupa w pełni 

podziela wizję zrównoważonego rolnictwa, postrzeganego jako „wydajna 

produkcja bezpiecznych produktów rolniczych wysokiej jakości, przy wykorzystaniu 

metod, które chronią i wzmacniają środowisko naturalne, warunki społeczne i 

ekonomiczne rolników, ich pracowników i lokalnych społeczności, a przy tym 

chronią zdrowie i dobrostan wszystkich hodowanych gatunków”. Ferrero bierze 

aktywny udział w grupach roboczych, działających w pięciu obszarach towarowych: 

mięso wołowe, mleko, uprawy rolnicze i warzywa, kawa, owoce i orzechy. 

Pozostałe grupy robocze zajmują się problemami związanymi z wodą, między 

innymi poprzez tworzenie dostępnej online bazy danych, która zbiera najlepsze 

praktyki z zakresie gospodarki wodnej czy też usługi Eco System.  

  
Platforma SAI opracowuje (lub uczestniczy w opracowywaniu) narzędzi i 

wytycznych w zakresie zrównoważonego zaopatrzenia oraz zrównoważonych 

praktyk rolniczych, na poziomie globalnym i lokalnym. Przeprowadziła pierwszą na 

świecie branżową „Ocenę zrównoważonego rozwoju gospodarstwa rolniczego” 

(Farm Sustainability Assessment – FSA), obejmującą zrównoważone praktyki 

rolnicze.  Od 2014 roku rolnicy mają możliwość ocenić stosowane przez siebie 

praktyki, wykorzystując do tego metody powszechnie uznawane w branży żywności 

i napojów. Kryteria oceny określone dla rolników wychodzą naprzeciw 

zapotrzebowaniu na produkty o zrównoważonym pochodzeniu, które sygnalizuje 

wiele przedsiębiorstw. 
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Każdy rolnik może online przeprowadzić ocenę, którą można posłużyć się dla 

większości rodzajów upraw, wielkości gospodarstw czy ich położenia 

geograficznego. Pozostałe elementy, na których opierają się działania 

podejmowane przez Ferrero, to: „Dokumentacja w zakresie branżowych strategii i 

praktyk” (Sector Policy and Practices documents); „Przewodnik dla praktyków po 

zrównoważonym zaopatrzeniu” (Practitioner’s Guide for Sustainable Sourcing), 

„Zalecenia w zakresie oceny wyników zrównoważonego rozwoju” (Sustainability 

Performance Assessment – SPA)  

Platforma SAI odegrała także ważną rolę w realizacji „Światowego programu branży 

nabiałowej na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym”.   
 

 

Unikalne cechy: 

1. Platforma SAI to jedyna na świecie inicjatywa w branży spożywczej na rzecz 

zrównoważonego rolnictwa.   

2. Jej celem jest angażowanie wszystkich interesariuszy łańcucha spożywczego, 

którzy chcą odegrać aktywną rolę w rozwoju, identyfikacji i wdrażaniu na szeroką 

skalę zrównoważonych praktyk rolniczych.  

3. Inicjatywa gromadzi i rozwija wiedzę na temat zrównoważonego rolnictwa,  

która następnie jest przekazywana wszystkim zainteresowanym stronom, w celu 

wypracowania wspólnej interpretacji projektu i jego długoterminowych efektów.  

4. Platformę charakteryzuje podejście włączające, które bierze pod uwagę każdą 

inicjatywę i każdy wartościowy pomysł (na przykład elementy rolnictwa 

zintegrowanego czy ekologicznego), mogący wnieść wkład w rolnictwo 

zrównoważone. 

5. Dąży do rozwoju rolnictwa zrównoważonego dla podstawowych upraw, poprzez 

stosowanie procesu ustawicznego doskonalenia, który umożliwia rolnikom z 

całego świata łatwe i elastyczne przystępowanie do programu. 
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KAKAO 

Duża część światowej produkcji kakao pochodzi z 

małych rodzinnych gospodarstw położonych na 

terenie tzw. krajów rozwijających się. W odróżnieniu 

od gospodarstw działających na skalę przemysłową, 

te małe farmy często korzystają z przestarzałych 

praktyk uprawy, mają do dyspozycji ograniczone 

środki oraz niewystarczającą wiedzę. Rolnicy muszą 

się mierzyć z poważnymi wyzwaniami oraz 

złożonymi problemami natury ekonomicznej, 

społecznej i środowiskowej, do których można 

zaliczyć na przykład rosnącą konkurencję ze strony 

innych upraw, czy brak wiedzy i dostępu do dobrych 

praktyk rolniczych. 

  
W celu zabezpieczenia przyszłości branży kakao, Grupa Ferrero działa na rzecz wspierania i 

doskonalenia zrównoważonego rozwoju upraw kakao poprzez wdrożenie programu Ferrero 

Farming Values Cocoa. Program ten opiera się na trzech podstawowych filarach – certyfikacji, 

zaangażowaniu na poziomie instytucjonalnym oraz projektach realizowanych we współpracy z 

innymi podmiotami. 

CERTYFIKOWANE KAKAO 
 

Jednym z najważniejszych zobowiązań podjętych przez Ferrero w zakresie tworzenia 

zrównoważonego łańcucha dostaw rolniczych jest zobowiązanie, że do końca 2020 roku 

Grupa osiągnie cel w postaci 100% dostaw kakao zrównoważonego pochodzenia. 
 

W roku 2015/2016 Grupa Ferrero wykorzystała ponad 120 tys. ton kakao, z czego 50% stanowił 

surowiec z certyfikatem zrównoważonej produkcji - tym samym przed terminem osiągnięty 

został cel pośredni planowany do realizacji na koniec 2016 roku.  

 

HARMONOGRAM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ŁAŃCUCHA DOSTAW KAKAO 
 

 

ROK 
2015/2016 

SIERPIEŃ 2016 

  

  Pochodzenie: Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, Nigeria, Ekwador, Kamerun i inne 

25% 75% 
50% 

20% 

SIERPIEŃ 2013 

2013 

F SIERPIEŃ 

2016 

KONIEC 

2018 

KONIEC 
2020 

100% 

50% 

SIERPIEŃ 2013 KONIEC 2016 KONIEC 2018 KONIEC 2020 
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Kakao, kupowane obecnie przez Grupę Ferrero, posiada następujące certyfikaty 

pochodzenia ze zrównoważonych źródeł: UTZ Certified, Rainforest Alliance 

Certified™ oraz Fairtrade. 
 
 

Certyfikat UTZ jest synonimem zrównoważonego 

rolnictwa oraz szerszych perspektyw dla 

rolników, ich rodzin i naszej planety. Dzięki 

programowi UTZ rolnicy mogą zapoznawać się z 

optymalnymi metodami uprawy, poprawiać swoje 

warunki pracy, a także poświęcać więcej czasu 

opiece nad dziećmi i trosce o środowisko. 

Program UTZ zapewnia rolnikom wyższe plony,  

większe zyski oraz lepsze możliwości, a wszystko to w poszanowaniu środowiska 

oraz naturalnych zasobów ziemi.   
 

Gospodarstwa rolne Rainforest Alliance Certified™ 

wspierają zdrowe środowisko naturalne, promują 

dobrobyt pracowników rolnych i lokalnych 

społeczności oraz stosują wydajne praktyki rolnicze. 

Pracownicy rolni korzystają z bezpiecznych warunków 

pracy, godnych warunków mieszkania i pomocy 

medycznej, a ich dzieci mają dostęp do edukacji. 

Certyfikat pomaga zapewniać ochronę ekosystemów, w tym naturalnych 

siedlisk dzikich zwierząt, zasobów wodnych i gruntów. 
 

Fairtrade Cocoa Program zapewnia małym 

gospodarstwom rolnym korzyści, polegające za 

zwiększeniu sprzedaży kakao, które posiada certyfikat 

Fairtrade. Więcej informacji na ten temat znajduje się 

na stronie www.info.fairtrade.net/program. W 2013 

roku Grupa Ferrero zobowiązała się, że do roku 2016  

zakupi za pośrednictwem Fairtrade Sourcing Program 20 tys. ton kakao 
spełniającego wymogi Fairtrade.  
W 2016 roku Ferrero podwoiło ilość kakao kupowanego od rolników zrzeszonych w 
programie Fairtrade do poziomu 40 tys. ton – i taką jego ilość planuje zakupić w 
kolejnych trzech latach. 

 

Równolegle do realizacji zobowiązania przewidującego osiągnięcie założonego celu 

zaopatrzenia do roku 2020, Ferrero na stałe współpracuje z organizacjami non 

profit i stowarzyszeniami rolników, pomagając im w rozwiązywaniu problemów o 

charakterze rolniczym, społecznym, środowiskowym i gospodarczym, związanych z 

uprawą kakao. Dodatkowo Grupa wspiera już istniejące projekty lokalne, które dążą 

do zapewnienia zrównoważonej produkcji kakao, a przy tym przyczyniają się do 

polepszenia warunków życia indywidualnych rolników i dobrobytu całych 

społeczności. Poniżej zostały przedstawione niektóre tylko przykłady konkretnych 

projektów realizowanych w terenie. 

http://www.info.fairtrade.net/program


F-ACTS: KAKAO 

— 
172 

 
 

   
 

 
 
 
 
 

  

NASZ ŁAŃCUCH DOSTAW W GHANIE I NA WYBRZEŻU KOŚCI SŁONIOWEJ W ROKU 2015/20162
 

 
 

Liczba partnerów 8  

Liczba SSE (Sustainable Sourcing Entities) 44 

Liczba sekcji/spółek 775 

Liczba rolników posiadających certyfikat 47.759 

Liczba rolniczek posiadających certyfikat 8.742 (18,3%) 

Liczba hektarów objęta certyfikatem 175.557 
 

Liczba hektarów objęta mapowaniem 85.522 (48,7%) 

Średnia liczba hektarów przypadająca na 1 rolnika 3,68 
 

Średnia liczba ton surowca przekazanego w 
przeliczeniu na 1 rolnika 

2,11 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Źrodło: O. Rousseau, 2016 
Annual reports analysis 
2015-2016 campaign. 

Inicjatywy szkoleniowe 
 

Średnia liczba szkoleń 
przewidzianych w przeliczeniu na 
1 rolnika 

 
Średnia liczba szkoleń 
zrealizowanych w 
przeliczeniu na 1 rolnika 

 

Średni poziom uczestnictwa 

 
Średni poziom uczestnictwa kobiet 

 
6 

 

4 

71% (uczestnictwo powyżej 
założonego celu) 
 
23% (przeszkolonych osób) 

 

Pozostałe inicjatywy 
 

Liczba szkółek kakaowców  

Liczba rozdanych sadzonek 

170 

1.252.673 
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WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ - WSPÓŁPRACA Z FAIRTRADE ORAZ 
ZWIĄZKIEM SPÓŁDZIELNI ECOOKIM 

 
PROGRAM MONITORINGU REALIZOWANY WE WSPÓŁPRACY Z FAIRTRADE3 

ECOOKIM to związek 23 spółdzielni, które zrzeszają blisko 10 tys. rolników, 

uprawiających kakao na Wybrzeżu Kości Słoniowej. To największe 

stowarzyszenie z certyfikatem Fairtrade działające na Wybrzeżu Kości Słoniowej. 

Od 2014 roku Ferrero kupuje kakao z certyfikatem Fairtrade bezpośrednio od 

ECOOKIM. W roku 2014/20015 związek ECOOKIM przeznaczył dla Ferrero 

kakao pochodzące z siedmiu członkowskich spółdzielni. 

  
Projekt w pigułce 

Ferrero kupuje kakao Fairtrade w związku spółdzielni ECOOKIM na Wybrzeżu Kości 

Słoniowej od 2014 roku. Ferrero oraz Fairtrade rozpoczęły wspólny projekt 

monitoringu i zidentyfikowały 18 kluczowych wskaźników efektywności (KPI). 

Konkretne cele obejmowały: 
 

 
 
 

3. Źrodlo: Fairtrade 
Germany, kwiecień 2016 - 
Monitoring Report. 

1. ocenę poziomu rozwoju operacyjnego związku ECOOKIM w zakresie uprawy 

kakao oraz rozwoju społeczności; 

2. wzmocnienie monitoringu wewnętrznego ECOOKIM; 

3. dalsze wspieranie społecznego i zrównoważonego rozwoju społeczności 

rolników uprawiających kakao;   

4. wkład w zapewnienie transparentnej i długoterminowej współpracy. 
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WYNIKI Z PIERWSZEGO OKRESU MONITORINGU 2014/2015  

(OD PAŻDZIERNIKA 2014 ROKU DO SIERPNIA 2015 ROKU): 

Rolnicy, którzy czerpią korzyści z działań 

podejmowanych przez Ferrero: 

5.411 (287 rolniczek). 

19.199 ha - łączna liczba hektarów 

przeznaczonych pod produkcję kakao w 7 
wybranych spółdzielniach  

 

3,5 ha – średnia wielkość działek w 

posiadaniu rolników uprawiających 

kakao i zaangażowanych w projekt;  

średnia liczba drzewek kakao na hektar 

1.400, a średni zbiór z hektara na 

poziomie 680 kg (pierwszy certyfikat 

związku ECOOKIM podawał średnią 

produkcję na poziomie 250 kg z 

hektara). 

 
7 wybranych spółdzielni wyprodukowało 

5.758.356 kg kakao nadającego się 

na eksport, z czego 5.165.112 kg 
zostało sprzedanych w ramach  

Fairtrade. 

 
Dzięki zaangażowaniu Grupy Ferrero, 7 

spółdzielni może sprzedawać średnio 

81% swojej produkcji nadającej się na 

eksport jako kakao Fairtrade (ogólna 

średnia ta dla producentów kakao z 

certyfikatem  wynosi  33%). 

 

1.033.022 USD to - zgodnie z 

raportem ECOOKIM - wartość importu 

premium Fairtrade generowana przez 

sprzedaż kakao Fairtrade firmie Ferrero 

podczas okresu poddanego ocenie.   

Część środków gromadzonych w ramach 
funduszu Premium Fairtrade zostało 
zainwestowanych w zakup pomp 
wodnych i budowę szkoły podstawowej.  

Dobre praktyki rolnicze koncentrują się 

na: stosowaniu nawozów, walce z 

chwastami i szkodnikami roślin, zbiorze i 

otwieraniu owoców kakaowca, 

fermentacji, suszeniu, ponownym 

sadzeniu i dbaniu o zapewnienie cienia. 

Do koordynacji szkoleń związek 

ECOOKIM zatrudnił inżyniera agronoma. 

Stoi on na czele zespołu, który zajmuje 

się szkoleniami o charakterze 

środowiskowym, społecznym oraz z 

zakresu dobrych praktyk rolniczych. W 7 

wybranych spółdzielniach pracuje 4 

techników agronomów. 

 
ECOOKIM współpracuje z organizacjami 

typu Fairtrade, agencjami rządowymi i 

organizacjami pozarządowymi, oferując 

ich usługi swoim spółdzielcom. 

Szkolenia są skierowane do kadry 

kierowniczej spółdzielń, pracowników 

administracyjnych i największych 

rolników uprawiających kakao, którzy 

dostają następnie zadanie przekazania 

informacji i przeszkolenia swoich 

kolegów (szkolenia dla trenerów). 

 W ocenianym okresie w 7 wybranych 

spółdzielniach przeprowadzono 378 
sesji szkoleniowych na różne tematy.   
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PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRACY DZIECI 

ECOOKIM uczestniczy w programie Fairtrade „It Takes a Village to Protect a Child”, 

którego celem jest stworzenie zintegrowanego systemu ochrony dzieci oraz 

przeciwdziałania pracy dzieci w społecznościach rolników produkujących kakao. 

Program ten jest realizowany przez Fairtrade Africa we współpracy z lokalną 

organizacją pozarządową działającą na rzecz praw dzieci Fraternité Sans Limites 

(FSL) i jest utrzymywany z dotacji zewnętrznych.  

 
W programie uczestniczą 3 z 7 wybranych spółdzielń: Ecojad, Kapatchiva i Soutra, a z 

jego dobrodziejstw korzysta 9.413 dzieci należących do społeczności objętych 

programem. 

 
Program opiera się na dwóch podstawowych filarach: 

 
1. Powołanie Komisji ds. przeciwdziałania pracy dzieci, której zadaniem jest 

realizacja kampanii społecznych i rozwijanie polityki ochrony dzieci. Komisja 

prowadzi badania obejmujące rodziny rolników, których celem jest monitorowanie 

ryzyk, na które dzieci są narażone w swoich społecznościach. Badanie jest 

prowadzone na poziomie lokalnych społeczności przez specjalnie przeszkolonych 

ankieterów, tzw. Youth Monitors (w wieku od 18 do 25 lat). 

 
2. Podniesienie poziomu wykształcenia podstawowego, średniego i zawodowego, w 

celu zapewnienia młodym członkom społeczności szerszych perspektyw 

zawodowych. 

 
Działalność ECOOKIM można uznać za pionierską. Związek angażuje się bowiem w 

jeden z pierwszych projektów, mających budować młodą, integrującą społeczność, w 

oparciu o system monitorowania i naprawiania złych wzorców, w celu 

przeciwdziałania pracy dzieci. 3 spółdzielnie uczestniczące w programie zostały 

przeszkolone pod kątem stworzenia własnych i samodzielnie zarządzanych systemów 

przeciwdziałania. Docelowo podejście to ma zostać rozszerzone na pozostałe 

spółdzielnie należące do związku. 
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Relacje uczestników  
 

 

Jestem członkiem spółdzielni Kapatchiva i mam plantację 

kakao o powierzchni 4 hektarów. Jestem ojcem czwórki dzieci. 

Od chwili, gdy zostałem członkiem spółdzielni, przechodzę 

regularne szkolenia w zakresie zarządzania plantacją kakao, 

prowadzenia fermentacji i postępowania z odpadami. Dostaję 

także dodatkowe pieniądze. Wcześniej uzyskiwałem plony na 

poziomie 300 kg z hektara, natomiast teraz moja produkcja 

wynosi 500 kg a czasem nawet 600 kg z hektara. Dzięki 

dodatkowym pieniądzom mogę zadbać o moje dzieci i moją 

rodzinę.  

Affoué Konan,    43  lata, rolnik uprawiający 

kakao i członek spółdzielni Kapatchiva (związek ECOOKIM) 

 
 
 
 
Doświadczenie w terenie - praca wspólnie z rolnikami w 
zakresie gromadzenia danych  

 

Pracuję z wybranymi spółdzielniami w projekcie przewidującym 

monitorowanie i pomoc w gromadzeniu danych. Moim zdaniem 

spółdzielnie bardzo angażują się w ten projekt i we współpracę 

z Ferrero. Kiedy na przykład organizuję jakieś spotkanie, obecni  

są wszyscy producenci kakao. Zarówno spółdzielnie, jak i ich 

członkowie oczekują, że współpraca z Fairtrade i Ferrero 

doprowadzi do poprawy sytuacji nie tylko pod względem 

produkcji, ale także na poziomie rozwoju społeczności. 

Tehoua Etienne, 29 lat, agronom, związek ECOOKIM 

 
Wszystkie dane – zgromadzone i udostępnione przez 

spółdzielnie online - zostały ocenione pod kątem ich 

dokładności i wiarygodności przez FLOCERT podczas 

zwyczajowego audytu Fairtrade przeprowadzonego w 

ECOOKIM w styczniu 2016 roku. 
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COLCOCOA PROMUJE W KOLUMBII PROGRAM ROZWOJU O NAZWIE 
ECHAR PA’LANTE - KAKAO WYSOKIEJ JAKOŚCI W KWITNĄCEJ 
SPOŁECZNOŚCI 

 

Colcocoa to kolumbijska firma specjalizująca się w eksporcie ziaren kakao wysokiej 

jakości. Colcocoa współpracuje z 12 spółdzielniami i za pośrednictwem swojego 

programu rozwoju o nazwie Echar Pá lante dociera do 4.440 rolników 

uprawiających kakao w całym kraju, do ich rodzin oraz całych społeczności.  

 
Program Echar Pa´lante powstał w 2013 roku przy wykorzystaniu modelu opartego na 

integracji i budowaniu opartego o nią dobrobytu. Ferrero poszukiwało wówczas w 

Kolumbii partnera na potrzeby realizacji programu rozwoju, który mógłby 

monitorować postępy rolników uprawiających kakao. Chodziło o taki system, który 

wykorzystywałby mierzalne wskaźniki wpływu, wykraczające poza to, co zwyczajowo 

znamy pod pojęciem „zrównoważonego rozwoju”. 

 
Program dąży do osiągnięcia dobrobytu na różnych poziomach: 

• ekonomicznym: dochód netto na poziomie 1,5 płacy minimalnej (Minimum 

Wages - MW),  odpowiadający budżetowi rodziny; 

• jakościowym: 80% kakao nadającego się na eksport; 

• produkcyjnym: 800 kg/ha na rok; 

• społecznym: 80% zgodności z założeniami programu Echar Pa'lante (sprawdzalne); 

• środowiskowym: 80% zgodności z założeniami programu Echar Pa'lante (sprawdzalne); 

• szczęścia: dopiero ten element, jako wynikający z pozostałych wskaźników, czyni 
zasadniczą różnicę. 

 
Wartość programu wiąże się z podanymi wyżej wskaźnikami, ale przede wszystkim 

z czynnikiem ‘szczęścia’, które podnosi jakość życia producentów kakao i  prowadzi 

do dobrobytu. W tym celu program skupia się na następujących elementach: 

 
• Bezpośrednie i poważne relacje z producentami i ich społecznościami.  

- zakupy bezpośrednio od producentów, 

- towarzyszenie małym producentom w rozwoju i mierzenie osiąganych przez 
nich wyników; 

- szkolenie, informowanie, tworzenie powiązań z programami krajowymi i 
międzynarodowymi. 

 
• Jakość i profesjonalizm. 

- jakość, zarówno produktu, jak i procesu; 

- premie wypłacane producentom za jakość; szkolenia i uwaga przykładana do 

jakości, przede wszystkim na etapie postępowania z ziarnem po zbiorach; 

- strategia lojalności, z systemem gromadzenia punktów, które można 

następnie wymieniać na produkty potrzebne do uprawy; 

- profesjonalizm w relacjach z producentami, partnerami i klientami.   
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• Przejrzystość. 

- jasna i otwarta polityka cenowa we współpracy z producentami; 

- przejrzystość finansowa w kontaktach z partnerami (spółdzielnie, klient). 

 
• Identyfikowalność. 

- 100% fizycznej identyfikowalności produktu, aż do producenta. 

 
• Innowacja. 

- nastawienie na stałą innowację narzędzi (oprogramowanie, software Credits, 

pomiar wyników, itd.) oraz modeli biznesowych (stowarzyszenia, modele 

produkcyjne, itd.). 

 
Colcocoa przedstawia program Echar Pa’lante jako proces prowadzący do rozwoju. 

Nie tylko stara się on bowiem wywrzeć na producentów wpływ poprzez pomiar 

wyników, ale wymaga od nich także udowodnienia, że oni, ich rodziny i społeczności 

rzeczywiście czerpią z niego korzyści. 

 

 

Program jest realizowany w ramach trzech grup działań: 

 
• Echar Pa’lante – program, który obejmuje wszystkich producentów Colcocoa (ponad 

4.000 rodzin producentów kakao); 

 
•   Echar Pa’lante Plus - program przewidujący dedykowane środki oraz 

szczegółowy pomiar wpływu w wybranych grupach (około 400 rodzin 

producentów kakao); 

 
• Echar Pa’lante Cacaotesos (Cocoa Preneurs) - innowacyjny program, 

przewidujący podejście typu multi-network, realizowany we współpracy z blisko 

40 rodzinami producentów kakao. 
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4. Źródło: dane z  
5. Echar Pa’ lante. 

KONTROLA I MONITORING 20164: 

• 4.440                    producentów w programie Echar  Pa'lante. 

• 35%    rolników to kobiety. 

• 3.153 producentów w programie Echar Pa'lante i 300 w programach Echar  

Pa'lante Plus i Cacaotesos skontrolowanych przez CERES International pod kątem 
pomiaru wpływu wskaźników ekonomicznych, społecznych, środowiskowych, 
produkcyjnych, jakościowych i szczęścia. Proces kontroli dowiódł co następuje:   

- nie stwierdzono pracy dzieci; 

- rolnicy uprawiający kakao nie korzystają ze środków chemicznych 

zabronionych przez Światową Organizację Zdrowia; 

- producenci zachowują lasy pierwotne położone na terenie jednostek 
produkcyjnych. 

• 1.036 producentów kakao, którzy przeszli szkolenie i skorzystali z usług 

doradczych w różnych spółdzielniach  

• 83         producentów kakao biorących udział w projektach. 

• 450 kg/ha  średnio. 

• 40    szkolenia poświęcone jakości w spółdzielniach. 

• 40 Cacaotesos (Cocoa Preneurs) zaangażowanych w projekt szkółkarski 

nastawiony na dzielenie się doświadczeniem w uprawie kakao z rolnikami 

uprawiającymi kawę, którzy chcieliby zdywersyfikować swoje uprawy. 
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HACIENDA LA TENTACIÓN 

W ramach realizacji celów Ferrero i Colcocoa oraz rozwoju programu Echar Pa´lante, 

powołano do życia gospodarstwo rolne o nazwie „La Tentación”, które zajmuje się 

produkują kakao. Gospodarstwo to wyróżniają następujące cechy: 

 
• Praca na rzecz zapewnienia korzyści dla klastra kakao poprzez: 

- spółdzielnie; 

- wsparcie techniczne; 

- model plantacji satelickich; 

- materiał szkółkarski; 

- rezerwy 

 
• 250 hektarów z: 

- systemem rolno-leśnym; 

- wysoką wydajnością – kakao o idealnym smaku; 

- precyzyjnie realizowanym rolnictwem. 

 
• Wpływ społeczny i środowiskowy: 

- gospodarstwa rolne powstałe na terenach historycznego konfliktu, gdzie brakuje możliwości 
zatrudnienia;   

- kobiety w zespole producentów kakao; 

- wsparcie szkolne rodzin i różne inne inicjatywy; 

- pomiary wpływu wywieranego na bioróżnorodność.  

 
• Pomiary wpływu społecznego (w 55% rodzin z lokalnej społeczności, przynajmniej jednej członek 

rodziny pracuje w  gospodarstwie La Tentación). 

 
•     Inicjatywy publiczno-prywatne: 

- Prowadzone w terenie testy nowych odmian wysokoplennych, charakteryzujących się wysoką 

jakością czy odpornością; 

- badania dotyczące etapu następującego po zbiorach; 

- szkolenie i nauka  – młodzież w programie kakao; 

- joint venture z uniwersytetami, instytutami narodowymi i międzynarodowymi. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Program Echar Pa´lante udzielił nam olbrzymiego wsparcia 

technicznego. Nauczyliśmy się też, jak ważna jest jakość kakao, 

jak powinna wyglądać fermentacja i suszenie…. Nauczyliśmy się 

bardzo wiele i uzyskaliśmy znaczącą poprawę jakości.  

Kakao, które produkujemy obecnie, nadaje się już na eksport. 
 

 

Magaly de Jesús Restrepo Parra,  

rolnik uprawiający kakao i członek programu Echar Pa´lante 

RELACJE UCZESTNIKÓW 



— 
181 

F-ACTS: KAKAO 

 

   

 

FERRERO ORAZ SAVE THE CHILDREN  

RAZEM PRZECIWKO PRACY DZIECI  

 
 

 

Ferrero stosuje do pracy dzieci podejście „zerowej tolerancji” i angażuje się w 

ochronę praw dzieci wzdłuż całego łańcucha produkcji, zgodnie z postanowieniami 

naszego Kodeksu postępowania handlowego. Zainteresowanie prawami dzieci 

doprowadziło do nawiązania udanej współpracy pomiędzy Ferrero a organizacją 

Save the Children.  

 
Projekt wystartował w marcu 2016 roku, a jego celem jest zapewnienie ochrony i 

wykształcenia dzieciom, będącym ofiarami procederu zmuszania dzieci do pracy w 

iworyjskich gospodarstwach produkujących kakao. 1,2 miliona dzieci w dalszym 

ciągu jest tam zmuszane do pracy w niebezpiecznych warunkach, co niekiedy 

wiąże się z koniecznością porzucenia przez nie szkoły lub wręcz niedopuszczeniem 

do rozpoczęcia nauki. 

 
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu organizacji Save the Children, wielkiemu 

zaangażowaniu Ferrero oraz stałej współpracy ze strony lokalnych władz 

(Ministerstwo ds. Rodzin, Kobiet i Dzieci, Ministerstwo Edukacji) udało się rozwinąć 

projekt w 3 głównych kierunkach: 

 
- podnoszenie społecznej świadomości poprzez włączenie lokalnych społeczności i 

instytucji; 

- działania na rzecz ochrony dzieci w przypadku wyzysku, nadużyć i przemocy; 

- promowanie wykształcenia na poziomie podstawowym jako środkiem walki z 
pracą dzieci. 

 
Wychodząc z założenia, że walka przeciwko pracy dzieci może przynieść efekty tylko 

pod warunkiem zastosowania całościowego podejścia, łączącego rozwój 

społeczności i ochronę dzieci, projekt pragnie stać się elementem zrównoważonego 

rozwoju tych społeczności. Stawia on sobie za zadanie dotarcie do 500  dzieci, ponad 

7,5 tys. mieszkańców z 10 społeczności w prowincji Soubre i 100 przedstawicieli 

lokalnych instytucji. 

 
Pierwsze osiem miesięcy współpracy to dopiero początek drogi, która prowadzi do 

stałej współpracy pomiędzy Ferrero oraz organizacją Save the Children. Zdobyte 

razem doświadczenia mogą pomóc w zidentyfikowaniu nowych projektów, 

obszarów zainteresowań oraz wyzwań, którym trzeba wspólnie stawić czoło, aby 

promować zmianę i dążyć do lepszej przyszłości.  
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WYNIKI Z PIERWSZYCH 8 MIESIĘCY (MARZEC - PAŹDZIERNIK 2016)5
 

- 445  dzieci wybranych do klas przejściowych oraz klas nauki pisania i czytania; 

- 10    komisji ds. ochrony dzieci oraz 

6  założonych i przeszkolonych grup dzieci; 

- 7 klas nauki pisania i czytania w ramach rozpoczętych kursów przejściowych oraz kursów nauki 

pisania i czytania; 

- 20  wybranych i przeszkolonych nauczycieli wolontariuszy; 

- 3 odnowione świetlice; 

- 25    wybrane i przeszkolone rodziny goszczące; 

- 79  interesariuszy mechanizmu koordynacji („referral mechanism”) - niezbędnego w przypadku 

konieczności przeprowadzenia natychmiastowych działań -  przeszkolonych w zakresie polityki 
ochrony dzieci i praw dzieci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Źródło: Save the 
Children, grudzień 2016 r. - 

Protection des enfants 
vulnérables dans les 

communautés productrices de 
cacao dans le département de 

Soubré en Côte d’Ivoire - 
Ajournement pour Ferrero. 
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OLEJ PALMOWY  
 

W roku 2015/2016  Grupa Ferrero kupiła blisko 185 tys. 
ton oleju z owoców palmy, co stanowi niecałe 0,3% 
globalnej produkcji tego oleju, która – wedle oficjalnych 
statystyk - kształtuje się na poziomie 58 milionów ton  
(Oil World 2016). 

 
Ferrero wie, że ma szansę odegrać znaczącą rolę w procesie transformacji branży 

oleju palmowego w optyce zrównoważonego rozwoju, co przyniesie wymierne 

korzyści, zarówno dla środowiska, jak i dla społeczności, które żyją i pracują w 

krajach produkujących olej palmowy. 

 
Chcemy, by wszyscy nasi dostawcy przystąpili do Kodeksu postępowania 

handlowego Ferrero, dla wzmocnienia długoterminowej współpracy ze wszystkimi 

uczestnikami łańcucha oraz zwiększenia jej przejrzystości. Ponadto, Grupa Ferrero 

pracuje nad zapewnieniem odpowiedzialnego zaopatrzenia w olej palmowy.  

 
Od 2005 roku jesteśmy członkami platformy Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) 

i systematycznie inwestujemy w olej palmowy certyfikowany jako segregowany. 
 

OD STYCZNIA 2015 ROKU FERRERO 
WYKORZYSTUJE W SWOICH PRODUKTACH OLEJ 

PALMOWY W 100% CERTYFIKOWANY PRZEZ 
RSPO JAKO SEGREGOWANY I  POCHODZĄCY ZE 

ZRÓWNOWAŻONYCH ŹRÓDEŁ .  
 

 

Odpowiedzialność Ferrero nie kończy 

się jednak na certyfikacji, która jest 

tylko pierwszym krokiem ma drodze 

wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom 

naszych pracowników i konsumentów.  

W optyce zrównoważonego rozwoju, 

Ferrero uruchomiło program „Ferrero - 

Agricultural Commitment to 

Sustainability” (F-ACTS) w celu 

polepszenia warunków panujących na 

obszarach wiejskich oraz w 

społecznościach, w których kupuje 

swoje surowce.   

 
W ramach tej ważnej inicjatywy, 

opracowany został program Ferrero 

Farming Values Palm Oil (FFVpo) 

skierowany specjalnie do społeczności 

produkujących olej palmowy. 

 
OD STYCZNIA 2015 

 

 
 

 

100% 
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TŁOCZNIE OLEJU ORAZ TERENY SKĄD POCHODZĄ DOSTAWY OLEJU PALMOWEGO DLA FERRERO  

 

 

 

Ferrero zdaje sobie sprawę, że ze 

względu na fakt, iż surowce powstają na 

obszarach wiejskich, to właśnie rozwój 

tych terenów jest prawdziwym kołem 

napędowym, które umożliwia wsparcie 

rolników, pracowników rolnych oraz ich 

rodzin. 

W ramach F-ACTS przewidziane jest 

bardzo konkretne zobowiązanie, które 

dotyczy zaopatrywania się w olej 

palmowy pochodzący z 

odpowiedzialnych źródeł. Mowa tu o 

Karcie Oleju Palmowego Ferrero 

(Ferrero Palm Oil Charter), 

obowiązującej od 2013 roku. Zgodnie z 

jej zapisami dostawcy Grupy Ferrero 

muszą przestrzegać następujących 

zasad: 

 
1. Dostarczać olej w pełni 

identyfikowalny (dotyczy to także 

drobnych rolników).   

 
2. Nie wycinać lasów zasobnych w 

pierwiastek węgla. 

 
3. Nie wypalać lasów. 

4. Nie adaptować na uprawę torfowisk. 

 
5. Chronić orangutany i inne zagrożone 

gatunki zwierząt, zachowując obszary o 

wysokiej wartości przyrodniczej. 

 
6. Podawać informacje na temat 

emitowanej ilości gazów 

cieplarnianych. 

 
7. Przestrzegać praw człowieka. 

 
8. Uznawać, szanować i wzmacniać 

prawa pracowników. 

 
9. Nie stosować parakwatu. 

 
10. Aktywnie zwalczać korupcję. 
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Karta Ferrero mierzy się z głównymi 

przyczynami wylesiania i wspiera 

zabezpieczenie środowiska naturalnego, 

przy jednoczesnym uwzględnieniu 

potrzeb społeczności, korzyści 

ekonomicznych oraz wykonalności. W 

celu upewnienia się, czy zasady Karty są 

realizowane w sposób solidny i rzetelny, 

Grupa Ferrero opracowała specjalny 

protokół kontrolny (Verification 

Protocol). Protokół ten został poddany 

weryfikacji ze strony naszych 

dostawców i głównych interesariuszy i 

w 2016 roku zyskał swój docelowy 

kształt. 

Protokół kontrolny - demonstrując  

poziom zaangażowania Ferrero w 

relacje z dostawcami - umożliwi 

wypracowanie z każdym dostawcą 

indywidualnych planów działania, które 

będą stanowiły odpowiedź na 

konkretne braki i niezgodności w 

stosunku do polityki Ferrero. 

By prawidłowo wskazać te niezgodności, 

Ferrero zacieśnia współpracę ze swoimi 

głównymi dostawcami, zwiększając 

jednocześnie widoczność  

 

indywidualnych rolników uprawiających 

palmy olejowe. Analiza dokumentów 

oraz wizyty na plantacjach prowadzone 

we współpracy z organizacją The Forest 

Trust – TFT, pozwoliły na 

zidentyfikowanie odstępstw, w zakresie 

strategii, procedur i praktyk 

stosowanych w terenie, od kryteriów 

przewidzianych w Karcie Oleju 

Palmowego Ferrero. 

 
Organizacja TFT, której zespoły na całym 

świecie pomagają w takim 

przekształcaniu łańcuchów dostaw, by 

służyły one dobru ludzi i natury, wspiera 

Ferrero w realizacji podjętych 

zobowiązań. Zmierzają one do 

zapewnienia pełnej identyfikowalności 

pochodzenia FFB (Fresh Fruit Bunch) od 

konkretnych rolników, u których Grupa 

się zaopatruje. Odbywa się to poprzez 

wizytowanie plantacji i udzielanie w 

razie konieczności zaleceń, które mają 

pomóc w realizacji zasad zapisanych w 

Karcie Oleju Palmowego Ferrero. 
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FERRERO LIDEREM RANKINGU „PALM OIL SCORECARD” 
OPRACOWANEGO PRZEZ GREENPEACE 

 
Najnowszy ranking „Palm oil scorecard” – system oceny, przygotowany i 

publikowany przez Greenpeace International, pochodzi z 2016 roku. Dzięki 

zaangażowaniu w temat oleju palmowego ze zrównoważonych źródeł, Ferrero 

zostało w nim uznane za firmę, która znajduje się na właściwej drodze („on 

track”), jeśli chodzi o walkę z wylesianiem.   

 
Badanie Greenpeace objęło 14 światowych producentów towarów codziennego 

użytku, którzy wprowadzają politykę „zero wylesiania” i polegało na analizie 

wdrażania przyjętej polityki poprzez badanie jej bezpośredniego wpływu w 

terenie. 

 
Ferrero nie tylko zostało wskazane jako jedyna firma, która zapewnia 

identyfikowalność niemal 100% swojego oleju palmowego (a więc możliwość 

wskazania konkretnej plantacji, z której pochodzi), ale także zostało uznane za 

jedno z wiodących przedsiębiorstw, posiadających skonsolidowaną strategię 

odpowiedzialnego zaopatrzenia oraz reformy branży. Stanowi to niewątpliwie 

potwierdzenie owocnych i skutecznych postępów, realizowanych w ramach 

wielowymiarowej i długoterminowej strategii Ferrero w zakresie oleju 

palmowego. 

Ferrero będzie kontynuowało drogę w kierunku w pełni zrównoważonego 

łańcucha oleju palmowego, współpracując ze stowarzyszeniami branżowymi oraz 

organizacjami non profit, podejmując odpowiedzialne i transparentne działania i 

niestrudzenie angażując się na rzecz transformacji branży oleju palmowego w 

duchu zrównoważonego rozwoju.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karta oceny jest dostępna do wglądu na stronie: 

www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/fore- 

sts/2016/gp_IND_PalmScorecard_FINAL.pdf 

http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/fore-
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DLACZEGO  FERRERO  STOSUJE  OLEJ  PALMOWY? 

Olej z owoców palmy jest używany w wielu produktach Ferrero - obok innych, starannie dobranych 

składników - z trzech powodów: 

 
• olej palmowy, w odpowiedniej ilości, nadaje się do użycia w każdej recepturze (jedne produkty 

wymagają kremowego wypełnienia, inne chrupiącej konsystencji, a jeszcze inne obydwu wymienionych 

powyżej właściwości) oraz – co szczególnie istotne – nie wymaga procesu utwardzania, podczas którego 

powstają tak zwane „kwasy tłuszczowe typu trans”, uznawane przez międzynarodowe instytucje i świat 

nauki za wyjątkowo szkodliwe dla zdrowia; 

 
• w efekcie rafinacji olej staje się bezzapachowy i bezsmakowy, co pomaga odpowiednio zbilansować 

pozostałe składniki (jak orzechy laskowe czy migdały) i uwypuklić ich smak; 

 
• większa stabilność na utlenianie (w porównaniu do innych olejów roślinnych) pomaga zachować 

unikalny smak produktów Ferrero podczas całego okresu przydatności do spożycia. 

 

IDENTYFIKOWALNOŚĆ - PIERWSZY KROK NA DRODZE DO ZROZUMIENIA PRZYCZYN 
PROBLEMÓW I ZNALEZIENIA ICH ROZWIAZAŃ 

 

W roku 2016 na drodze osiągnięcia przez Ferrero celu 

pełnej identyfikowalności oleju palmowego stanęła 

utrata wiarygodności części wielkich dostawców tego 

surowca. Wstrząsnęło to całą branżą i zmusiło nas do 

ponownego przyjrzenia się naszej bazie dostawców.  

 
Ferrero wymaga od swoich dostawców, by zawsze 

przestrzegali zasad zrównoważonego rozwoju. Nawet 

jeśli chodzi o dostawcę nienależącego do łańcucha 

dostaw Ferrero, Grupa uznaje za niedopuszczalne, by 

dostawca taki mógł mieć postawione formalne zarzuty. 

Dostawca niepotrafiący odpowiednio zarządzać 

problematyką zgodności z zasadami będzie musiał 

ponieść tego konsekwencje i w końcowym efekcie 

zostanie wykluczony z łańcucha dostaw Ferrero.  

Ponowne włączenie do tego łańcucha będzie wymagało 

od niego udowodnienia - w postaci konkretnych działań 

– że zmienił swój sposób funkcjonowania. 

 
W roku 2016 daliśmy konkretny wyraz temu 

zobowiązaniu i zawieliśmy współpracę z częścią 

dostawców, od których pozyskiwaliśmy około 50% 

ogólnej ilości oleju palmowego. Oznacza to, że Ferrero – 

chcąc dalej gwarantować stosowanie oleju palmowego w 

100% certyfikowanego przez RSPO jako segregowany - 

musiało w drastyczny sposób zmienić swoją strategię  

 

 

 

 

 

zaopatrzenia i zwiększyć ilości oleju 

nabywane od sprawdzonych, wiarygodnych 

dostawców, ale też od nowych dostawców.  

W świetle takich zmian, musieliśmy także na 

nowo zweryfikować i ponownie uruchomić 

działania nastawione na zapewnienie pełnej 

identyfikowalności, który to cel został już 

osiągnięty w grudniu 2015 roku. Tym bardziej 

jest nam miło potwierdzić, że w okresie od 

stycznia do czerwca 2016 roku Ferrero 

osiągnęło 100% identyfikowalności 

zakupywanego przez siebie oleju 

palmowego z 86 tłoczni, oraz 95,5% 

identyfikowalności z 447 plantacji. W sumie 

nasz łańcuch dostaw liczy blisko 36.500 

małych producentów.  

 
Kraje, w których Ferrero zaopatruje się w olej 

palmowy, to: Malezja (92,46% całości 

rocznego wolumenu oleju palmowego 

certyfikowanego przez RSPO jako 

segregowany),  Papua Nowa Gwinea (5,97%), 

Brazylia (0,64%),  Indonezja (0,51%),  

Kostaryka (0,15%), Kolumbia (0,09%), 

Gwatemala  (0,09%),  Wyspy Salomona 

(0,05%), Honduras (0,04%). 
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TŁOCZNIE (KOLOR CZERWONY) I UPRAWY (KOLOR NIEBIESKI) 
DOSTAWCÓW OLEJU PALMOWEGO FERRERO NA PÓŁWYSPIE 

MALEZYJSKIM, KTÓRE ODPOWIADAJĄ ZA PONAD 80% CAŁKOWITEGO 
ZAOPATRZENIA 

 

 
NIE TYLKO CERTYFIKACJA – NIE SŁOWA, ALE CZYNY 

 

Ferrero zawsze zdawało sobie sprawę, jak istotne jest oferowanie konsumentom 

produktów o najwyższym poziomie jakości, świeżości i bezpieczeństwa. Nasze 

produkty zawierają surowce wybrane z wielką dbałością, w poszanowaniu ludzi i 

planety. Jednak na tym nasze zaangażowanie się nie kończy. Świadomi 

odpowiedzialności, jaka wynika z zarządzania wielkimi światowymi markami, 

postanowiliśmy wykorzystać tę pozycję w działaniu na rzecz przekształcania i 

unowocześnienia branży oleju palmowego. 
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Toteż przystąpienie Ferrero do POIG (Palm Oil 

Innovation Group) w listopadzie 2015 stanowi 

naturalny krok na drodze do realizacji podjętych 

zobowiązań i działań, w oparciu o wiarygodną i 

innowacyjną platformę. 
 

Ferrero aktywnie wspiera inicjatywę POIG, która gromadzi wielu różnych 

interesariuszy i stawia sobie za cel wprowadzenie zmian w branży produkcji oleju 

palmowego. Chodzi też o zerwanie ze stereotypem, który łączy olej palmowy z 

wyniszczaniem lasów i torfowisk oraz łamaniem praw człowieka i pracownika. 

 
Jest to inicjatywa powstała w 2013 roku, która skupia najważniejsze organizacje 

pozarządowe oraz producentów oleju palmowego otwartych na zmiany. POIG 

wspiera RSPO pokazując, że w odpowiedzialnej produkcji oleju palmowego jest 

miejsce zarówno na innowacyjność, jak i na rzeczowe przywództwo. Rolnicy 

uprawiający palmy oleiste, będący członkami POIG, pokazują, że stosowanie 

najlepszych innowacyjnych praktyk jest zasadne z ekonomicznego punktu widzenia. 

Grupa pracuje nad nowymi modelami dobrych wzorców w sektorze, mając 

nadzieję, że staną się one normą. 

 
Ferrero zagadza się z POIG w stwiedzeniu, że czas „zerwać zależność pomiędzy 

olejem palmowym a wycinaniem lasów tropikalnych i łamaniem praw człowieka, 

środowiska i pracownika”. 

 
Więcej informacji dostępnych na stronie: www.poig.org. 

http://www.poig.org/
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NIEZGODA NA WYZYSK  
 

 

Aby wyposażyć naszych dostawców w 

skuteczne wytyczne, które pomogłyby 

im w przestrzeganiu zapisanego w 

Karcie kryterium „braku wyzysku”, w 

kwietniu 2016 roku Ferrero dołączyło 

do grona sygnatariuszy dokumentu o 

nazwie "Free and Fair Labor in Palm Oil 

Production: Principles and 

Implementation Guidance". Dokument 

został opublikowany w marcu 2015 

roku przez szeroką koalicję organizacji 

zajmujących się środowiskiem i 

prawami człowieka, które utworzyły 

wspólną platformę dotyczącą 

sprawiedliwych i równych warunków 

pracy.  

  
Następstwem przygotowania 

dokumentu było ukazanie się w 

listopadzie 2016 roku publikacji POIG 

“Palm Oil innovations: Labour Rights”, 

którą Ferrero – będące członkiem POIG - 

włączyło do swojej Karty zasad. 

Dokument przedstawia sposoby na 

zagwarantowanie przestrzegania praw 

pracowniczych przez plantatorów oleju 

palmowego. Ponadto zawiera też 

zalecenia dla RSPO w zakresie zasad i 

kryteriów, które należy wzmocnić 

podczas kolejnej weryfikacji. 

 
Braki prowadzące do niezgodności z 

kryterium „braku wyzysku” oraz innymi 

wymogami społecznymi, stwierdzone 

podczas kontroli dokumentów oraz 

wizytacji w terenie, będą rozwiązywane 

w drodze specjalnych planów działania,  

opracowywanych na podstawie 

protokołów pokontrolnych. 

 

https://www.humanityunited.org/wp-content/uploads/2015/03/PalmOilPrinciples_031215.pdf
https://www.humanityunited.org/wp-content/uploads/2015/03/PalmOilPrinciples_031215.pdf
https://www.humanityunited.org/wp-content/uploads/2015/03/PalmOilPrinciples_031215.pdf
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NIEZGODA NA WYLESIANIE 
 

 

Ferrero zatwierdziło metodę HCS 

Approach (HCSA), opracowaną przez 

szerokie spektrum interesariuszy, 

dzięki której istnieje możliwość 

rozróżnienia obszarów leśnych, które 

należy zachować, od terenów 

zdegradowanych, o niskiej zawartości 

węgla i niskiej bioróżnorodności, na 

których można prowadzić uprawy.   

 
Ferrero aprobuje próby podejmowane 

przez część graczy rynkowych, 

zmierzające do połączenia podejścia 

HCSA oraz podejścia HCS+ „w jeden,  

 spójny szereg zasad, które kierowałyby 

realizacją podejmowanego przez firmy 

zobowiązania do „niewylesiania” w 

ramach prowadzonej przez nie 

działalności, w której wykorzystują olej 

palmowy oraz w związanych z tym 

surowcem łańcuchach dostaw”.   

 
W efekcie tego połączenia zostanie 

stworzone jedno, przemyślane 

instrumentarium. Na jego podstawie, w 

roku 2017, Ferrero będzie poszukiwało 

sposobów na zerwanie skojarzeń 

między wycinaniem lasów a olejem 

palmowym. 
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ZASADA IDENTYFIKOWALNOŚCI W PRAKTYCE - 

STOSOWANIE MONITORINGU GEOPRZESTRZENNEGO 

Osiągnięcie identyfikowalności oznacza, że od końca 2016 roku, jesteśmy w stanie 

identyfikować plantacje zaopatrujące nas w olej palmowy wskazując ich nazwę, 

właściciela oraz lokalizację, wraz z dokładnymi współrzędnymi.  Ponadto, tam 

gdzie był zapewniony dostęp do danych z oficjalnych źródeł, zaczęliśmy 

systematycznie gromadzić mapy plantacji. 

Pragnąc utrzymać pozycję lidera branży, Ferrero stale wprowadza najnowsze 

technologie i innowacje. Współczesne technologie teledetekcji są w stanie 

odróżnić nowe nasadzenia od wylesiania. Dlatego też zdjęcia pozyskiwane przez 

satelity i radary niemal w czasie rzeczywistym i w regularnych odstępach czasu 

mogą być stosowane do monitorowania zmiany sposobu użytkowania gruntów w 

danym okresie. 

 
Dzięki mapom plantacji możemy przeprowadzać na przykład mapowanie 

przestrzenne naszych dostawców, wykonywać różne analizy rolniczo-ekologiczne, 

niezbędne dla strategicznego planowania naszej bazy zaopatrzenia, i - co niezwykle 

ważne - prowadzić ocenę dynamiki historycznego i aktualnego wykorzystania 

gruntów. Współpracujemy aktywnie z IIASA – International Institute for Applied 

Systems Analysis – w zakresie wykonywania modeli zmiany sposobu użytkowania 

terenu. 

 
 

W celu wprowadzenia teorii w życie, Ferrero wykorzystuje swój model precyzyjnej 

identyfikowalności do wspierania kontroli, których zadaniem jest weryfikacja 

zgodności z polityką Grupy w zakresie oleju palmowego. 

 
Pod koniec 2016 roku, Ferrero rozpoczęło projekt pilotażowy pod nazwą 

„Starling”, którego celem jest przetestowanie możliwości użycia technologii 

teledetekcji na potrzeby monitorowania zmian zalesienia. Starling to nowa usługa 

opracowana przez konsorcjum, w skład którego wchodzą: Airbus Defence and 

Space, The Forest Trust (TFT) oraz SarVision. Zakłada się, że w perspektywie 

długoterminowej narzędzia do analizy przestrzennej, takie jak Starling, mogą stać 

się rzetelnym sposobem kontrolowania, czy dostawcy przestrzegają zasad Ferrero 

dotyczących zakazu wylesiania. 
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PROTOKÓŁ KONTROLNY FERRERO (VERIFICATION PROTOCOL) 

 

Dane na temat identyfikowalności pozyskane w 2016 roku pozwoliły uzupełnić 

oceny dostawców, przeprowadzone wcześniej w oparciu o dokumenty, a także 

określić ich sytuację w odniesieniu do kwestii społecznych i środowiskowych oraz 

wskazać wszelkie ewentualne niedociągnięcia w przestrzeganiu zasad Karty 

Ferrero. Ocena ta umożliwia wytypowanie plantacji, które należy odwiedzić w 

pierwszej kolejności, aby zlecić wprowadzenie niezbędnych zmian.  

 
Po odbyciu takich inspekcji będziemy w stanie przeprowadzić trzecią część procesu 

weryfikacji zgodnie z protokołem kontrolnym „Ferrero Verification Protocol” oraz 

ustalić, czy nasi dostawy rzeczywiście przestrzegają kryteriów zawartych w Karcie 

Oleju Palmowego Ferrero.  
 

 
DOSTAWCY OLEJU PALMOWEGO FERRERO  

 

W omawianym okresie sprawozdawczym nasi główni dostawcy to: 
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Więcej informacji na ten temat znajduje się w następujących dokumentach: 

 
Karta Oleju Palmowego Ferrero - Palm Oil Charter Ferrero 

Sprawozdanie z postępów w zakresie oleju palmowego stosowanego przez  Ferrero  

III sprawozdanie Ferrero z postępów w zakresie oleju palmowego  

IV sprawozdanie Ferrero z postępów w zakresie oleju palmowego  

V sprawozdanie Ferrero z postępów w zakresie oleju palmowego 

VI sprawozdanie Ferrero z postępów w zakresie oleju palmowego 

VII sprawozdanie Ferrero z postępów w zakresie oleju palmowego 

Masło Shea, pozyskiwane z owoców masłosza, jest stosowane w 

produktach Ferrero w celu wzmocnienia ich smaku i konsystencji. Drzewa 

masłosza należą do rdzennej roślinności pasu subsaharyjskiego, który 

obejmuje liczne kraje Afryki Zachodniej, a jego owoce są zazwyczaj zbierane 

przez kobiety z lokalnych społeczności. W ramach nieprzerwanej 

współpracy z AAK – jednym z naszych dostawców tego surowca - 

wspieramy długoterminowy projekt związany z dostawami 

identyfikowalnego masła shea z Burkina Faso i krajów ościennych. Projekt 

- dbając o upodmiotowienie kobiet i przekazanie im wiedzy w zakresie 

prawidłowego obchodzenia się z owocami masłosza, od zbiorów, aż po 

przechowywanie - pozwala uzyskać produkt wyższej jakości, a co za tym 

idzie wyższe przychody. Wszystko to odbywa się w zgodzie z zasadami 

sprawiedliwego i solidarnego handlu, a kobiety mają pełne prawo do 

swobodnej decyzji, z kim handlować. 

  
Masło Sal jest pozyskiwane z owoców rosnącego w Indiach damarzyka 

mocnego, zwanego drzewem Sal (Shorea Robusta). Masło jest 

ekstrahowane z ziaren owoców, a następnie przetwarzane i rafinowane w 

celu pozyskania tłuszczu o jasnym kolorze, delikatnym zapachu i gęstej 

konsystencji, który znajduje zastosowanie w produktach kosmetycznych i 

spożywczych. Masło to jest stosowane dla udoskonalenia konsystencji 

produktów Ferrero. 

 
W celu podniesienia jakości środków niezbędnych do życia, którymi 

dysponują lokalne społeczności, Ferrero przewiduje w 2017 roku 

rozpoczęcie współpracy z godną zaufania organizacją pozarządową, w celu 

wspierania dostawców takich jak AAK i docelowo dodatkowego 

zwiększania korzyści dla rolników uprawiających masło shea.   

MASŁO SHEA I MASŁO SAL – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 
MASŁO SHEA I MASŁO SAL ZE ZRÓWNOWAŻONYCH 
ŹRÓDEŁ 
 

https://www.ferrerocsr.com/news/La-Palm-Oil-Charter-di-Ferrero
https://www.ferrerocsr.com/news/Terzo-rapporto-Ferrero-sui-progressi-relativi-all--olio-di-palma-%C3%A2%E2%82%AC%E2%80%9C-giugno-2015
https://www.ferrerocsr.com/news/Ferrero%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2s-fourth-palm-oil-progress-report
https://www.ferrerocsr.com/news/Ferreros-fifth-palm-oil-progress-report
https://www.ferrerocsr.com/news/Ferreros-sixth-palm-oil-progress-report
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ORZECHY LASKOWE 
 

Identyfikowalność łańcucha dostaw orzecha 

laskowego w Ferrero polega na możliwości 

szczegółowego prześledzenia całej drogi pokonanej 

przez orzechy laskowe, aż do konkretnego 

gospodarstwa rolnego, z którego dane orzechy 

pochodzą.  

Zważywszy na fakt, że najwyższa jakość surowca stanowi dla nas absolutny 

priorytet, to właśnie skuteczny system identyfikowalności pozwala Grupie zapewnić 

standardy jakości produkcji i produktów. Zgodnie z przyjętym harmonogramem 

rozwoju zrównoważonego łańcucha dostaw orzecha laskowego Ferrero osiągnie 

100% identyfikowalności tego surowca do 2020 roku. 

 
Dlaczego identyfikowalność jest tak ważna? 

Identyfikowalność to pierwszy krok na drodze do zapewnienia zrównoważonego 

łańcucha dostaw. Jedynie szczegółowa wiedza na temat wszystkich uczestników 

łańcucha produkcyjnego pozwala zbudować solidny zrównoważony program w 

terenie. Możliwość prześledzenia całej trasy, aż do samego początku, oznacza 

wiedzę na temat tego, kto jest producentem, jakie są jego wymagania, pozwala 

podjąć próby sprostania takim wymaganiom oraz zmierzenia w terenie wpływu 

podejmowanych działań. 

 
Do końca 2015/2016 roku Grupa osiągnęła pełną identyfikowalność dla ponad 7% 

dostaw orzechów laskowych. 

 
We Włoszech został uruchomiony projekt „System zarządzania łańcuchem”, który 

ma za zadanie sformalizować system identyfikowalności surowców kupowanych 

przez Ferrero. W projekcie tym Ferrero odgrywa rolę lidera, starając się 

wprowadzić podejście integrujące, które łączy poszczególne poziomy łańcucha 

produkcyjnego aż do producenta. 
 

 

HARMONOGRAM ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO ŁAŃCUCHA DOSTAW ORZECHA 

LASKOWEGO 
 

 
 

      ROK 
 2015/2016 

 

 

 

  Kraje pochodzenia: Turcja, Chile, Włochy  

15% 
5% 

FINE 2014 FINE 2016 FINE 2018 FINE 2020 

>7% 
50% 

100% 

KONIEC 2014 KONIEC 2016 KONIEC 2018 KONIEC 2020 
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TURCJA – PROGRAM FERRERO FARMING VALUE 

Z Turcji pochodzi niemal 75% światowej 

produkcji orzecha laskowego, a Ferrero jest 

jednym z głównych nabywców orzechów 

laskowych pochodzących z tego kraju. W 

związku z powyższym w 2012 roku Grupa 

podjęła decyzję o uruchomieniu właśnie w 

Turcji programu Ferrero Farming Turkey (FFT), 

który jest realizowany we współpracy z 

partnerami krajowymi i międzynarodowymi. 

Jak zostało to opisane w poprzednim raporcie, 

Grupa Ferrero przykłada szczególną uwagą do 

relacji z tureckimi dostawcami orzechów 

laskowych, skupiając się na wysokich 

standardach jakości i bezpieczeństwa, jednak 

nie zaniedbując przy tym licznych kwestii 

etycznych, społecznych i środowiskowych. 

 
Od momentu uruchomienia projektu 

odnotowane zostały już jego pozytywne efekty w 

tureckim regionie Morza Czarnego.  

Jeszcze ważniejszy jest fakt, że Grupa Ferrero, po raz pierwszy w historii, nawiązała - i cały 

czas nawiązuje - oparte na zaufaniu, bezpośrednie relacje z producentami orzecha 

laskowego, realizując działania, które zmierzają do podnoszenia ich kompetencji rolniczych 

i wzmacniania rozwoju obszarów wiejskich na terenach silnie nacechowanych urbanizacją i 

porzucaniem życia na wsi na rzecz miast. 

 
Ferrero powołało zespół inżynierów agronomów, którzy pomagają rolnikom we wszystkich 

obszarach produkcji orzechów laskowych w Turcji. Rolnictwo charakteryzuje cykliczność, a 

rolnik musi kierować się kalendarzami upraw i obserwacją środowiska. Program FFT został 

pomyślany i opracowany w zgodzie z tym rytmem rolniczym, oferując producentom pomoc 

techniczną i niezbędne kompetencje. Na niektórych obszarach, strategicznych dla produkcji 

orzechów laskowych, powołano specjalne lokalne zespoły ekspertów ds. rolnictwa. 

 
76 młodych, kompetentnych i zmotywowanych specjalistów (54 agronomów i 22 

pracowników rolnych) nieodpłatnie doradza lokalnym rolnikom w następujących 

zagadnieniach: 

 
• ocena i stosowanie nawozów; 

• ochrona przed pasożytami i chorobami; 

• odchwaszczanie;  

• przycinanie;  

• zbiory/mechanizacja; 

• gospodarowanie wodą i zarządzanie odpadami. 



— 
195 

F-ACTS: ORZECHY LASKOWE 

Y 

 

 
 
 
 

 

Wszystkie te działania zostały ujęte w sposób sformalizowany w programie 

technicznym o nazwie FFV Hazelnut Production Standard (Program produkcji 

orzechów laskowych), który precyzyjnie definiuje najlepsze praktyki w zakresie 

uprawy orzecha laskowego. 

 
Po przeanalizowaniu wyników dwuletniego projektu, który przewidywał 

praktyczne wdrażanie tego programu w gospodarstwach rolnych, Grupa Ferrero 

uznała, że niezbędna jest aktualizacja standardów produkcji oraz zapewnienie 

możliwości ich dostosowania do dynamiki rozwoju branży. 

 
W celu przekształcenia gospodarstw rolnych działających w niepełnym wymiarze, 

w prawdziwe przedsiębiorstwa rolno-spożywcze, jednym ze strategicznych celów  

FFT jest podniesienie umiejętności rolników w zakresie rozpoznawania jakości i 

wartości orzechów laskowych. Produkcja orzechów o stałej i wysokiej jakości daje 

rolnikom większą elastyczność w planowaniu inwestycji i dochodów, a przy tym 

pozwala im zachować rodzinną spuściznę. FFT nieodpłatnie oddaje rolnikom do 

dyspozycji suszarnie, pozwalając im tym samym na idealne dosuszanie orzechów, a 

co za tym idzie utrzymanie ich wysokiej jakości przed składowaniem. 

 
W dążeniu do spełniania konkretnych 

kryteriów dotyczących standardów 

produkcji, z 54 suszarni FFT, 

strategicznie rozmieszczonych na całym 

obszarze uprawy leszczyny, korzysta już 

znacząca liczba rolników. 

 

 
Plan Ferrero na rzecz zrównoważonego zaopatrzenia przewiduje udział w 

projekcie, od 2012 roku, Scientific Certification System (SCS Global Services, 

www.scsglobalservices.com) jednej z wiodących na świecie firm w zakresie 

certyfikacji, której powierzone zostały konkretne działania w Turcji.   

 
W roku 2015/2016, podczas zbiorów, SCS oraz lokalne spółki audytowe 

przeprowadziły audyty koncentrujące się na łańcuchu FFT, w celu sprawdzenia, na 

ile producenci orzechów laskowego rzeczywiście przestrzegają standardów FFT 

Hazelnut Production Standard.  Przy użyciu rygorystycznych kryteriów wybrano 

reprezentatywną próbkę 126 rolników, których następnie poddano kontroli podczas 

zbiorów. 

  
W lutym 2016 roku Hazelnut Company zatrudniła 19 pracowników ds. społecznych, 

odpowiedzialnych za promowanie „Dobrych praktyk społecznych” wśród 

rolników uprawiających orzechy laskowe. 

Mowa tu o 19 młodych ekspertach ds. bezpieczeństwa społecznego, socjologach i 

nauczycielach. 
 
 
 

http://www.scsglobalservices.com/
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PROGRAM FFT MA DO DYSPOZYCJI 19 NOWYCH PRACOWNIKÓW DS. 
SPOŁECZNYCH (FFT SOCIAL OFFICERS) NA TERENACH PRODUKCJI 
ORZECHA LASKOWEGO 

 

 

PODSTAWOWE CELE 

Zapewnienie rolnikom przeszkolenia w zakresie „Dobrych praktyk społecznych” 

(Good Social Practice - GSP) oraz pomocy społecznej w każdej sprawie o 

charakterze społecznym czy dotyczącym pracy; wspieranie wdrażania w Turcji 

inicjatyw społecznych FFT oraz uczestniczenie w realizacji Systemu kontroli 

wewnętrznej (Internal Control System - ICS).  
 
 

ZADANIA I DZIAŁANIA 
 

   

 

Szkolenia z 

Dobrych 

praktyk 

społecznych 

Monitoring i 

ewaluacja 

Relacje z 
lokalnymi 

interesariuszami 

FFT 
SOCIAL 

OFFICERS 
 

 

Certyfikacja 

Audyty  
wewnętrzne 

Aktywność  
rolniczek 

uprawiających 
orzechy laskowe 

Mapowanie  
ryzyka  

społecznego 
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SZKOLENIA W ZAKRESIE DOBRYCH PRAKTYK SPOŁECZNYCH W BRANŻY ORZECHA 
LASKOWEGO W TURCJI  

Uznając rolników uprawiających leszczynę za kluczowe podmioty w kwestii 

rozwiązywania problemów społecznych i przekształcania działalności rolniczej, FFT 

oferuje im nie tylko szkolenia czysto techniczne, ale też dąży do promowania rolnictwa 

odpowiedzialnego oraz pogłębiania wśród rolników znajomości tureckiego systemu 

regulacji prawnych poprzez prowadzenie z nimi dialogu społecznego. 

 

FFT HAZELNUT PRODUCTION PROGRAM 
UCZESTNICTWO W SZKOLENIACH Z ZAKRESU DOBRYCH PRAKTYK SPOŁECZNYCH 

 

 
 

ROK 

Rolnicy 
uczestniczący 
w szkoleniach 

 

 
Rolnicy zawsze są zapraszani na spotkania organizowane przez zespoły pracowników ds. 

społecznych FFT i aktywnie w nich uczestniczą. Podczas takich spotkań dzielimy się 

potrzebami, zmartwieniami, pomysłami i rozwiązaniami problemów społecznych, 

pojawiających się w działalności rolniczej. Dialog skupia się także na ułatwianiu 

rolnikom zrozumienia tureckich ustaw i innych przepisów dotyczących zatrudniania 

pracowników. Dyskusja dotyczy zawsze obszarów wchodzących w zakres standardowej 

produkcji, takich jak: 

 
• zapewnienie odpowiednich warunków 

pracy młodym pracownikom w wieku od 15 

do 17 lat;   

• ochrona praw pracowniczych młodych 

ludzi pracujących w gospodarstwach 

rodzinnych; 

• zapewnienie standardowych i równych 

wynagrodzeń oraz przejrzystego systemu 

płatności; 

• ograniczenie godzin pracy w celu 

odpowiedniej ochrony zdrowia oraz życia 

rodzinnego; 

• wyeliminowanie dyskryminacji społecznej 

i molestowania w miejscu pracy; 

• zapewnienie pracownikom odpowiednich 

warunków do życia i pracy;  

• utrzymanie rygorystycznych standardów 

w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa   
 

 

 

 

 

2013 2014 2015 2016 

1.698 3.600 8.842 20.830 
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PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE Z CAOBISCO I MOP 

 

Ferrero w dalszym ciągu uczestniczy w programie partnerstwa publiczno-

prywatnego realizowanym we współpracy z Caobisco (Europejskie stowarzyszenie 

producentów wyrobów czekoladowych, ciastek i słodyczy) oraz z tureckim 

oddziałem MOP (Międzynarodowej Organizacji Pracy). Prowadzony wspólnie 

projekt nosi nazwę „Zintegrowany model na rzecz wyeliminowania najgorszych 

form pracy dzieci przy sezonowych zbiorach orzechów laskowych w Turcji". Jest to 

poszerzona wersja projektu pilotażowego „Eliminacja najgorszych form pracy 

dzieci w rolnictwie komercyjnym przy sezonowych zbiorach orzecha laskowego w 

prowincji Ordu” realizowanego w latach 2013,  2014, 2015 i 2016. 

 
Podstawowym celem projektu jest udział w likwidacji najgorszych form pracy 

dzieci w rolnictwie sezonowym, z zachowaniem spójności ze strategią rządu 

tureckiego. 

 
Cele szczegółowe zakładają: 

 
• przyczynienie się do eliminacji najgorszych form pracy dzieci podczas 

sezonowych zbiorów orzechów laskowych, poprzez realizowanie 

skoordynowanych działań we wschodnim i zachodnim obszarze Morza Czarnego 

oraz w niektórych wybranych miastach południowo-wschodniej Anatolii, gdzie 

zamieszkuje bardzo wielu sezonowych pracowników rolnych;  

 
• zapobieganie pracy dzieci poprzez zapewnienie im możliwości 

kontynuowania nauki w szkole w okresach, kiedy przemieszczają się one wraz 

ze swoimi rodzinami, wykonującymi prace sezonowe. 
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Poniżej przedstawione zostały niektóre dane ilościowe dotyczące wyników 

projektu w sezonie zbiorów orzechów laskowych 2015/20166: 
 

- Łącznie udało się dotrzeć do 1.033 rodzin pracowników sezonowych w 

okręgach Ordu, Düzce i Sakarya; z czego 202 osoby skorzystały z indywidualnych 

porad, zaś reszta z sesji doradztwa grupowego. 

- Łącznie udało się dotrzeć do 1.165 dzieci (w wieku od 4 do 16 lat), z czego 719 
dzieci (326 dziewczynek i 393 chłopców) wycofano z pracy lub uniemożliwiono im 
pójście do pracy, dzięki zapewnieniu im możliwości nauki. Reszta skorzystała z 
innego rodzaju usług.   

- Łącznie udało się dotrzeć do 41 pośredników wiejskich (20 w Sakarya i Düzce; 21 

w Ordu), do których skierowano usługę doradztwa i szkolenia. 

- Łącznie udało się dotrzeć do 75 właścicieli ogrodów/plantacji orzechów 

laskowych (55 w Sakarya i Düzce; 20 w Ordu); przeprowadzono z nimi ankiety i 
mogli skorzystać z indywidulanych sesji doradczych.   

 
 

DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE NA LATA 2016/2017 
 

SZKOLENIE DLA KOBIET UPRAWIAJĄCYCH LESZCZYNĘ 

 
Cele: 

 
• podniesienie świadomości społecznej 

kobiet; 

 
• wywarcie pozytywnego wpływu na 

życie kobiet i dzieci; 
 

 
 
 
 

 
6. Źródło: International 
Labour Office - Interim 
Technical Pro- gress Report - 
Turchia (1 czerwca 2015 r. – 
31 maja 2016 r.) – Project 
code: TUR/15/02/CAB. 

 
Program FFT pragnie dotrzeć nie tylko 

do społeczności rolników działających 

w branży orzechów laskowych, ale do 

całego społeczeństwa, aby zwiększyć 

wiedzę w zakresie ochrony praw dzieci 

i stworzyć społeczną świadomość 

poprzez cały szereg kampanii 

szkoleniowych prowadzonych przez 

zespół pracowników ds. społecznych 

FFT.  

• zapobieganie pracy dzieci, poprawa 

zdrowia dzieci a w dłuższej 

perspektywie całych pokoleń; rolnictwo 

zrównoważone dzięki produkcji 

zdrowych orzechów laskowych; dobre 

aplikacje rolnicze i społeczne; 

 
• "zdrowe dzieci... zdrowe 

społeczeństwo …..   zdrowe 

rolnictwo..." 
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FERRERO HAZELNUT COMPANY 
 

W PEŁNI ZINTEGROWANY ŁAŃCUCH DOSTAW ORZECHA LASKOWEGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grupa Ferrero jest aktywnym 

uczestnikiem łańcucha orzecha 

laskowego, a podejmowane przez nią 

działania mają zapewnić regularne 

dostawy orzechów wysokiej jakości 

przez cały rok. Dzięki przejęciu Grupy 

Stelliferi oraz Grupy Oltan, Ferrero jest 

teraz obecne na wszystkich etapach 

łańcucha orzecha laskowego – od pola, 

za pośrednictwem gospodarstw rolnych 

Ferrero oraz intensywnego programu 

badawczo-innowacyjnego, przez etapy 

przetwórstwa i obróbki przemysłowej, 

aż po sprzedaż półproduktów. 

Działalność ta stanowi idealny przykład 

całkowicie zintegrowanego łańcucha 

rolno-spożywczego. 

Obecność Grupy w łańcuchu orzecha 

laskowego na etapach od obróbki, aż 

po sprzedaż stanowi idealne 

uzupełnienie działalności gospodarstw 

rolnych Ferrero, które prowadzą między 

innymi osoby zatrudnione na tzw. 

zielonych stanowiskach pracy (green 

collars) w obszarze uprawy i zbiorów 

orzechów laskowych. 

 

To zintegrowane zarządzanie 

doprowadziło do powstania pod koniec 

2014 roku Ferrero Hazelnut Company 

(HCo), które łączy w ramach jednej 

struktury całą działalność związaną z 

orzechami laskowymi  

 

 – uprawy realizowane w 

gospodarstwach rolnych, propagowanie 

upraw orzechów laskowych wśród 

rolników, badania nad rozwojem technik 

rolniczych, pozyskiwanie dostaw, 

obróbka przemysłowa i sprzedaż 

produktów lub półproduktów 

zawierających orzechy laskowe. 

 
Według stanu na 31 sierpnia 2016 roku,  

Ferrero Hazelnut Company zatrudnia 

ponad  4 tys. osób7, które pracują w 

sześciu gospodarstwach rolnych Ferrero 

(w Chile, Argentynie, Gruzji, RPA, 

Australii i Serbii), ośmiu przetwórniach 

(we Włoszech, Chile i Turcji) oraz pięciu 

jednostkach biznesowych (w 

Luksemburgu, Włoszech, Turcji, Francji i 

Wielkiej Brytanii). 

 
Dzięki Ferrero Hazelnut Company Grupa 

znacznie rozszerzyła zakres swojej 

działalności – wcześniej była jedynie 

odbiorcą tego surowca, natomiast 

obecnie, poprzez HCo, zyskała znaczący 

know how w zakresie przetwórstwa tego 

surowca i stała się jednym z głównych 

podmiotów światowego rynku orzechów 

laskowych. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Dane obejmują 
współpracowników 
zewnętrznych firmy  

Ferrero, w tym 
pracowników 

tymczasowych, 
stażystów oraz inne 

stosunki bezpośredniej 
współpracy, z 

wyłączeniem umów o 
świadczenie usług. 
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HAZELNUT COMPANY (HCO) 
 

Przedsiębiorstwo Hazelnut Company składa się z trzech jednostek biznesowych 
działających w poszczególnych obszarach:   

 
- AGRONOMIA 

- KWESTIE TECHNICZNE 

- ZAOPATRZENIE I HANDEL 
 
 

JEDNOSTKA DS. AGRONOMII 
 

GOSPODARSTWA ROLNE FERRERO, OUTGROWING ORAZ USPRAWNIENIA I 

INNOWACJE W ROLNICTWIE 

Działania prowadzone przez tę 

jednostkę są ze sobą silnie 

zintegrowane, a jej dwa podstawowe 

cele obecnie to zwiększanie terenów 

przeznaczonych pod uprawę leszczyny 

oraz podnoszenie jakości surowca w 

skali światowej. 

 
Gospodarstwa rolne Ferrero są 

położone na obszarach 

charakteryzujących się idealnymi 

warunkami pod uprawę leszczyny i 

stanowią swego rodzaju rolnicze 

„laboratoria badawcze” HCo. Więcej 

informacji na ich temat znajduje się pod 

koniec tego rozdziału. 

 
Outgrowing zajmuje się promowaniem 

upraw orzechów laskowych wśród 

rolników oraz zrównoważonym 

rozwojem łańcucha, zarówno poprzez 

wspieranie gospodarstw rolnych 

Ferrero, jak i docierając tam, gdzie 

uprawa ta nie występuje, jest 

niesystematyczna lub nie spełnia 

wymagań jakościowych.     

 
 

 

 

 

 

Jednostka ds. outgrowingu wspiera 

lokalne instytucje i społeczności 

pokazując, że inwestycja w branżę 

orzechów laskowych jest wykonalna i 

zyskowna. Oferuje też szkolenia 

agronomiczne, promuje różnego 

rodzaju inicjatywy i zapewnia 

prawidłową i skuteczną informację. 

 

Usprawnienia i innowacja w rolnictwie 

Grupa Ferrero – jako jeden z 

największych na świecie odbiorców 

orzechów laskowych – zobowiązała się 

przeprowadzić w tej branży zmiany o 

zrównoważonym charakterze, promując 

w tym celu specjalne projekty (jak 

FFTv), nastawione na podniesienie jej 

jakości, skuteczności oraz 

innowacyjności.   
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Specjalny zespół agronomów prowadzi eksperymenty oraz badania w terenie, przy 

wykorzystaniu zaawansowanych technologicznie narzędzi, technik i projektów, z 

których niektóre - zaplanowane na najbliższe lata – zostały przedstawione poniżej: 

 
1. CMCC – Zmiana klimatu w dłuższej perspektywie i sezonowy model 

prognozowania, którego celem jest pozyskiwanie informacji pozwalających na 

dogłębne zrozumienie wpływu, jaki zmiany klimatu mogą wywrzeć w najbliższej 

przyszłości na produkcję orzechów laskowych. 

 
2. Rozwój Strefy rolniczo-ekologicznej orzecha laskowego (AEZ), w celu poznania 

potencjału terenu przeznaczonego pod uprawy, zarówno obecnie, jak i przy 

założeniu różnych scenariuszy zmian klimatycznych. 

 
3. Model wydajnego użytkowania wody "tHIRSt", dla zapewnienia lepszego 

zarządzania wodą. 

 
Należy ponadto odnotować promowanie i wspieranie podstawowych badań 

naukowych poprzez intensyfikację współpracy z najważniejszymi instytutami 

badawczymi i uniwersytetami, w tym z najwybitniejszymi na świecie specjalistami z 

branży orzecha laskowego. 
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JEDNOSTKA DS. TECHNICZNYCH 

PRZETWARZANIE, DOSKONALENIE I JAKOŚĆ PRZEMYSŁOWA  

W ciągu 70 lat działalności Ferrero rozwinęło umiejętność obróbki i przetwarzania 

orzechów laskowych, opracowując coraz to doskonalsze procesy, techniki i 

maszyny, wśród których możemy wymienić choćby maszyny do prażenia orzechów 

laskowych. 

 
Dzięki przejęciu Grupy Oltan oraz Grupy Stelliferi oraz po powstaniu HCo, to 

podejście, nastawione na innowacje i ciągłe doskonalenie się, obecnie pojawia się już 

na etapie przetwarzania - od usuwania łupin, przez selekcję, aż po przechowywanie 

orzechów.  

 
Wszystko to zgodnie z normami jakości i bezpieczeństwa żywności, które coraz 

częściej są bardziej rygorystyczne od obowiązujących przepisów prawa. 
 

 

JEDNOSTKA DS. ZAOPATRZENIA I HANDLU 

HANDEL GLOBALNY – ZAOPATRZENIE ORAZ SPRZEDAŻ B2B I MARKETING  

HCo to jeden z największych dostawców na światowym rynku orzechów 

laskowych, który obsługuję nie tylko Grupę Ferrero, ale też dla innych odbiorców 

tego surowca. 

Wśród produktów eksportowanych na cały świat, wyróżniamy: 
 

- Orzechy laskowe bez łupin 

- Orzechy laskowe naturalne 

- Orzechy laskowe prażone 

- Orzechy laskowe obrane ze skórki 

-  Orzechy laskowe zmielone 

-  Mączkę orzechową 

-  Pastę z orzechów laskowych 

 

W związku z powyższym inwestycje HCo w badania rolnicze, w podniesienie jakości 

oraz w programy zapewniające zrównoważoną produkcję przynoszą korzyści 

wszystkim klientom, w tym Grupie Ferrero. 
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GOSPODARSTWA ROLNE FERRERO 
  

Gospodarstwa rolne Ferrero (Agrifarms) stanowią własność Grupy Ferrero i są 

zarządzane bezpośrednio przez Ferrero Hazelnut Company. Są one zlokalizowane w 

nowych obszarach, uznanych za odpowiednie do uprawy leszczyny. Gospodarstwa 

te są prawdziwymi rolniczymi „laboratoriami badawczymi” HCo. To modelowe 

gospodarstwa, które pełnią potrójną rolę: 

 
Doświadczalną – sprawdzają, na ile poszczególne odmiany orzecha laskowego 

potrafią przystosować się do lokalnych warunków pogodowych, a jednocześnie 

testują rozmaite metody upraw; 

 
Pokazową – zajmują się promowaniem upraw leszczyny wśród lokalnych rolników; 

 
Produkcyjną  - przeznaczają znaczącą część zbiorów orzechów laskowych na 
potrzeby Ferrero. 

 
Część terenów gospodarstw jest przeznaczona na szkółki, które stanowią przyszłość 

rozwoju łańcucha – to właśnie tam są uprawiane sadzonki wybranych odmian, 

sprzedawane później lokalnym rolnikom po sprawiedliwej cenie. HCo oferuje także 

lokalnym rolnikom pomoc techniczną i doradztwo, w celu umożliwienia im 

prowadzenia jak najlepszych upraw. W roku 2015/2016, HCo zorganizowało 

różnego rodzaju akcje szkoleniowe, w których łącznie wzięło udział ponad 1.300 

osób. 
 

 
GOSPODARSTWA ROLNE FERRERO 

 

 
 

1991 1994 2007 2009 2011 2013 
 
 
 

SERBIA: 

200 ha plantacji 
 Szkółki drzewek 

 

GRUZJA: 

3,5 tys. ha obsadzonych  
Szkółki drzewek 

 
 
 

 

 

      

CHILE: 
3,5 tys. ha plantacji 

 Szkółki drzewek 

ARGENTYNA: 
200 ha plantacji 
Szkółki drzewek 

 
RPA: 
500 ha plantacji 
Szkółki drzewek 

 
AUSTRALIA: 

900 ha plantacji 
 Szkółki drzewek 
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CUKIER 
 

 Ogólną ilość cukru, zakupionego przez Ferrero w 

2015/2016 roku, można podzielić mniej więcej w 

następującej proporcji: 1/4 to rafinowany cukier 

trzcinowy, a 3/4 to cukier z buraków cukrowych. 
 
 

HARMONOGRAM ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO ŁAŃCUCHA 
DOSTAW CUKRU TRZCINOWEGO 

 

 
ROK 

2015/2016 

 

 

MARZEC 2015 SIERPIEN 2016 
  

  Kraje pochodzenia: Brazylia, Indie, Australia i inne   

 

Grupa Ferrero zadeklarowała wzmacnianie opartych na zaufaniu relacji z licznymi 

spółdzielniami rolników i producentów cukru. Niektórzy dostawcy cukru o 

gwarantowanej wysokiej jakości współpracują z Grupą od kilkudziesięciu lat. 

Pragnąc wesprzeć rozwój dostaw tego surowca z innych krajów, działy Zakupów oraz Jakości 

opracowały standardową procedurę selekcji nowych dostawców. Wewnętrzny system 

audytów gwarantuje, że kupowane surowce zawsze będą wysokiej jakości i będą 

spełniać kryteria Grupy. 

 
Jak wspomniano już w poprzednich raportach CSR, cukier kupowany przez Ferrero 
jest w 100% GMO Free. 

 

FERRERO ZOBOWIĄZAŁO SIĘ,  ŻE DO ROKU 2020 OSI ĄGNIE CEL, 
JAKIM JEST ZAKUP RAFINOWANEGO CUKRU TRZCINOWEGO  

WYŁĄCZNIE ZE ZRÓWNOWAŻONYCH ŹRÓDEŁ .  
  

 

Grupa Ferrero systematycznie inwestuje w ocenę dostępnych systemów 

certyfikacji, analizując je pod kątem solidności, wpływu wywieranego w terenie, 

efektywności wydatkowanych środków oraz efektywności kosztowej, starając się 

identyfikować nowe możliwości poszerzenia zrównoważonego łańcucha dostaw 

cukru z trzciny cukrowej. 

 
Ponadto, dzięki pogłębionym analizom oraz inspekcjom w terenie, 

ukierunkowanym na ocenę jakości technicznej oraz zrównoważonego rozwoju 

gospodarstw rolnych i cukrowni trzcinowych, Grupa zidentyfikowała dostawców, 

którzy wdrożyli właściwe strategie na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz podjęła 

wobec nich formalne zobowiązania. 

KONIEC 2014 KONIEC 2016 KONIEC 2018 
KONIEC 2020 

10% 
40% 

70% 

47% 

100% 
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Od 2010 roku Grupa jest członkiem 

inicjatywy “Bonsucro-Better Sugar Cane 

Initiative” (www.bonsucro.com). Jest to 

organizacja ciesząca się uznaniem na 

poziomie światowym, która - poprzez 

system pomiarów i certyfikacji - zajmuje się 

promowaniem zrównoważonego rozwoju 

branży cukru trzcinowego. Dodatkowo 

wdrażane są standardy produkcyjne, 

których głównym celem jest zmniejszenie 

oddziaływania na środowisko naturalne 

oraz złagodzenie skutków społecznych 

produkcji. System obejmuje zatem takie 

czynniki, jak bioróżnorodność, ekosystem, 

prawa człowieka i warunki pracy, zgodność 

z przepisami. 

 
Ferrero i Altromercato to dwie organizacje, 

których powstaniu i działalności 

przyświecają podobne wartości. Po 

dogłębnym przeanalizowaniu możliwości 

współdziałania na rzecz propagowania w 

swoich branżach idei gospodarki, 

określanej terminem meaningful economy, 

w roku 2016 przedstawiciele Ferrero i 

Altromercato podpisali Porozumienie o 

współpracy, na mocy którego podejmą 

konkretne działania. W dokumencie 

wskazano na wspólne intencje, w oparciu o 

które został opracowany Manifest na rzecz 

skonsolidowanej i zintegrowanej 

współpracy.  Jest to program, który opisuje 

zobowiązanie zarówno Ferrero, jak i 

naszego partnera, do wspólnego 

budowania wartości w łańcuchach  dostaw. 

Ma to polegać na:   
• wzmacnianiu organizacji małych 

producentów działających w krajach 

pochodzenia; 

• zapewnieniu tym organizacjom 

długoterminowych relacji partnerskich 

(za pośrednictwem Altromercato) oraz 

zrównoważonego dostępu do rynku i 

do informacji, a więc do elementów 

absolutnie niezbędnych dla 

prowadzenia współpracy na rzecz 

rozwoju i zrównoważonego handlu, 

inspirowanej wartościami 

sprawiedliwego handlu;  

• skoordynowanej promocji rozwoju 

kultury i odpowiedzialnej gospodarki 

poprzez celowane badania, komunikację, 

uwrażliwianie i angażowanie określonych 

kategorii i podmiotów życia społecznego 

i gospodarczego; 

 
• realizowaniu wspólnych projektów w 

zakresie sprawiedliwego i solidarnego 

handlu i/lub zrównoważonego handlu. 

 
Za pośrednictwem programu „Sustainable 

Development Program”  Altromercato oraz 

Ferrero zamierzają realizować wieloletni 

program (na lata 2016-2020), którego 

głównym celem jest usprawnienie i 

wzmocnienie zrównoważonego rozwoju 

gospodarczego, środowiskowego i 

społecznego małych producentów trzciny 

cukrowej na Mauritiusie. Program 

realizowany przez Altromercato i Ferrero 

stawia sobie następujące konkretne cele: 

 
1. Zachęcanie drobnych rolników, członków 

spółdzielni uczestniczących w programie, 

do świadomego używania bionawozów 

oraz nawozu organicznego w powiązaniu z 

odpowiednimi nawozami chemicznymi, do 

wprowadzania standardowych, wydajnych 

i zrównoważonych praktyk Integrated 

Nutrient Management (INM), zgodnych z 

najnowszymi strategiami rządu Mauritiusu 

w zakresie rolnictwa typu bio-farming; 

 

http://www.bonsucro.com/
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2. Wspieranie racjonalizacji i 

podnoszenia efektywności usług 

świadczonych przez spółdzielnie na 

rzecz drobnych rolników, poprzez 

inwestowanie w innowacje i 

wprowadzanie młodych specjalistów w 

charakterze wsparcia dla spółdzielni 

biorących udział w programie oraz ich 

członków. 

 
Co do zasady, Program na rzecz 

zrównoważonego rozwoju (Sustainable 

Development Program) dąży do 

zapewnienia drobnym rolnikom 

uprawiającym trzcinę cukrową bardziej 

zrównoważonej przyszłości, wspierając 

ich zdolność adaptacji w dłuższej 

perspektywie czasowej. Nowy łańcuch 

cukru oznacza zmianę paradygmatu, 

wzmocnienie relacji oraz skuteczniejsze 

usługi: programy, które wymagają 

innowacyjnych inicjatyw, takich jak 

Sustainable Development Program w  

celu podniesienia poziomu 

zrównoważonego rozwoju 

gospodarczego, środowiskowego i 

społecznego w zakresie produkcji 

trzciny cukrowej przez drobnych 

producentów. 

Głównymi bezpośrednimi 

beneficjentami programu Sustainable 

Development Program są drobni rolnicy, 

członkowie spółdzielni, które przystąpiły 

do programu w kwietniu 2016 roku. 

Podczas kampanii z 2015 roku, w 25 

spółdzielniach aktywnie działało 826 

członków, w tym wielu drobnych 

właścicieli ziemskich (z 0-10 hektarami 

terenu), którzy w sumie dysponowali 

blisko 500 hektarami. Działania 

niezbędne dla osiągnięcia celów 

programu zakładają bezpośrednie i 

proaktywne zaangażowanie głównych 

bohaterów zmiany - drobnych rolników 

oraz spółdzielń, do których należą.  
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DOBROSTAN ZWIERZAT W ŁAŃCUCHU DOSTAW MLEKA I JAJ 

Ferrero uznaje dobrostan zwierząt za istotny element swojej odpowiedzialności 

społecznej. Jednym z celów, które Ferrero chce osiągnąć w odniesieniu do 

łańcuchów dostaw produktów pochodzenia zwierzęcego, jest opracowanie drogi 

do stopniowego podnoszenia dobrostanu zwierząt. 

 
Dobrostan zwierząt wpływa nie tylko na jakość i bezpieczeństwo produktów, ale 

także sprzyja zrównoważonemu rozwojowi łańcucha dostaw na przestrzeni czasu. 

 
5 wolności8 chroniących dobrostan zwierząt opisuje idealne warunki, w których 

zwierzę powinno przebywać, aby można było uznać jego dobrostan za 

akceptowalny: 

 
1. Wolność od głodu, pragnienia i złego żywienia, poprzez zapewnienie zwierzęciu 

świeżej wody oraz pożywienia, które utrzyma je w zdrowiu; 

2. Wolność od dyskomfortu, poprzez zapewnienie zwierzęciu odpowiednich 

warunków środowiskowych, obejmujących schronienie i wygodny wypoczynek; 

3. Wolność od bólu, urazów i chorób, poprzez zapewnienie właściwej profilaktyki, 

szybkiej diagnostyki i leczenia; 

4. Swoboda przejawiania normalnych zachowań, właściwych dla danego 

gatunku, poprzez zapewnienie zwierzęciu odpowiedniego miejsca, struktur oraz 

towarzystwa zwierząt tego samym gatunku; 

5. Wolność od strachu i stresu, poprzez zapewnienie zwierzęciu warunków i opieki, 

które nie będą powodowały cierpień psychicznych. 
 

DOBROSTAN ZWIERZĄT JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ KODEKSU 
POSTĘPOWANIA  HANDLOWEGO FERRERO. OKREŚLAJĄC SWOJE 

PRIORYTETY, FERRERO POSTAWIŁO  NA STOPNIOWE WDRAŻANIE 
POSZANOWANIA PIĘCIU WOLNOŚCI CHRONIĄCYCH DOBROSTAN 

ZWIERZĄT. BĘDZIE TO PROCES REALIZOWANY STOPNIOWO I  Z  
WYPRZEDZENIEM W STOSUNKU DO ZMIAN WPROWADZANYCH W 

PRZEPISACH.  
 

Ferrero angażuje się na rzecz zapewnienia zwierzętom w swoich łańcuchach dostaw 

odpowiedniej ilości wody i paszy oraz poziomu opieki niezbędnej do utrzymania 

zwierzęcia w zdrowiu, bez bólu i cierpienia. Dobrostan zwierząt jest zapewniany 

między innymi poprzez stosowanie systemów chłodzenia, przygotowywanie 

odpowiednich miejsc odpoczynku oraz systemów wzbogacających i 

urozmaicających otoczenie (np. maty legowiskowe czy czochradła). 

Monitoring obejmuje ponadto wymiary wygrodzeń i reakcję zwierząt na zbliżanie 

się człowieka (test zbliżeniowy). 
 

Dzięki długofalowej współpracy z dostawcami, Ferrero nie tylko może starać się 

zapewnić poszanowanie obowiązujących przepisów w zakresie dobrostanu 

zwierząt, ale – tam, gdzie jest to możliwe - stara się także wykraczać poza 

minimalne wymogi nałożone prawem. W niektórych miejscach - mało zresztą 

istotnych z punktu widzenia ilości dostaw – to ambitne zadanie staje się 

prawdziwym wyzwaniem, ze względu na brak pogłębionej wrażliwości na komfort 

życia zwierząt. 

8. 5 wolności chroniących 
dobrostan zwierząt 

zostało określonych przez 
Radę Dobrostanu 

Zwierząt Gospodarskich 
(Farm Animal Welfare 

Council (1979) na 
podstawie tzw. Raportu 

Brambella. 
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JAJKA 

 

Ferrero przyjęło wewnętrzny, dobrowolny program, 

którego celem jest zaopatrywanie się w jaja w sposób 

bardziej zrównoważony.  

Program ten przewiduje zakup jaj od kur z chowu ściółkowego (nieklatkowego) dla 

wszystkich zakładów produkcyjnych położonych w Unii Europejskiej, zgodnie z 

przedstawionym poniżej harmonogramem. Już w 2014 roku Ferrero osiągnęło cel 

zakładający wykorzystanie w zakładach położonych w UE 100% jaj od kur z chowu 

ściółkowego i będzie kontynuować swoje zaangażowanie w tym kierunku.   

 

HARMONOGRAM ROZWOJU ŁAŃCUCHA DOSTAW JAJEK OD KUR Z CHOWU 

ŚCIÓŁKOWEGO (NIEKLATKOWEGO) 
 

  Kraje pochodzenia: UE-15 dla zakładów działających na terenie UE  

 

 

 

DZIĘKI STAŁEMU ZAANGAŻOWANIU I  WSPÓŁPRACY WSZYSTKICH 
DOSTAWCÓW, WE WRZEŚNIU 2014 ROKU GRUPA ZREALIZOWAŁA 
WYZNACZONY CEL, JAKIM BYŁ POZIOM 100 % ZAOPATRZENIA W JAJ KA 
POCHODZĄCE OD KUR Z CHOWU ŚCIÓŁKOWEGO (NIEKLATKOWEGO)  
DLA WSZYSTKICH ZAKŁADÓW POŁOŻONYCH NA TERENIE UNII  
EUROPEJSKIEJ.  
 

W 2013 roku Ferrero otworzyło dwa nowe zakłady produkcyjne położone poza Europą - w 

Turcji i w Meksyku. Choć jaja wykorzystywane w tych zakładach to zaledwie 5% ogólnego 

zużycia jaj w Ferrero, Grupa zamierza opracować strategię zaopatrzenia w jaja pochodzące 

od kur z chowu ściółkowego, również na tych obszarach, gdzie ten typ chowu nie jest 

normą. Dlatego właśnie Ferrero kontynuuje swój dialog z lokalnymi dostawcami, pragnąc 

sprzyjać rozwojowi chowu ściółkowego w tych krajach tak, aby możliwe było osiągnięcie 

poziomu, w którym 100% jaj na poziomie globalnym będzie pochodziło od kur z chowu 

ściółkowego (nieklatkowego). 

60% 
100% 

40% 

WRZESIEŃ 2012  WRZESIEŃ 2013  WRZESIEŃ 2014 
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MLEKO 
 

Na przestrzeni lat Ferrero stale rozwijało i 

umacniało swoje długofalowe relacje ze starannie 

wybranymi, lokalnymi dostawcami mleka. W ten 

sposób wykształciła się wzajemna współpraca, 

nastawiona na zapewnianie i polepszanie świeżości oraz jakości surowca, przy 

jednoczesnym utrzymywaniu takich samych standardów dla wszystkich 

dostawców mleka. 

 
Ferrero wykorzystuje te relacje, aby wzmocnić swoje „krótkie i kontrolowane 

łańcuchy dostaw”, kładąc szczególny nacisk na działania podejmowane przez 

dostawców w zakresie zrównoważonego rozwoju pod kątem dobrostanu zwierząt i 

odpowiedzialności środowiskowej. 

 
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 nabiału - które zazwyczaj obejmują parametry jakości 

mleka (na przykład brak antybiotyków), jego klasyfikację i skład - mogą różnić się w 

poszczególnych krajach. Jednak wyśrubowane standardy Ferrero w zakresie dostaw 

mleka są zazwyczaj stosowane na poziomie ogólnoświatowym, niezależnie od 

poziomu restrykcyjności przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach. 

 
Ferrero odbiera mleko bezpośrednio od przetwórni mleczarskich, z którymi 

współpracuje. Są to zakłady wybrane przy zachowaniu restrykcyjnych standardów, 

pozwalających zapewnić kontrolę całego łańcucha oraz zagwarantować świeżość, 

smak i bezpieczeństwo surowca. Krótki i kontrolowany łańcuch dostaw mleka 

umożliwia stworzenie zracjonalizowanego systemu identyfikowalności, który 

wykracza poza obowiązujące przepisy (włączając w to 100% identyfikowalności 

przetwórni mleczarskich) i pozwala uzyskać jasny obraz drogi, którą surowiec 

przemierza od gospodarstwa rolnego, aż po gotowy produkt. 
 

CORAZ CZĘŚCIEJ GRUPA FERRERO PRZEPROWADZA TAKŻE 
DROBIAZGOWE AUDYTY U DOSTAWCÓW, OBEJMUJĄCE PEŁNĄ 

KONTROLĘ PARAMETRÓW JAKOŚCI, CO UŁATWIA PÓŹNIE J 
SZCZEGÓŁOWE PRZEŚLEDZENIE POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW 

ŁAŃCUCHA DOSTAW MLEKA, AŻ DO PIERWOTNEGO ŹRÓDŁA .  
 

 

Najlepszym przykładem takich procedur jest projekt „Milk Supply Chain Partnership 

Project", który Ferrero prowadzi ze swoimi dwoma najważniejszymi dostawcami: Inalpi 

(Włochy) i Mittelelbe (Niemcy). W odniesieniu do dostarczanego przez nich mleka udało 

się osiągnąć pełną identyfikowalność oraz wysoki poziom szczegółowości. 
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PROJEKT  "MILK SUPPLY CHAIN PARTNERSHIP" 

 
„Milk Supply Chain Partnership Project” (Projekt współpracy w łańcuchu dostaw 

mleka), obejmujący dostawę ponad 30 tys. ton mleka w proszku oraz 7 tys. ton 

bezwodnego tłuszczu mlecznego rocznie, w latach 2013 -2016, przewiduje współpracę 

z dostawcami na rzecz rozwoju i umacniania działań niezbędnych do osiągnięcia 

standardów określonych w protokole Ferrero. 

Łańcuch dostaw mleka jest: 

 
Krótki - ograniczona liczba pośredników handlowych pomiędzy producentem a 

przetwórcą, dążenie do bezpośredniego kontaktu pomiędzy nimi i zmniejszania 

odległości pomiędzy zaangażowanymi podmiotami. 

 
Kontrolowany - pod kątem standardów jakości Ferrero w zakresie granicznych 

poziomów mikrobiologicznych i chemicznych. 

 
Zrównoważony - monitorowanie wskaźników dobrostanu zwierząt oraz 

zrównoważonego podejścia do środowiska. Wskaźniki dobrostanu zwierząt, które 

Ferrero pragnie wprowadzić poprzez system kontroli łańcucha dostaw, są 

podzielone na następujące kategorie: żywienie zwierząt, struktura gospodarstwa 

oraz zarządzanie zdrowiem zwierząt. 

 

 

 

W 2015 roku Grupa Ferrero wdrożyła projekt zatytułowany „Milk Quality Project" (M.Q.P.),  

obejmując nim 14 strategicznych dostawców z różnych obszarów geograficznych (od Włoch, 

przez Turcję, Skandynawie, po Indie), którzy w sumie dostarczają ponad 98% mleka 

wykorzystywanego w zakładach Ferrero położonych na terenie Europy. Liczne dane pozyskane 

podczas audytów prowadzonych w gospodarstwach, z których pochodzi mleko (ponad 650 

gospodarstw od początku projektu), pozwoliły Ferrero na dokładne zapoznanie się z 

łańcuchem produkcji mleka. Ponadto działania te umożliwiły identyfikację poziomu 

zaangażowania dostawców mleka nie tylko jeśli chodzi o zarządzanie parametrami jakości 

mleka (co w przeważającej mierze było praktyką trwale występującą), ale także w odniesieniu 

do planów rozwoju i wdrażania dobrych praktyk, zmierzających do polepszenia dobrostanu 

zwierząt i ograniczenia oddziaływania na środowisko naturalne.  

 
Zebrane informacje, a w szczególności punktacja przyznana za poszczególne wskaźniki 

dobrostanu zwierząt oraz zrównoważonego rozwoju środowiskowego, były przekazywane 

dostawcom podczas okresowych spotkań. Ich celem było wskazanie mocnych stron 

występujących w poszczególnych obszarach. Spotkania te są bardzo istotne zarówno dla 

Ferrero, jak i dla dostawców mleka, ponieważ są okazją do dzielenia się pomysłami i opiniami 

w zakresie zrównoważonej produkcji nabiału oraz jakości mleka, pozwalają przedyskutować 

przyszły rozwój różnych programów związanych ze zrównoważonym rozwojem branży i 

wreszcie, co nie mniej ważne, umocnić istniejące relacje. 
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asza planeta to niezwykle złożony system, na który składa się wiele 

elementów, wchodzących ze sobą nieustannie w interakcję. To właśnie ta 

złożoność sprawia, że planeta jest w stanie reagować i odpowiadać na 

presję w sferze środowiska naturalnego wywoływaną przez działalność 

człowieka. 

Jednym z najbardziej znanych skutków tej działalności jest zmiana klimatu i na niej 

właśnie koncentruje swoją uwagę społeczność międzynarodowa, zarówno świat 

nauki, jak i polityki. W ostatnich latach udało się poczynić pewne istotne kroki, 

między innymi dzięki podpisaniu porozumień międzynarodowych oraz przyjęciu 

odważnych celów środowiskowych przez rządy poszczególnych krajów. 

Walka ze zmianami klimatu to jeden z celów, który ONZ chce osiągnąć do 2030 roku 

w ramach 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals - SDGs) 

przyjętych przez 193 kraje członkowskie we wrześniu 2015 roku. 

Zgodnie z treścią piątego i ostatniego raportu IPCC (Intergovernmental Panel on 

Climate Change), trzy branże, które w największej mierze przyczyniają się do emisji 

gazów cieplarnianych to: produkcja energii elektrycznej, rolnictwo, pożywienie i 

inne sposoby wykorzystania gleby, branża przemysłowa. 
  

 

N 
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EMISJE GAZÓW CIEPLARNIANYCH W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE BRANŻE* 

 
 

EMISJE 
BEZPOŚREDNIE 

EMISJE POŚREDNIE CO
2
 

 
ENERGIA 

 
 
 

PRZEMYSŁ 

 
 
 

 
TRANSPORT 

 
 

 
BUDOWNICTWO 

 
 
 

 
ROLNICTWO, 

POŻYWIENIE I INNE 
SPOSOBY 

WYKORZYSTANIA GLEBY  

 

 

* The Fifth Assessment Report (AR5) of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 

 

 

 

Branża „rolnictwo, pożywienie i wykorzystanie gleby” w ostatnich latach 

odnotowała spadek całkowitych emisji, co było związane przede wszystkim z 

redukcją wylesiania, prowadzeniem polityki ponownego zalesiania oraz 

zrównoważonym zarządzaniem łańcuchami wartości. Te polityki są uznawane za 

jedne z najlepszych, jeśli chodzi o stosunek kosztów do korzyści, nie tylko z punktu 

widzenia łagodzenia zmian klimatycznych, ale też ze względu na inne potencjalne 

korzyści w różnych obszarach (gospodarczym, społecznym i środowiskowym), takie 

jak wzrost bioróżnorodności, zachowanie zasobów wodnych oraz zmniejszenie 

erozji gleby.  

Działając w takim kontekście, Grupa Ferrero koncentruje swoje wysiłki na 

inicjatywach, które realizują zasady zrównoważonego zarządzania łańcuchami 

wartości, aby wnieść swój wkład w rozwój zrównoważonej gospodarki zarówno na 

poziomie lokalnym, jak i globalnym. 

 

1,4% 
ROLNICTWO, POŻYWIENIE I 

INNE SPOSOBY 
WYKORZYSTANIA GLEBY 

24% 

11% 

6,4% 

 
 

14% 

 

49 Gt CO
2ekw

 

25% 0,3% 

(2010)  
 
 

12% 

21% 

 
PRZEMYSŁ 

9,6% 

 
 0,87% 

POZOSTAŁA ENERGIA 

TRANSPORT 

BUDOWNICTWO 

ENERGIA 
ELEKTRYCZNA 
I PRODUKCJA 
CIEPŁA 
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PROJEKT FER-WAY 
 

Jako producent słodyczy Grupa Ferrero wykorzystuje w swoich recepturach 

surowce pochodzące w przeważającej mierze z obszarów tropikalnych. Właśnie 

dlatego pierwszym elementem odpowiedzialnego postępowania musi być 

zmierzenie wpływu wywieranego przez łańcuch dostaw produktów. Dopiero mając 

jasną wizję wywieranego przez siebie wpływu, można myśleć o tym, jak nim 

zarządzać i jak go ograniczać. Począwszy od 2009 roku, Grupa co roku dokonuje 

pomiarów śladu węglowego (Carbon Footprint)9 , zobowiązując się do stopniowego 

powiększania obszaru objętego pomiarem.   

 
W szczególności od 2013/2014 roku - a więc od uruchomienia projektu FER-Way - 

Ferrero Environmental Responsibility Way, którego celem jest zapewnienie 

prawidłowego zarządzania zrównoważonym rozwojem środowiska - Grupa 

przykłada szczególną wagę do zwiększenia precyzji danych, uwzględnienia w 

szerszym zakresie źródeł emisji pośrednich oraz ponownego zdefiniowania 

wskaźników i parametrów pomiaru, przy zachowaniu spójności z najnowszymi 

odkryciami świata nauki. Wszystko to pozwala na identyfikację ryzyk, szans oraz 

strategicznych działań, które należy podjąć. 
 

 

 
 

 
 

 

SCOPE 1 
Emisje 
bezpośrednie* 
gazów 
cieplarnianych 

     
 

  

SCOPE 2 SCOPE 3 
                                  Emisje pośrednie gazów cieplarnianych pochodzące Pozostałe emisje pośrednie* 

ze zużycia zakupionej energii elektrycznej, ciepła i pary 

   
 

 

9. Zdefiniowany przez 
niezależnych ekspertów z 
Carbon Trust jako „całkowita 
ilość CO2 i innych gazów 

cieplarnianych emitowanych 
bezpośrednio i pośrednio 
przez człowieka, organizację, 
wydarzenie lub produkt” 

 

*Definicje z protokołu GHG, WRI, WBCSD 

 
 

SCOPE 1    7,5% 2,3% SCOPE 2 
 
 

1,3% 
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90,2% 

12,6% 
SCOPE 3 

 

65,3% 
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10. Dla celów obliczenia 
śladu węglowego zastosowano 
następujące standardy i 
metody: 
- Protokół Corporate Accounting 
and Reporting  Standard GHG 
Protocol – opracowany przez 
World Resources Institute (WRI) 
przy współpracy z World Business 
Council for Sustainable 
Develpment (WBCSD), który 
obecnie jest najbardziej 
rozpowszechnionym na świecie 
narzędziem do pomiaru śladu 
węglowego i raportowania 
standardów; 
- Specyfikcja Publicly Available 
Specification PAS 2050:2011, 
oparta na normach ISO 14044 i 
opracowana wspólnie przez 
DEFRA, Carbon Trust oraz BSI 
(British Standard  Institute), która 
odnosi się wyłącznie do emisji 
gazów cieplarnianych w całym 
cyklu życia produktu 

- normy ISO 14040 i ISO 14044 
dotyczące oceny długości życia 
cyklu życia produktu (LCA), wraz 
z odpowiednimi zasadami i 
ramami odniesienia, wymogami 
oraz wytycznymi. 

11. Dane za rok 2015/2016 
obejmują Alba Power, przejętą 
przez Grupę w grudniu 2015 roku. 

 

12. Dane nie obejmują zakładów 
w Kamerunie i RPA, nowego 
zakładu w Chinach oraz zakładu 
Thorntons Plc w Alfreton. Dane 
dotyczące ilości surowców i 
opakowań obejmują także 
zakład w Chinach (w sumie 19 
zakładów). 

13. Dane nie obejmują 
magazynów KSC, 
kontraktowych firm pakujących 
i punktów tranzytu. 

 

14. Dane szacunkowe dla Grupy 
zostały obliczone na podstawie 
badania wyrywkowego 
przeprowadzonego w zakładzie w 
Albie w roku 2014/2015, w 
którym uczestniczyło blisko 900 
pracowników. Badanie było 
częścią projektu „Metodologia 
obliczania poziomu emisji gazów 
cieplarnianych w produkcji 
cukierniczej. Case study: Zakład w 
Albie, Grupa Ferrero”. 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt FER-Way opiera się na tzw. perspektywie cyklu życia, czyli Life Cycle 
Thinking (LCT), która uwzględnia różne etapy cyklu życia produktów oraz ich 
wpływ na środowisko, w tym etapy, które nie są bezpośrednio kontrolowane 
przez Grupę. Zgodnie z tą metodą wyodrębniona została odpowiedzialność 
osobista, czyli bezpośrednia (emisje bezpośrednie Scope 1 oraz pośrednie Scope 
2) na poziomie 555.702 ton CO2, co odpowiada 9,8% emisji w roku 2015/2016 
oraz odpowiedzialność dzielona, czyli pośrednia (Scope 3) na poziomie 
5.102.751 ton CO2, co odpowiada 90,2% całkowitych emisji, w których głównym 
elementem składowym wpływu wywieranego przez Grupę (65,3%)10 jest uprawa 
i produkcja surowców rolniczych. 

 

Grupa Ferrero gromadzi i analizuje dane za pośrednictwem wewnętrznej 
platformy o nazwie SuRe (Sustainability Reporting). Jest to w pełni 
kontrolowane otoczenie, które pozwala na odpowiednie zarządzanie 
przepływem i transferem danych oraz na optymalizację tych procesów. Dane 
środowiskowe11 analizowane na potrzeby niniejszego raportu obejmują: 
wytwarzanie energii we własnym zakresie, 18 zakładów produkcyjnych12 wraz z 
35 magazynami przyzakładowymi, magazyny zarządzane bezpośrednio przez 
Ferrero (13), 213 magazynów niezarządzanych bezpośrednio przez Grupę13, 
produkcję i transport KINDER® niespodzianek, transport półproduktów i 
produktów końcowych, podróże służbowe pracowników głównych spółek 
Grupy oraz przemieszczanie się pracowników na trasie dom - praca14. Dane 
dotyczące transportu najważniejszych surowców rolniczych i materiałów 
opakowaniowych od dostawców do zakładów Ferrero są jeszcze w trakcie 
opracowywania. 
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NIESPODZIANKI 

 
 
 
 
 
 
 

TRANSPORT 

SUROWCÓW I 

OPAKOWAŃ 

 
 
 
 
 
 
 

 
MAGAZYNY 

ZARZADZANE 

BEZPOSREDNIO 

PRZEZ FERRERO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZKŁO 

 
 
 
 
 
 
 
 

PAPIER I 
TEKTURA 

 
 
 

 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

 
 

 
POZOSTALE 

SUROWCE 

OPAKOWANIOWE 

 
 
 

DYSTRYBUCJA DO 

KLIENTA 

 
 

KOOPERANCI 

MAGAZNY NIEZARZĄDZANE 

BEZPOŚREDNIO PRZEZ FERRERO 
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PODSTAWOWE DANE 

ZA ROK 2015/2016 

 
 
4.262.608 m3

 

ZUŻYCIE 

WODY16 

1.830.193 t 
CAŁKOWITA ILOŚĆ 
 SUROWCÓW15 

 
 

 

785.635 GJ 
ENERGIA POWIĄZANA Z PALIWEM 

STOSOWANYM  W INSTALACJACH NA 

BIOPALIWA ZRÓWNOWAŻONEGO 

POCHODZENIA16

 

 

 
 
 

 
10% 

ZUZYCIE ZIELONEJ 

ENERGII16 

 
 
 

424.714 GJ 
ENERGIA ELEKTRYCZNA 

KUPOWANA Z 
CERTYFIKATEM 

POCHODZENIA ZE ŹRÓDEŁ 
ODNAWIALNYCH16 

 
 
 
 

15 Dane dotyczące surowców 
obejmują: surowce rolnicze, w 
tym wodę przewidzianą w 
recepturach produktów Ferrero, 
surowce opakowaniowe, 
surowce do niespodzianek, 
materiały eksploatacyjne 
niezbędne w procesach 
produkcyjnych. Dane pochodzą z 
19 zakładów produkcyjnych (w 
tym z nowego zakładu w Chinach) 
oraz z 13 magazynów 
zarządzanych bezpośrednio 
przez Ferrero. 

 
16 Dane pochodzą z 18 
zakładów produkcyjnych i 13 
magazynów zarządzanych 
bezpośrednio przez Ferrero, 
włączonych w obszar 
sprawozdawczości omawiany 
w niniejszym rozdziale. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

17. Dane pochodzą z 19 zakładów 
produkcyjnych (w tym z nowego 
zakładu w Chinach) oraz z 13 
magazynów zarządzanych 
bezpośrednio przez Ferrero. 

 

18. Procent ten odpowiada 
szacunkowej zawartości 
materiałów z recyklingu w 
stosunku do ogólnej ilości 
surowców opakowaniowych 
Grupy. Dane dotyczące papieru i 
tektury pochodzą z obliczeń 
wykonanych w oparciu o skład 
kupowanych materiałów. W 
przypadku rPET i rPP 
wykorzystane zostały 
szczegółowego dane dotyczące 
materiałów z recyklingu 
zakupionych w omawianym 
roku, natomiast w przypadku 
szkła i aluminium dane pochodzą 
z badania przeprowadzonego 
wśród dostawców i uwzględniają 
różne zakłady pochodzenia, a co 
za tym idzie są ściśle powiązane 
z efektywnością zbiórki i 
recyklingu w poszczególnych 
krajach, w których działają nasi 

najwięksi dostawcy opakowań. 

7.368 GJ 
ZUŻYCIE ENERGII 

GENEROWANEJ PRZEZ 

INSTALACJE WIATROWE I 

SŁONECZNE16 

 

37% 
MATERIAŁY ZE ZRÓDEŁ 

ODNAWIALNYCH W 

OPAKOWANIACH17 

 

39% 
MATERIAŁY Z RECYKLINGU 

W OPAKOWANIACH18 

 

95% 
ODPADY ODZYSKIWANE16 
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PROJEKT FER-WAY A GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM 
 

Na przestrzeni ostatnich 150 lat gospodarka światowa charakteryzowała się 

linearną produkcją i konsumpcją, co przekładało się na coraz większy popyt na 

zasoby naturalne. Zważywszy na spodziewany wzrost światowej populacji, 

niezbędne jest dokonanie zmiany sposobu myślenia, a co za tym idzie sposobu 

produkcji i konsumpcji. Linearny model konsumpcji musi ustąpić pola modelowi 

typowemu dla gospodarki o obiegu zamkniętym, a więc gospodarki 

nastawionej na samoregenerację19. 

 
Grupa Ferrero - świadoma skutków, na jakie narażona byłaby jej działalność w 

przypadku niedoboru zasobów naturalnych,  wspiera rozwój gospodarki o obiegu 

zamkniętym poprzez swój projekt odpowiedzialności środowiskowej FER-Way. 

O ile z jednej strony jasne jest, że sprawą absolutnie podstawową dla 

prowadzenia działalności w optyce gospodarki o obiegu zamkniętym jest 

dysponowanie precyzyjnym obrazem swojego oddziaływania oraz przepływów 

generowanych podczas wytwarzania poszczególnych produktów, to równie 

oczywiste jest, że same pomiary nie wystarczą i że podobnie ważna jest tu 

współpraca z pozostałymi uczestnikami łańcucha.  

 
Właśnie dlatego Ferrero, realizując swój projekt odpowiedzialności 

środowiskowej, skupia się także na takich zagadnieniach jak edukacja 

pracowników, dostawców i klientów oraz współpraca z uniwersytetami, 

stowarzyszeniami, instytutami badawczymi, dostawcami i organizacjami 

pozarządowymi przy projektach przewidujących tworzenie wartości dodanej.  

 
Tylko w ten sposób można tworzyć wspólne projekty, które będą wspierały 

przekierowanie przemysłu spożywczego na model gospodarki o obiegu 

zamkniętym w celu: 

 zachowywania i maksymalizacji wartości zasobów naturalnych i surowców; 

 efektywnego użytkowania zasobów naturalnych; 

 promowania zaopatrzenia w surowce pochodzące ze zrównoważonych źródeł. 
 
 
 

19. Fundacja Ellen McArthur 
definiuje gospodarkę o 
obiegu zamkniętym jako 
„System, który będzie się 
sam naprawiał i 
regenerował poprzez 
utrzymanie produktów, 
komponentów i 
materiałów w obiegu, z 
zachowaniem ich 
najwyższej użyteczności w 
każdej chwili, z 
rozróżnieniem na cykle 
techniczne i biologiczne". 

POMIAR 
śladu środowiskowego 

działalności Grupy, na podstawie 
uznanych wskaźników, przy 

jednoczesnym monitorowaniu 
postępów 

. 

ENVIRONMENTAL 
FERRERO 
RESPONSIBILITY 

WSPÓŁPRACA 
z uczelniami, 

stowarzyszeniami, 
ośrodkami naukowymi, 

dostawcami i 
organizacjami 

pozarządowymi w ramach 
wspólnych projektów 

. 

ER 

 

 

EDUKACJA 
 własnych pracowników, 

dostawców,  klientów poprzez 
szkolenia i akcje informacyjne 

. 

PROJEKTOWANIE 
produktów, opakowań, maszyn, 

budynków, ze wskazaniem 
średnio- i długookresowych 

celów 
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FERRERO4FUTURE (FERRERO FOR FUTURE) 
 

W ramach projektu FER-Way powstał program Ferrero4Future Framework, 

obejmujący cztery obszary działania, w których Grupa Ferrero działa w ostatnich 

latach, aby zapewnić sobie zrównoważony kierunek rozwoju. 
 
 

 

 
 
 

ER 

1 

2 
EFEKTYWNE 

KORZYSTANIE Z 
ZASOBÓW 

EMISJE 

4 

OCHRONA 

NATURALNEGO 
EKOSYSTEMU 

3 

ZARZĄDZANIE 
ODPADAMI 
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1. EFEKTYWNE KORZYSTANIE Z ZASOBÓW 

 

Pomiary zużycia poszczególnych zasobów oraz wpływu wywieranego 

przez Grupę Ferrero są wykonywane w skali roku, w okresie od 1 

września do 31 sierpnia21. 
 

 

POZIOMY ZUŻYCIA ZASOBÓW W GRUPIE FERRERO W ROKU 2015/2016 
 

 

20. Niniejszy raport przedstawia 
dane dotyczące poboru wody, 
produkcji odpadów, zużycia 
energii oraz emisji CO

2ekw  z 18  

zakładów produkcyjnych (i 35 
magazynów wewnątrz zakładów)  
oraz z  13  magazynów 
zarządzanych bezpośrednio przez 
Ferrero w Europie, Ameryce, Azji i 
Oceanii, które odpowiadają 
niemal za całość produkcji w roku 
2015/2016 . Dane nie obejmują 
nowego zakładu w Chinach oraz 
zakładu Thortons Plc w Alfreton.

 

 

ENERGIA 
10,31 mln GJ 

 

 

WODA 
4,26 mln m3 

 

 

MATERIALY 
1,83 mln t

21. W stosunku do roku 
2014/2015 liczba magazynów 
zarządzanych bezpośrednio przez 
Ferrero spadła z 19 do 13, con 
należy zawsze mieć na uwadze 
podczas porównywania obu 
okresów.  

22. Całkowita ilość surowców 
rolniczych obejmuje także wodę 
przewidzianą w recepturach 
produktów Ferrero.  

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
SUROWCE 

SUROWCE ROLNICZE 

 
 

 

 

 
 

23. Ze względu na fakt, że 
obecnie nie istnieje żaden 
uznany na arenie 
międzynarodowej certyfikat 
zrównoważonej produkcji 
orzechów laskowych, 
harmonogram rozwoju 
zrównoważonego łańcucha 
dostaw tego surowca skupia się 
na zapewnieniu pełnej 
identyfikowalności łańcucha, co 
zostało opisane w poprzednim 
rozdziale. 

24. Więcej informacji na temat 
certyfikacji papieru znajduje się 
w punkcie “Papier” . 

W celu utrzymania i maksymalizacji wartości surowców naturalnych używanych w 

produkcji artykułów spożywczych, absolutnie podstawową sprawą jest zadbanie o 

ich odpowiedzialną produkcję. 

 
Z tego właśnie powodu – jak zostało to szeroko opisane w poprzednim rozdziale – 

Grupa Ferrero opracowała dla najważniejszych surowców harmonogram rozwoju 

zrównoważonego zaopatrzenia. Surowce takie jak olej palmowy, kakao, orzech 

laskowy23, cukier, kawa oraz papier/tektura24 posiadają certyfikaty zrównoważonej 

produkcji, uznawane na arenie międzynarodowej i gwarantowane przez 

niezależne podmioty. 

77,4% gaz ziemny 55% wodociągi 74,5%  surowce rolnicze
22

 

13,2% energia elektryczna 28,6% studnie 22,6% opakowania 

7,6% biomasy 15,4% rzeki 2,0%  surowce do niespodzianek 

<1% para i ciepła woda 1% inne źródła <1% materiały eksploatacyjne 

<1% diesel   

<1% LPG   

<1% benzyna    

<1% metan   
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Dodatkowo sześć najważniejszych dla Ferrero surowców spożywczych zostało objętych 

badaniem LCA. Projekt, którego zakończenie jest przewidziane na sierpień 2018 roku, 

dostarczy Grupie dokładnych danych w zakresie oddziaływania na środowisko procesu 

produkcji surowców używanych przez Ferrero, tak aby – po zidentyfikowaniu punktów 

krytycznych dla każdego z surowców – możliwe było wdrożenie działań usprawniających. 

Na chwilę obecną zostały już rozpoczęte badania dotyczące tureckich plantacji orzechów 

laskowych, włoskich mleczarni oraz największych europejskich cukrowni zaopatrujących 

Ferrero, a w roku 2014/2015 ruszyły także badania dotyczące oleju palmowego. 
 

MATERIALY OPAKOWANIOWE 

Wypracowanie odpowiedniej synergii 

pomiędzy opakowaniem a produktem jest 

niezwykle ważnym czynnikiem, który 

gwarantuje jakość produktu, zapewnia mu 

odpowiednią przydatność (shelf life), 

zapobiegając marnowaniu żywności, oferuje 

odpowiednią ochronę i bezpieczeństwo 

zawartości podczas transportu z naszych 

zakładów do domu konsumenta, a także  

umożliwia komunikację z konsumentem. 

 
Dlatego właśnie do produkcji opakowań 

produktów Ferrero stosowane są różne 

materiały, takie jak szkło, papier i tektura, 

tworzywo sztuczne czy aluminium25. 

W roku 2015/2016 po raz kolejny szkło - 

zużyte na poziomie 160.000 ton - okazało 

się podstawowym materiałem w ujęciu 

wagowym. Drugie miejsce zajęły materiały 

celulozowe (papier i tektura) z wynikiem 

blisko 150.000 ton. 

 
W celu zapewnienia prawidłowego projektu 

opakowania podstawową rzeczą jest 

optymalizacja tych zmiennych, które mają 

wpływ na całkowity profil środowiskowy 

opakowania. Właśnie dlatego Ferrero od 

wielu lat stosuje tzw. Strategię 5R. 

 
Poniżej zostały pokrótce opisane niektóre 

projekty zrealizowane w roku 2015/2016, w 

których strategia 5R była dobrze widoczna: 

  
5R – Recycle (recykling) 

Dążenie do zwiększenia poziomu recyklingu 

naszych opakowań oraz zawartości 

materiału pochodzącego z recyklingu w 

tychże opakowaniach - o ile jest to możliwe 

z technicznego i jakościowego punktu 

widzenia – to nierozerwalny element 

naszych działań na drodze ku ciągłemu 

doskonaleniu. W roku 2015/2016 w 

kanadyjskim zakładzie Ferrero udało się na 

przykład zwiększyć wskaźnik recyklingu blisko 

180 ton opakowań z tworzyw sztucznych – w 

efekcie prób oraz kontroli jakościowych i 

technicznych okazało się, że w opakowaniach 

roboczych istnieje możliwość zastosowania 

materiałów, które łatwiej poddają się 

recyklingowi. 

Jeśli chodzi o zawartość materiałów z 

recyklingu w naszych opakowaniach, to udało 

się osiągnąć poziom około 39% w skali całej 

Grupy. Do szkła, aluminium i tektury, które 

już wcześniej zawierały w sobie surowce 

wtórne, doszło także tworzywo sztuczne z 

recyklingu (w opakowaniach transportowych 

oraz ekspozytorach). W ramach programu 

SPE (Scraps of the Packaging Evolution) - 

który przewiduje wykorzystywanie 

materiałów pochodzących z odpadów 

produkcyjnych Ferrero do wytwarzania 

nowych opakowań używanych przez Grupę - 

w 2015/2016 roku udało się uzyskać około 57 

ton twardego tworzywa sztucznego.   

 
5R – Removal (usuwanie) 

 

Kiedy podczas prób redukcji grubości 

opakowania dociera się do granic 

technicznych, których nie da się przekroczyć 

bez utraty przewidzianej funkcjonalności 

(ochrona organoleptyczna, bezpieczeństwo, 

wytrzymałość mechaniczna), należy przystąpić 

do przeprojektowania całego systemu. 

Wśród opakowań Ferrero, które zostały 

poddane takiemu procesowi optymalizacji, 

znajduje się opakowanie NUTELLI® 1 kg food 

service. W roku 2015/2016 udało się dzięki 

temu uzyskać oszczędności na rynku 

amerykańskim na poziomie 26 t.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. Lista 
materiałów w 

kolejności 
malejącego udziału 

wagowego, 
odniesionego do 

wagi całkowitej. 
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Innym przykładem przeprojektowania są ekspozytory niektórych figurek 

czekoladowych, w których – dzięki zastosowaniu projektu samonośnego, bez 

wsporników – udało się uzyskać spadek wagi o 35% w stosunku do wersji, która 

potrzebuje dodatkowych wsporników. Takie rozwiązanie nie zawsze jednak może 

zostać zastosowane, jako że w niektórych produktach usunięcie wsporników nie 

jest możliwe ze względu na problemy związane z wytrzymałością lub ciągłym 

niszczeniem zawartości. 

 
5R – Reduction (redukcja) 

W ramach realizacji projektów 

nastawionych na optymalizację i 

redukcję zużycia materiałów 

potrzebnych do produkcji 

opakowań, przy jednoczesnym 

zachowaniu ich funkcjonalności, w 

zakładzie kanadyjskim udało się 

uzyskać spadek o około 12 ton, co 

było możliwe dzięki wykorzystaniu 

w tackach Tic-Tac® materiału 

zapewniającego lepsze wyniki, a 

przy tym lżejszego.   

Dialog i współpraca z dostawcami w zakresie jakości i środowiska to nierozerwalny 

element naszej codzienności. W ostatnim roku w niektórych opakowaniach z 

tworzyw sztucznych zastosowaliśmy żywicę, co pozwoliło zredukować zużycie 

energii podczas procesu przetwarzania u naszych dostawców opakowań. Zwracanie 

uwagi na problematykę środowiskową to koncepcja powszechnie obecna w całym 

łańcuchu zaopatrzenia, a nie tylko w naszych zakładach.  

 
5R – Reuse (ponowne użycie) 

Zapewnienie możliwości ponownego użycia opakowań od zawsze leżało w centrum 

uwagi Ferrero podczas projektowania opakowań – świadczy o tym chociażby 

słynna szklanka NUTELLI®, która na przestrzeni lat stała się jednym z symboli marki. 

Wśród najnowszych opakowań, w stosunku do których już na etapie projektu 

przewidziano inne przeznaczenie po zakończeniu „pierwszego życia”, jest 

opakowanie od jajek niespodzianek, które zostało pomyślane tak, aby po spełnieniu 

swojej pierwotnej funkcji, mogło być służyć jako skarbonka. 
 

Jeśli chodzi o zobowiązanie zwiększenia do 2020 roku poziomu wykorzystania w 

opakowaniach materiałów pochodzących z odnawialnych źródeł o 10% w stosunku 

do roku 2009, Grupa Ferrero stale poszukuje innowacyjnych rozwiązań. W 

ostatnich latach w świecie opakowań nastąpiła znacząca ewolucja technologiczna i 

naukowa. Dlatego właśnie, w roku 2015/2016 Grupa była w kontakcie się z różnymi 

podmiotami na świecie, analizując wykonalność wdrożenia na poziomie 

przemysłowym najnowszych osiągnięć tej branży. Wyzwaniem dla Ferrero jest 

ograniczenie wywieranego przez siebie wpływu na wszystkich etapach cyklu życia 

produktu, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb konsumentów oraz 

gospodarki o zamkniętym obiegu, a także specyfiki poszczególnych rynków. 
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PAPIER 

Certyfikowany łańcuch dostaw papieru/tektury pochodzących ze 
zrównoważonych źródeł 

 
WYLESIANIE 

Wylesianie to jedna z podstawowych przyczyn uwalniania do atmosfery gazów 
cieplarnianych26, która odpowiada nawet za 15% światowej emisji tych gazów. 
Lasy na ziemi utrzymują w glebie olbrzymie ilości węgla, szacowane na około 
500 miliardów ton, z czego większość przypada na tropikalne lasy deszczowe. 
Głównym powodem deforestacji jest rolnictwo wielkoobszarowe, które 
odpowiada na wciąż rosnące zapotrzebowanie na podstawowe produkty.  
Poznanie pochodzenia własnych surowców to pierwszy krok na drodze do 
zatrzymania procesu wylesiania.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z tego właśnie powodu Grupa Ferrero, w ramach walki z problemem 
wylesiania, podpisała podczas Szczytu Klimatycznego zorganizowanego przez 
ONZ we wrześniu 2014 Nowojorską Deklarację w sprawie Lasów (New York 
Declaration on Forests). Deklaracja jest dobrowolnym zobowiązaniem 
strategicznym – opartym na dialogu pomiędzy rządami, przedsiębiorstwami a 
społeczeństwem obywatelskim - które stawia sobie za cel zmniejszenie o 
połowę zjawiska wylesiania do roku 2020 oraz całkowite jego zaprzestanie do 
roku 2030. 

 
ZOBOWIĄZANIE FERRERO 

Zatrzymanie wylesiania to powód, dla którego w ostatnich latach Grupa 

koncentruje swoje wysiłki na niektórych surowcach uznanych za głównych 

winowajców problemu. 

W 2012 roku Ferrero podjęła istotne zobowiązanie w zakresie łańcucha dostaw 

papieru. Grupa zobowiązała się, że do końca 2017 roku osiągnie cel, jakim jest 

w przypadku papieru i tektury z włókien pierwotnych, kupowanie ich 

wyłącznie ze zrównoważonego i certyfikowanego łańcucha dostaw.  

Od końca 2014 roku cała tektura z włókien pierwotnych pochodzi już z 

certyfikowanego łańcucha dostaw. 

26. Źródło: 
Millennium 
Ecosystem 

Assessment. 



— 
227 

MINIMALIZACJA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

 

 

ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA 
LEŚNA 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

1  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Minimalne wymagania: 

 - prawa dotyczące zdrowia, pracy, bezpieczeństwa;  
  - zredukowanie do minimum szkód bezpośrednich/pośrednich w stosunku do 

lasów, gleby, wody, ekosystemu;  
  - konsultacje z lokalnymi społecznościami w temacie gospodarki leśnej; 
  - ochrona przed nielegalnymi działaniami 

INSPEKTOR 

IDENTYFIKOWALNOŚĆ 

CERTYFIKOWANEGO SUROWCA 

2 

FORNITORE 

FERRERO 

ZRÓWNOWAŻONY 
ŁAŃCUCH 

1 + 2  

100% PAPIERU Z WŁÓKIEN PIERWOTNYCH W 

OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH POCHODZI ZE 

ZRÓWNOWAŻONEGO ŁAŃCUCHA 

Czym jest certyfikacja? 

Certyfikacja to narzędzie promowania odpowiedzialnej gospodarki leśnej, 

zarówno z punktu widzenia społecznego, jak i środowiskowego. Certyfikację 

promują organizacje skupiające wielu różnych interesariuszy, które angażują 

się w zdobycie certyfikatu opartego na godnych zaufania i sprawdzonych w 

niezależny sposób standardach gospodarki leśnej. 

Czym jest zrównoważony łańcuch dostaw? 

Zrównoważony łańcuch dostaw to łańcuch, w którym przestrzegane są surowe, 

możliwe do policzenia i kontroli standardy, powszechnie uznawane na świecie. 

Czym jest certyfikacja lasów? 

Certyfikacja lasów to proces kontroli, którego celem jest ocena gospodarki 

leśnej według szeregu wspólnych zasad i kryteriów, takich jak przestrzeganie 

praw rdzennych mieszkańców, opłacalność ekonomiczna w długiej 

perspektywie czasu, ochrona dzikich zwierząt i wiele innych.  

 

INSPEKTOR 

DOSTAWCA 
FERRERO 

ZAKŁADY 

PAPIERNICZE 
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SUROWCE W NIESPODZIANKACH 

Ze względu na fakt, że zabawki to podstawowy element niektórych naszych 

produktów, Ferrero pragnie, aby u podstaw naszych zachowań i podejmowanych 

działań leżała zawsze odpowiedzialność wobec wszystkich dzieci, które są 

głównymi przedstawicielami i budowniczymi przyszłości naszej planety. 

 
W związku z powyższym od wielu lat prowadzona jest ocena oddziaływania na 

środowisko produkcji i transportu zabawek KINDER®.  Umożliwia ona drobiazgową 

analizę każdego aspektu z punktu widzenia łańcucha wartości, dzięki czemu 

pozwala podejmować decyzje zmierzające do ograniczenia zużycia materiałów i 

generowania emisji. 

 

Właśnie dlatego od 2013 roku ręczne malowanie zabawek KINDER® zostało 

zastąpione innowacyjnym systemem wtryskiwania, który pozwala zmniejszyć ilość 

barwników i rozpuszczalników używanych podczas produkcji, a następnie 

wprowadzanych do środowiska. Jednocześnie prowadzona jest modernizacja parku 

maszynowego, w celu podniesienia wydajności produkcji i zmniejszenia zużycia 

materiałów. 

 

ENERGIA 
 

Energia jest często uznawana za najważniejszy element produkcji przemysłowej.  

Wszystkie procesy produkcyjne - choć w różnym zakresie i w różnej formie - 

wymagają ciągłego zasilania energią. W Unii Europejskiej zużycie energii w 

procesach produkcyjnych produktów spożywczych wynosi około 7% całkowitego 

zużycia27. 
 

Poziom zużycia energii jest naturalnie silnie uzależniony od specyfiki procesów, 

które w przypadku przemysłu spożywczego są niezwykle zróżnicowane.  

W ramach łańcucha dostaw Ferrero można wyróżnić trzy różne podejścia do 
tematu energii: 

- wytwarzanie energii we własnym zakresie; 

- energia odnawialna; 

- efektywność energetyczna. 

 

 
27. Dane pozyskane 

z “Energy use in the EU 
food sector: State of play 

and opportunities for 
improvement, 2015”. 



— 
229 

MINIMALIZACJA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

 

 

 

ENERGIA WYTWARZANA WE WŁASNYM ZAKRESIE  

Jeśli chodzi o energię wytwarzaną we własnym zakresie, Grupa Ferrero postawiła w 

ostatnich latach na instalacje kogeneracji oraz instalacje produkujące energię ze 

źródeł odnawialnych. Na chwilę obecną Grupa zarządza 11 instalacjami 

kogeneracji. 

Poniższy rysunek28  pokazuje wyrażoną w MW moc elektryczną instalacji, w rozbiciu 

na poszczególne kraje i źródła energii. 
 
 

INSTALACJE DZIAŁAJĄCE PRZY ZAKŁADACH FERRERO (MW) NA 31 SIERPNIA 2016 ROKU 
 

 
 

 

WŁOCHY 

59,6 
17,2 
1,35 

KOGENERACJA 
NA GAZ ZIEMNY 

 

 
NIEMCY 

13,0 
0,63 

 

 

POLSKA 

5,6 
0,03 

 

 
BELGIA 

4,2 

 
KANADA 

4,6 
KOGENERACJA 
NA BIOMASĘ 

 
 

28. Dane dotyczące 
Włoch uwzględniają moc 
elektryczną   Alba Power 
(56,3 MW) oraz instalacji 
obecnych w zakładach i 
magazynach 
zarządzanych 
bezpośrednio.   W 
odniesieniu do Alba 
Power podana została 
moc elektryczna 
całkowita zainstalowana 
w zakładzie, ze względu 
na fakt, że od grudnia 
2015 roku spółka ta 
została przejęta w 100% 
przez Grupę Ferrero.  

AUSTRALIA 
0,7 

 
 

 
IRLANDIA 

1,5 

 
 

POZOSTAŁE 
ŹRÓDŁA  
ODNAWIALNE

W 82% przypadków chodzi o instalacje do „trójgeneracji”, a  więc zdolne do wytworzenia 
energii elektrycznej, ciepła i chłodu z jednego paliwa, maksymalizując w ten sposób jego 
wykorzystanie.

. 

   
89,2 

108,41 

17,2 

2,0 

2015/2016 
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TRÓJGENERACJA 

Trójgeneracja to skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej, w 

którym część energii cieplnej jest używana do produkcji chłodu poprzez 

wykorzystanie chłodnic absorpcyjnych. Można zatem uznać ten proces za 

szczególny przypadek kogeneracji, rozszerzając rodzaje zastosowania 

zarówno w sferze domowej, jak i przemysłowej. Instalacje kogeneracji (a 

więc także trójgeneracji) są zasilane przez spalanie pierwotnego paliwa 

kopalnego (najczęściej gazu ziemnego) lub ze źródła odnawialnego (na 

przykład biomasy lub biopłynu o zrównoważonym pochodzeniu).   Zazwyczaj 

dobór rodzaju oraz wielkości instalacji jest uzależniony od wymogów 

procesów produkcyjnych oraz przepisów obowiązujących w kraju, gdzie dana 

instalacja się znajduje. Użycie centrali kogeneracji na potrzeby zakładu jest 

bardziej opłacalne od korzystania z energii wytwarzanej w dużych 

elektrociepłowniach, ponieważ pozwala odzyskać i wykorzystać na miejscu, 

bezpośrednio w procesie produkcyjnym, ciepło powstałe podczas 

wytwarzania energii elektrycznej.  

 
Inaczej sytuacja wygląda w przypadku dużych elektrociepłowni, gdzie 

wielkość produkcji oraz rozproszenie energii na etapie przesyłu na duże 

odległości uniemożliwiają skorzystanie z takiego procesu. 

 
W przypadku kogeneracji/trójgeneracji natomiast, miejsce wytwarzania 

energii znajduje się blisko miejsca jej użycia. Dzięki temu możliwe jest 

wykorzystanie energii cieplnej i chłodu dla celów innych, a więc nie tylko do 

produkcji energii elektrycznej, lecz także na przykład do ogrzewania czy 

chłodzenia pomieszczeń, lub w procesach przemysłowych, w których ciepło 

jest potrzebne na przykład pod postacią pary lub ciepłej wody. Energia 

chłodnicza wykorzystywana jest zazwyczaj w klimatyzacji budynków lub 

bezpośrednio w procesie produkcyjnym. 

 
Z poniższego schematu wydać, że – przy założeniu takiej samej ilości 

wytworzonej energii – w procesie trójgeneracji zużywa się o ponad 12% 

mniej paliwa w porównaniu do ilości, która zostałaby zużyta w przypadku 

wykorzystania trzech osobnych systemów wytwarzania energii elektrycznej 

(krajowa sieć energii elektrycznej), cieplnej (tradycyjny piec) i chłodniczej 

(sprężające urządzenie chłodzące). Zapewnia to ewidentne korzyści zarówno 

na poziomie ekonomicznym, jak i środowiskowym, dzięki ograniczeniu 

emisji CO2 oraz substancji zanieczyszczających. 
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29. Procent energii 
wytwarzanej we własnym 
zakresie obejmuje dane z 
Alba Power za cały rok 
2015/2016. W danych tych 
ujęta jest energia elektryczna 
produkowana we własnym 
zakresie i zużywaną na 
miejscu. 

 

 

 

Instalacje aktualnie działające pozwoliły na wytworzenie w roku 2015/2016 energii 

elektrycznej odpowiadającej 50,6% całkowitego zapotrzebowania zakładów29. 
W roku 2015/2016 blisko 18% zainstalowanej mocy wytwarzanej we własnym 

zakresie pochodziło z instalacji zasilanych ze źródeł odnawialnych.  

Straty/ Zużycie 
własne 

 
3,0 

5,5 

frigorifer 
Chłód 13 

 
 2,5 PALIWO 

ELEKTROCIEPŁOWNIA 

Straty/ Zużycie 
własne 

 

2 

20 

Energia 
cieplna 

18 

BOILER 
PALIWO 

Straty/ Zużycie 
własne 

 

47 

87 

Energia 
elektryczna 

 

 
 
 
ELEKTROCIEPŁOWNIA 

40 
PALIWO 

Straty/ 
Zużycie 
własne 

29 24 

5 

Energia 
chłodząca 

Absorber      13 18 100 

Energia 
cieplna 

36 

18 

INSTALACJA 
KOGENERACJI PALIWO 

Energia 
elektryczna 40 40 

INSTALACJA TRÓJGENERACJI 

 

WYTWARZANIE ENERGII W TRÓJGENERACJI 

WYTWARZANIE ENERGII W PODZIALE 

Tradycyjne 
 urządzenie 
 chłodzące 

Energia 
chłodząca 
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10.311 TJ 

 
 
 
 
 

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 

Proces produkcyjny Ferrero wymaga następujących rodzajów energii: 

• energii elektrycznej; 

• energii cieplnej, zarówno pod postacią pary, jak i ciepłej wody w różnych temperaturach; 

• energii chłodniczej w różnych temperaturach; 

• sprężonego powietrza; 

• próżni. 

 
Zużycie energii na potrzeby procesu obejmuje także energię niezbędną do 

klimatyzacji pomieszczeń produkcyjnych, magazynów i biur na terenie zakładów. 

Poniższy wykres przedstawia podział źródeł energii w Grupie. 

 
 

 

ZUŻYCIE ENERGII W ROKU 2015/2016 
 

 
 
 

 

  

 
 

 
 

786 TJ  
PALIWA 

ODNAWIALNE 
(biopłyny ze zrównoważonych źródeł) 

 

8.088 TJ 
PALIWA KOPALNE 

PALIWA 

(gaz ziemny, diesel, LPG,  

benzyna, metan)  

 

  

 
 
 

239 TJ 
ENERGIA ELEKTRYCZNA 

Z ODNAWIALNYCH 
ŹRÓDEŁ 

(energia kupowana z certyfikatem 
pochodzenia z odnawialnych źródeł oraz 

wytwarzana we własnym zakresie z 
odnawialnych źródeł) 

 

 
ENRGIA 

ZAKUPIONA I 
WYTWORZONA 
WE WŁASNYM 

ZAKRESIE 
(po odjęciu energii sprzedanej) 

1.198 TJ 
ENERGIA ZAKUPIONA 

(para, ciepła woda 

i energia elektryczna) 

 

NIEODNAWIALNA 

 

ODNAWIALNA 
 

 

 

 

 

Energia elektryczna i gaz to dwa główne źródła energii w Grupie, które odpowiadają 

za ponad 90% całkowitego zużycia energii w zakładach produkcyjnych i magazynach 

zarządzanych bezpośrednio przez Ferrero.  

Rozsądne i efektywne wykorzystanie energii to podstawowy cel w zarządzaniu 

zakładami, do którego należy dążyć, aby zredukować zarówno wpływ na 

środowisko, jak i koszty energetyczne.  

Poniżej przedstawione zostały zmiany w zużyciu energii w stosunku do ubiegłego roku: 

GJ/t 
9,0 Wskaźnik zużycia 

energii 
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ZUŻYCIE ENERGII 
 

JM 2014/2015 2015/2016 

Wskaźnik zużycia energii GJ/t 7,1 9,0 

Zużycie energii ogółem TJ 7.959 10.311 

Zużycie paliw ogółem TJ 4.727 8.873 

w tym: - ze źródeł nieodnawialnych TJ 3.898 8.088 

w tym: - ze źródeł odnawialnych TJ 829 786 

Zużycie energii elektrycznej ogółem (po 
odjęciu energii sprzedanej) 

TJ 2.078 1.361 

w tym: - ze źródeł odnawialnych  TJ 240 239 

Zużycie pary lub ciepłej wody TJ 1.154 76 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30. Wskaźnik obliczany 
w odniesieniu do liczby 
ton wyprodukowanych w 
poszczególnych latach. 

Wskaźnik energetyczny30 Grupy w widoczny 

sposób pogorszył się o 27%, ze względu na 

fakt, że do obszaru Ferrero włączono w tym 

roku zakład kogeneracji Alba Power, który 

wcześniej był uznawany za zewnętrznego 

dostawcę. 

 
Dążenie do podnoszenia efektywności 

energetycznej jest realizowane zarówno 

poprzez propagowanie kultury 

efektywności energetycznej, jak i przez 

projekty czysto techniczne.    

Inicjatywy wprowadzone w życie w celu 

podniesienia wyników energetycznych 

obejmują opracowanie procedur zarządzania 

energią, instalację wysokowydajnych 

silników i inwerterów, ledowe oświetlenie 

pomieszczeń, izolację przewodów rurowych 

przeznaczonych do transportu płynów w 

kontrolowanej temperaturze, odzysk energii 

cieplnej z instalacji procesowych i 

eksploatacyjnych, instalację systemów  

 

regulacji klimatyzacji, racjonalizację sieci 

przesyłu energii oraz wyszukiwanie i 

eliminowanie strat. Jednym z 

podstawowych narzędzi do lepszego 

wykorzystywania energii jest projekt 

„Green Weekend”, którego celem jest 

obniżenie zużycia energii podczas 

cotygodniowych przerw w produkcji, 

dzięki zaangażowaniu i wyczuleniu 

całego personelu produkcji.  

Zakłady są okresowo poddawane 

diagnozie energetycznej, która – 

poprzez analizę instalacji i ich działania – 

dostarcza obraz przepływów energii w 

zakładzie i pozwala określić głównych 

użytkowników energii a także wskazać 

ewentualny margines na poprawę. 

W poniższej tabeli przedstawione 

zostały niektóre z przykładów działań z 

zakresu wydajności energetycznej 

wprowadzone w roku 2015/2016 w 

zakładach Grupy. 
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DZIAŁANIE                                                  PRZYKŁADY KORZYŚCI ŚRODOWISKOWYCH 

Wytwarzanie i dystrybucja chłodu 

Remont systemu wytwarzania chłodu w 
jednym z magazynów  

  
 

Racjonalizacja temperatur składowania 
 
 

Instalacja nowych silników oraz systemu 
automatycznej kontroli sprężarek chłodzących  

 
 

Racjonalizacja systemu klimatyzacji 

 
 

Roczne oszczędności zmierzone w dużym zakładzie: 

2.000.000 kWh energii elektrycznej 

Roczne oszczędności w magazynie: 

320.000 kWh energii elektrycznej 
 

Roczne oszczędności przewidziane w zakładzie średniej 
wielkości: 

190.000 kWh energii elektrycznej 

Roczne oszczędności szacowane w zakładzie 
średniej wielkości: 

188.000 kWh energii elektrycznej 

 
Efektywność energetyczna procesu produkcji 

 
Racjonalizacja procesu produkcji, z pozytywnym 
przełożeniem na efektywność energetyczną 

 

 
Zastosowanie do przemieszczania produktów 
technologii o wyższej wydajności energetycznej 
 

 

 

Roczne oszczędności na linii produkcyjnej: 

106.000 kWh energii elektrycznej 
1.680.000 kWh energii cieplnej 

Roczne oszczędności zmierzone na jednej linii 
produkcyjnej: 

1.360.000 kWh energii elektrycznej 

Zarządzanie punktami poboru energii  

Wymiana silników elektrycznych na silniki 
wysokowydajne 

 
 

 
Roczne oszczędności szacowane w efekcie wymiany 
jednego silnika na produkcji: 

65.000 kWh energii elektrycznej 

Odzysk ciepła 

Odzysk energii cieplnej ze sprężarek powietrza 
 

 
Odzysk energii cieplnej z obwodów kondensatu 

 
 

Roczne oszczędności zmierzone na dwóch sprężarkach: 

ponad 2.370.000 kWh energii cieplnej 
 
Roczne oszczędności zmierzone w dużym zakładzie: 

1.480.000 kWh energii cieplnej 

Wytwarzanie próżni 

Poprawienie wydajności pomp wytwarzających 
próżnię 

 

 

 
Roczne oszczędności szacowane w zakładzie średniej 
wielkości: 

61.000 kWh energii elektrycznej 

 

Za działania z zakresu podniesienia wydajności energetycznej w zakładach 

odpowiadają menadżerowie ds. energii (energy manager), którzy jednocześnie są 

ważnym elementem integracji na poziomie Grupy, dzięki uczestniczeniu w 

okresowych spotkaniach tak zwanej „Rodziny zawodowej”, która stawia sobie za 

cel realizację 5 następujących celów: 

- energia jako „składnik” produktu - rozpowszechnianie kultury energii; 

- rozwój Systemu Zarządzania Energią zgodnego z normą ISO 50001;  

- sieć zakładowa – stosowanie wspólnie wypracowanych narzędzi pracy; 

- rozwijanie kompetencji w zakresie efektywności energetycznej;  

- identyfikacja standardowych metod dla osiągnięcia celów efektywności 

energetycznej. 

 
W zakładach menadżerowie ds. energii realizują przedstawione powyżej cele za 

pośrednictwem tzw. „zespołów ds. zarządzania energią”.  

 

 
31. „Rodzina 

zawodowa” to 
przekrojowa grupa 

skupiająca osoby, które 
pełnią w poszczególnych 

zakładach Ferrero tę samą 
funkcję. Jej celem jest 
przekazywanie sobie 

różnych umiejętności i 
wspólne ich rozwijanie, 
ujednolicanie narzędzi i 

metod, rozpowszechnianie 
najlepszych praktyk i 

promowanie ciągłego 
doskonalenia. 

. 
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W marcu 2016 roku w Albie odbyły się drugie międzynarodowe warsztaty 

menadżerów ds. energii, w których wzięło udział 46 osób z 13 zakładów i 5 pionów 

centralnych. 
 

Cele warsztatów przewidywały: 

- konsolidację globalnej sieci 
menadżerów ds. energii; 

- wzmocnienie integracji i współpracy 

pomiędzy menadżerami ds. energii a 

Dyrekcją Ferrero Engineering; 

- pogłębienie tematów technicznych w 

zakresie produkcji, dystrybucji i 

wykorzystania energii chłodniczej; 

- wspólną refleksję na temat celów i 

sposobów pomiaru energii w 

zakładach.  

 
Warsztaty wpisały się w szerszy obraz 

nakreślony przez średnio- i 

długoterminowy plan efektywności 

energetycznej pod nazwą GrEEn MaP 

(„Group Efficiency-in-Energy Master 

Plan”). Do głównych sukcesów należy 

zaliczyć uruchomienie projektu 

„Minimalne pomiary dla efektywności 

energetycznej”. Projekt ten z jednej  

 

WODA 

strony dąży do opracowania wytycznych 

w zakresie wyboru pomiarów, które 

należy prowadzić w zakładzie, a z drugiej 

stara się stworzyć podwaliny wiedzy na 

temat sposobu wykorzystania danych 

zebranych w czasie tych pomiarów, w 

celu podniesienia efektywności 

energetycznej zakładu. Projekt trwa do 

końca 2017 roku.   

 
Projekt dotyczący certyfikatu ISO 50001 

jest realizowany zgodnie z założeniami, 

które przewidują, że do roku 2020 uda 

się uzyskać certyfikat dla 17 zakładów 

produkcyjnych. Aktualnie trwa analiza 

czasu potrzebnego do rozszerzenia 

certyfikacji na brakujące zakłady32. 

Latem 2016 roku został uzyskany 

certyfikat wielozakładowy, który 

obejmuje pięć zakładów (Alba, Arlon, 

Cork, Stadtallendorf i Villers-Écalles). W 

roku 2016/2017 przewidziana jest 

certyfikacja dla Manisy i Brantford. 

 
 

Wartość wody, jako surowca, stale wzrasta, stąd też jej zużycie oraz przetwarzanie 

w zakładach i magazynach Ferrero jest realizowane w duchu zrównoważonego 

rozwoju i odpowiedzialności.   

 
  

Wskaźnik 
zużycia wody 

ZUŻYCIE WODY W ROKU 2015/2016 
 

 

 
 
 

WODOCIĄGI 

 

STUDNIE 

 

RZEKI 

 

POZOSTAŁE 

 

32. Zakłady 
Przedsiębiorstwa 
Społecznego Michele 
Ferrero, nowy zakład 
w Chinach oraz 
zakłady wytwarzania 
energii elektrycznej. 

1% 

15,4% 

4.262.608 
m3 

55,0% 

28,6% 

m3/t 
3,77 

 
JM 2014/2015 2015/2016 

Wskaźnik poboru wody m
3
/t 3,98 3,77 

Pobór wody m3 4.458.938 4.262.608 
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Woda wykorzystywana w naszych produktach to 

3,7% całkowitego poboru wody w zakładzie. Reszta 

wody jest stosowana na potrzeby przemysłowe i 

technologiczne oraz socjalne. Źródło poboru 

wody oraz sposób jej oczyszczania na wejściu 

są dobierane w taki sposób, aby ograniczyć 

oddziaływanie na środowisko oraz na innych 

użytkowników, przy jednoczesnym 

uwzględnieniu lokalnego ustawodawstwa i 

właściwości hydrogeologicznych miejsca. 

Przedstawione poniżej techniki redukcji 

zużycia wody były stosowane na przestrzeni 

lat w odniesieniu do różnych instalacji w 

różnych zakładach. W tym roku, po raz 

kolejny, najważniejsze z nich dotyczyły 

usprawnienia obwodów chłodzenia, eliminacji 

strat z sieci przesyłu, optymalizacji 

istniejących instalacji i stosowania 

wypracowanych i sprawdzonych technik 

oszczędzania wody, takich jak systemy mycia 

Cleaning In Place (CIP), montaż automatycznie 

uruchamianych kranów czy stosowanie 

instalacji chłodzenia z obiegiem powrotnym 

wody (np. chłodnie kominowe). 

  
Na przestrzeni ostatnich dwóch lat można 

zauważyć spadek poboru wody. Wskaźnik33 

zużycia wody na tonę wyprodukowanego 

produktu jest niższy o 5% w stosunku do 

ubiegłego roku. Udało się to osiągnąć dzięki 

przeprowadzeniu badań nastawionych na 

podniesienie wydajności i ograniczenie myć 

procesowych, wyremontowaniu niektórych 

wodociągów i sieci przeciwpożarowych, a także 

uruchomieniu projektów dotyczących 

gromadzenia i ponownego wykorzystania wód 

opadowych. 

  

ŚCIEKI W ROKU 2015/2016 

 
 

 
WODY 

POWIERZCHNIOWE 

 

 
4,7% 

 
1,5% 

 
GLEBA LUB 

PODGLEBIE 

 
 
 
 

 
93,8% 

 
KANALIZACJA 

 
3.126.684 

m3 

 
 
 

 
JM 2014/2015 2015/2016 

Ścieki m3 3.096.749 3.126.684 

 

Wytwarzane ścieki są objęte stałym monitoringiem i w 93,8% - po wstępnym 

podczyszczeniu albo bardziej lub mniej dogłębnym oczyszczeniu - są kierowane do 

kanalizacji, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i lokalną specyfiką.  

Tam, gdzie to możliwe, przekazujemy oczyszczanie do zewnętrznych oczyszczalni, 

co przynosi bardzo wymierne korzyści, jako że skład ścieków pochodzących z 

naszych zakładów często ułatwia procesy oczyszczania w oczyszczalniach (często 

publicznych), co pozwala im na ograniczenie zużycia środków chemicznych i 

poprawę aspektów higienicznych. Stale dążymy do ograniczenia poziomu 

substancji zanieczyszczających w ściekach, opracowując alternatywne lub bardziej 

skuteczne metody mycia, odzyskując surowce z mycia, szkoląc personel 

odpowiedzialny za sprzątanie i stosowanie środków czyszczących, instalując 

automatyczne dozowniki, czy wybierając produkty ekologiczne. 

 
 
 
 
 
 

33. Wskaźnik obliczany 
w odniesieniu do liczby  

ton wyprodukowanych w 
poszczególnych latach. 
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DZIAŁANIA NA RZECZ ŚRODOWISKA REALIZOWANE PRZEZ POSZCZEGÓLNE 
ZAKŁADY FERRERO 

Poniższy rysunek pokazuje szeroki wachlarz wysiłków podejmowanych każdego dnia przez 

Grupę na rzecz polepszenia wskaźników środowiskowych, a jednocześnie jest okazją do 

zaprezentowania istotnych projektów, realizowanych na poziomie lokalnym lub na poziomie 

Grupy, w 4 podstawowych obszarach: 

 
Redukcja zużycia energii elektrycznej – np. instalacja lamp ledowych, instalacja czujników światła;  

Redukcja zużycia energii cieplnej –  np. racjonalizacja sieci przesyłu pary, podniesienie wydajności 

systemów chłodniczych, nowe absorbery; 

Redukcja odpadów – np. programy odzysku, szkolenia personelu, poszerzenie obszaru 

gromadzenia odpadów, ograniczenie ilości odpadów dzięki montażowi specjalnych maszyn; 

Redukcja zużycia wody – np. zakup bardziej wydajnych maszyn lub wprowadzenie zmian w 

procesach, skutkujących ograniczeniem częstotliwości mycia maszyn.  
 

    
ENERGIA   ENERGIA 

CIEPLNA ODPADY ELEKTRYCZNA WODA 

 

Grupa Ferrero podejmuje konkretne działania zmierzające do ograniczenia oddziaływania na 

środowisko, przede wszystkim ze strony procesów produkcyjnych. Dlatego też przyjęła za swój cel 

uzyskanie certyfikatu grupowego ISO 14001, dla wszystkich zakładów produkcyjnych oraz dla 

wszystkich magazynów bezpośrednio zarządzanych. W oparciu o tę normę – o charakterze 

dobrowolnym – firma wdrożyła własny „Systemu zarządzania środowiskowego” oparty na stałym 

doskonaleniu, działaniach prewencyjnych oraz dążeniu do definiowania i realizacji celów 

środowiskowych.  

Na chwilę obecną proces w ramach certyfikacji wielozakładowej ukończyło już 15 zakładów 

produkcyjnych, co stanowi ponad 94% produkcji Grupy.   

 

Belsk Duży, 
Polska 

Vladimir, 
Rosja 

Arlon, 
Belgia 

Brantford, 
Kanada Stadtallendorf, 

Niemcy 

San José Iturbide, 
Meksyk 

Quito, 
Ekwador 

Poços De Caldas, 
Brazylia 

Pozzuolo 
Martesana, 

Włochy 

Manisa, 
Turcja 

Baramati, 
Indie 

 

Lithgow, 
Australia 

Alba, 
Włochy 
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CO

2eq 

555.702 t 

 
 

 
Do roku 2017 certyfikat obejmie zakłady produkcyjne w Meksyku (San José), 

Indiach (Baramanti) i Turcji (Manisa)34, zaś do roku 2020 zakłady w Walkerville i 

Yaoundé oraz wszystkie magazyny zarządzane bezpośrednio. 

Do certyfikatu Systemu Zarządzania Środowiskowego dołącza grupowy certyfikat 

Systemu Zarządzania Energią ISO 5000135. 

 
W stosunku do obydwu certyfikatów kontynuowane jest wdrażanie programu 

P.I.X.A. (Program of Internal eXchange of Auditors), który umożliwia dalsze 

pogłębianie synergii i profesjonalny rozwój osób zaangażowanych w program, 

poprzez usprawnienie komunikacji, integracji, wymiany wiedzy i najlepszych 

praktyk w ramach Grupy. Program, w niezmienionej formule, umożliwia udział w 

wewnętrznych audytach środowiskowych technikom pochodzącym z zakładów 

innych, niż zakład poddawany kontroli lub technikom z centrali, z pionów 

zajmujących się zrównoważonym rozwojem środowiskowym. W trzecim roku 

stosowania programu, przeprowadzono 19 audytów ISO 14001 i ISO 50001, w 

których wzięło udział 22 cross audytorów. 

 
2. EMISJE 

EMISJE CO2ekw z produkcji 
 

Grupa Ferrero pragnie rozwijać się jako przedsiębiorstwo 

niskoemisyjne, a co za tym idzie - w celu ograniczenia wywieranego 

przez siebie wpływu - mierzy swój ślad węglowy i zarządza nim, 

stawiając na współpracę i innowacje technologiczne oraz skupiając 

się nie tylko na wpływie wywieranym przez swoją bezpośrednią 

działalność, ale tez przez działalność całego łańcucha wartości36. 

Emisje CO2eq generowane przez organizację, czyli przez działalność produkcyjną 

oraz magazyny zarządzane bezpośrednio przez Grupę (Scope 1 i Scope 2) w roku 
2015/2016 wyniosły 555.70237t. 

Wzrost emisji w głównej mierze wynika z faktu ujęcia w danych za cały rok 

2015/2016 emisji pochodzących z elektrociepłowni Alba Power. Wcześniej emisje 

te nie były uwzględniane, ponieważ była to spółka, w której udział miały podmioty 

trzecie.  

 
 

EMISJE CO2EKW W ROKU 2015/2016 
 

 
 

 
SCOPE 1 SCOPE 2 

BEZPOŚREDNIE 

  POŚREDNIE 

 

34. Możliwość 
wprowadzenia zakładu w 

Hangzhou w  Chinach -  który 
rozpoczął działalność w 

roku 2015/2016 – do 
certyfikatu 

wielozakładowego Grupy, 
zostanie oceniona w 

kolejnych latach 

35.Więcej informacji na 
ten temat znajduje się w 

punkcie „Efektywność 
energetyczna”. 

 
 

 

36. Dane dotyczące 
emisji, w odniesieniu 

do całego łańcucha 
wartości, zostały 

opisane w punkcie 
„projekt FER-Way”.  

 
37. Wskaźnik emisji CO2 

centrali wytwarzania 
energii elektrycznej w 

poszczególnych krajach 
pochodzą z bazy danych 

załączonej do dokumentu 
“IEA CO2 EMISSIONS 

FROM FUEL COMBU- 
STION Highlights (2015 

Edition)” (dane za rok 2013) 
oraz bazy danych Ecoinvent 

3.1. Czynniki emisji 
dotyczące konwersji w 

energię poszczególnych 
paliw pochodzą z krajowej 

bazy  UNFCCC (średnia 
wartości za okres 2012- 
2014). Do emisji gazów 
cieplarnianych nie jest 
wliczane wytwarzanie 

energii we własnym zakresie 
ze źródeł odnawialnych oraz 

nabywanie energii 
elektrycznej z certyfikatem 

pochodzenia z odnawialnych  
źródeł. Brakujące emisje dla 

części energii elektrycznej 
wprowadzanej do sieci, 
pochodzące z instalacji 

zasilanych ze źródeł 
odnawialnych S. Angelo dei 
Lombardi i Balvano zostały 

przypisane Grupie.    

  
 

424.406 t 

 
 

 

131.296 t 
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W odniesieniu do celu, zgodnie z którym do 2020 roku ma zostać osiągnięta 
redukcja o 40% emisji CO2 pochodzących z produkcji, w stosunku do poziomu z roku 
2007, obserwujemy w tym roku wzrost38 emisji o 33%, będący następstwem 
przejęcia spółki Alba Power. 

 
W poniższej tabeli przedstawione zostały zmiany, jakie zaszły w stosunku do 
ubiegłego roku: 

 
 UdM 2014/201539

 2015/2016 

Wskaźnik emisji GWP kg CO2eq/t 364 483 

Emisje ogółem (Scope 1 e 2) t CO
2eq

 406.911 555.702 

Emisje Scope 1 t CO
2eq

 209.148 424.406 

Emisje Scope 2 t CO2eq 197.764 131.296 

 
W odniesieniu do niezorganizowaną emisję gazów chłodniczych40, należy odnotować 

spadek o 11% wskaźnika ODP (Ozone Depletion Potential - potencjał niszczenia 

warstwy ozonowej związany z emisją do powietrza danej substancji, wyrażany w 

równoważnym R11, gazy o wartości ODP równej 1) oraz wzrost o 24% wskaźnika 

GWP (Global Warming Potential - potencjał tworzenia efektu cieplarnianego przez 

gaz chłodniczy wypuszczany do atmosfery, wyrażany w równoważnym CO2). 

Wycieki gazów chłodniczych, a co za tym idzie ich oddziaływanie, nie są znaczące, 

niemniej cały czas trwają prace z zakresu obsługi prewencyjnej obwodów 

zawierających takie gazy. 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

38.  Wskaźnik obliczany w 
odniesieniu do liczby  ton 
wyprodukowanych w 
poszczególnych latach. 

 

39. Dane za rok 2014/2015 
zostały zaktualizowane 
zgodnie z korektami 
wprowadzonymi po 
opublikowaniu raportu CSR 
2015. 

 

40. Dane pochodzące z 18 
zakładów produkcyjnych i 13 
magazynów zarządzanych 
bezpośrednio przez Ferrero 
włączone w obszar 
sprawozdawczości niniejszego 
rozdziału. 

 

 
ODP 

85 
kg R11 ekw 

EMISJE GAZÓW CHŁODNICZYCH W ROKU 2015/2016 
 

 

 

GWP 
14.190 

t CO2 ekw 
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EMISJE CO2EKW Z LOGISTYKI  

Cały czas kontynuowane są wysiłki na rzecz podniesienia poziomu wiedzy na 

temat logistyki w Grupie oraz doskonalenia jej wyników. Przyjęte podejście nie 

tylko wprowadza wyprzedzająco założenia z raportu ONZ z 2016 „Mobilizing Sustainable 

Transport for Development”, ale przede wszystkim zakłada dalsze pogłębienie wiedzy o 

naszych procesach, w celu identyfikacji obszarów, w których cały czas istnieje pole do 

działania. 

 

POZNAWAJ 

Poszerzenie obszaru 

W ramach projektu LODICO (LOgistics 

Data Improvement COllection) 

dokonaliśmy konsolidacji gromadzenia 

danych z naszej logistyki, poszerzając 

obszar poprzez wprowadzenie do niego 

od roku 2014/2015 magazynów 

niezarządzanych bezpośrednio przez 

Ferrero. 

 
UNIKAJ 

Ograniczenie liczby przemierzanych 

kilometrów połączone ze zwiększeniem 

wskaźnika załadunku pojazdów  

FRET 21 to obowiązujące na terenie 

Francji dobrowolne porozumienie, 

podpisane w maju 2015r. z 9 innymi 

francuskimi spółkami, którego celem jest  

dzielenie się projektami logistycznymi, 

nastawionymi na poprawę wyników 

środowiskowych. Wszyscy sygnatariusze 

porozumienia wybrali inicjatywy, które 

będą realizować i określili cele 

ograniczenia emisji na kolejne 3 lata.   

W ramach porozumienia Grupa przyjęła 

dwie inicjatywy:  

• innowacyjny projekt usług CRC – 

przewidujący dzielenie się odcinkami 

trasy wykonywanymi od wspólnej 

platformy, w celu zwiększenia wskaźnika 

załadunku towarów oraz ograniczenia 

liczby przemierzanych kilometrów.   

• Backhauling z klientem – który 

przewiduje dzielenie przejazdów z 

klientami, minimalizując w ten sposób 

liczbę powrotów na pusto.  
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WYBIERAJ 

Wybór pojazdów o zmniejszonym 

oddziaływaniu na środowisko  

Instalacje zasilane gazem ziemnym (lub 

biogazem) w stanie płynnym (LNG) lub 

gazowym (CNG) to istotny postęp 

technologiczny, który Grupa 

wprowadziła w 2013 na niektórych 

odcinkach w Wielkiej Brytanii i w 2014 

na licznych odcinkach we Włoszech.  

 
Przy zachowaniu takich samych 

wyników transportowych, można 

zdecydowanie polepszyć wyniki 

środowiskowe, w porównaniu do 

technologii wykorzystującej wyłącznie 

olej napędowy41: 

• -10% emisji CO2 (do -100% w 

przypadku biogazu); 

• -35% emisji NOX; 
• -95% emisji PM; 
• 4 razy mniejszy hałas. 

 
Ciężarówki mogą być zasilane wyłącznie 

LNG lub wyłącznie CNG lub 

wykorzystywać system mieszany 

LNG/CNG, jak na przedstawionym 

powyżej rysunku.  

 
Dzięki europejskiemu projektowi „LNG 

blue corridors” sieć stacji LNG w całej 

Europie staje się coraz gęstsza, co 

ułatwia stosowanie tej technologii. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
41.  Źródła: IVECO, LC3 
Transport. 
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POPRAWIAJ 

Oszczędność energii w magazynach zarządzanych bezpośrednio  
 

W celu ograniczenia zużycia energii, Grupa podjęła decyzję o instalacji oświetlenia 

ledowego w głównym budynku nowego magazynu w Niemczech. Technologia ta 

pozwoli zaoszczędzić 86 MWh oraz 49,5 t CO2ekw rocznie, co odpowiada rocznemu 

zużyciu generowanemu przez 23 gospodarstwa domowe. 

 
Certyfikacja magazynów 

Grupa postawiła sobie cel polegający na uzyskaniu do 2020 roku certyfikatu ISO 

14001 dla wszystkich magazynów zarządzanych bezpośrednio. Na dzień 31 sierpnia 

2016 roku, 58% magazynów zarządzanych przez Ferrero posiada certyfikat ISO 

14001.  

W roku 2015/2016 certyfikat uzyskały 4 magazyny we Włoszech. Pozostałe 

magazyny zostały objęte planem uzupełniającym, zgodnie z którym w roku 

2016/2017 certyfikat obejmie 3 kolejne włoskie magazyny.  

 
Pierwsza samoocena bezpieczeństwa Grupy 

W magazynach charakteryzujących się dużym obrotem towarów, bezpieczeństwo 

to temat, do którego przykłada się coraz większą wagę. Rozwój urządzeń 

stosowanych w magazynach oraz coraz większa automatyzacja procesów mogą 

zwiększyć ryzyko związane z czynnościami wykonywanymi każdego dnia.  

Aby ograniczyć liczbę wypadków i zagrożeń, Ferrero rozpoczęło realizację projektu, 

którego celem jest rozpoznanie, na poziomie Grupy, procedur bezpieczeństwa 

stosowanych w poszczególnych obiektach. Projekt ruszył w roku 2015/2016, a 

pierwsze wyniki zostały udostępnione już w roku 2016/2017.   

Pierwsza samoocena, przeprowadzona w magazynach będących własnością Grupy 

lub przez nią zarządzanych (17 krajów, 42 magazyny), wypadła bardzo dobrze i 

wykazała wysoki poziom bezpieczeństwa procesów i urządzeń. 

Jednocześnie zidentyfikowano i włączono do istniejącego planu działań te obszary, 

w których wciąż jeszcze jest miejsce na wprowadzanie udoskonaleń.  

Od tej chwili poziom bezpieczeństwa w naszych magazynach będzie podlegał 

stałym pomiarom i ciągłemu doskonaleniu, a głównym dążeniem będzie prewencja 

wypadków z udziałem ludzi, ale także towarów, maszyn lub konstrukcji.  

 

W ROKU 2 0 1 5 /  2 0 16  EMISJE GENEROWANE PRZEZ TRANSPORT I  
SKŁADOWANIE TOWARÓW WYNIOSŁY  401.110 TON CO2 E K W ,  CZYLI  
UTRZYMAŁY SIĘ NA NIEZMIENIONYM POZIOMIE W STOSUNKU DO 

ROKU POPRZEDNIEGO. JEDNOCZEŚNIE ,  DZIĘKI DZIAŁANIOM 
PODEJMOWANYM NA RZECZ OGRANICZENIA WPŁYWU 

ŚRODOWISKOWEGO, UDAŁO SIĘ UZYSKAĆ  3% SPADEK W RELACJI  DO 
JEDNEJ SPRZEDANEJ TONY, W STOSUNKU DO ROKU 2014/2015 .     
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3. ZARZĄDZANIE ODPADAMI 

Zgodnie z ogólną polityką Grupy dotyczącą redukcji odpadów i lepszego 

zarządzania łańcuchem produkcji, a także zgodnie z wytycznymi Unii 

Europejskiej zalecającymi zwiększanie ilości odpadów odzyskiwanych, w 

zakłady Grupy Ferrero dążą do zmniejszenia całkowitej ilości 

wytwarzanych odpadów, a z drugiej strony – do podnoszenia wskaźnika ich odzysku. 

Rosnąca ilość produkowanych odpadów wymaga analizy i podjęcia – zarówno 

lokalnie, jak i na poziomie Grupy – odpowiednich działań, które, zważywszy na 

złożoność tematu, muszą być wdrażane w perspektywie średnio- i długoterminowej. 

Złożoność ta wynika z wciąż rosnącej liczby zakładów i magazynów, prowadzących 

coraz szerszy zakres działalności i produkcji, oraz z ich lokalizacji geograficznej, która 

wiąże się z koniecznością radzenia sobie z różnymi sytuacjami i przestrzegania 

przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach.    

W związku z powyższym Grupa postanowiła działać wielokierunkowo: 

 
• rozpoczęto analizę danych, pod kątem informacji o znaczeniu poszczególnych 

rodzajów odpadu i ich wpływu na wartości globalne. Analiza została rozpoczęta na 

poziomie Grupy, ale wkrótce będzie wymagała przeniesienia też na poziom lokalny;    

• uruchomiono w Grupie projekt o charakterze informacyjnym i szkoleniowym, 

realizowany równolegle do działań lokalnych, które rozpoczęły się już w minionych 

latach. Opracowano wewnętrzne kursy, które nie koncentrują się wyłącznie na treści 

przepisów prawa, ale tworzą wspólną podstawę, prezentującą dobre praktyki 

wypracowane w poszczególnych krajach i na ten podstawie tworzącą wzorzec 

optymalnej gospodarki odpadami, który będzie można realizować we wszystkich 

zakładach i magazynach;  

• kontynuowane są projekty lokalne skoncentrowane, na przykład, na ograniczeniu 

wytwarzania odpadów pierwotnych, we współpracy z pracownikami zatrudnionymi 

przy poszczególnych procesach, na różnicowaniu odpadów w poszczególnych 

obszarach, na edukowaniu pracowników wewnętrznych oraz personelu firm 

zewnętrznych, które współpracują z zakładami, czy na identyfikacji dostawców, którzy 

proponują przemyślane rozwiązania z zakresu odzyskiwania i przetwarzania odpadów.   

 
 

WYTWARZANIE ODPADÓW I WSKAŹNIK ODZYSKU ODPADÓW 2015/2016 
 

 

 

Wskaźnik odzysku odpadów 

102.299 t 95% 

 
 

88,8 

 kg/t 

Wskaźnik 
wytwarzania 
odpadów 
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9% 

30% 

19% 

9% 

5% 

1% 20% 

3% 4% 

 
 
 

 
 

J.m. 2014/2015 2015/2016 

Wskaźnik wytwarzania 
odpadów 

kg/t 79,5 88,8 

Odpady ogółem t 88.973 102.299 

% odzysku odpadów % 91,6 95,0 

 

 

Wskaźnik wytwarzania odpadów42
 
w Grupie również w tym roku odnotował wzrost 

(+15%). 

Jednocześnie wskaźnik odzysku odpadów wzrósł o 3,7%. Było to możliwe dzięki 

działaniom podjętym przez zakłady położone poza Europą. Zaczęły one realizować 

politykę Grupy, która często wykracza poza wymagania prawne poszczególnych 

krajów, co już przynosi pierwsze konkretne efekty.  

 
Na poniższym rysunku przedstawiony został podział w ujęciu wagowym różnych 

rodzajów odpadów odzyskiwanych w 18 zakładach produkcyjnych i 13 magazynach 

zarządzanych bezpośrednio: 
 

 

RODZAJE ODPADÓW ODZYSKIWANYCH W UJĘCIU WAGOWYM W ROKU 2015/2016 
 

 
 
 

 

 
POZOSTAŁE 

 
 

 
OSADY 

TWORZYWA SZTUCZNE 

 
 
 

ODPADY ORGANICZNE/ 
BIODEGRADOWALNE 

 
 

ODPADY MIESZANE 

 
SZKŁO 

 
 

PAPIER/ 
TEKTURA

 

METAL DREWNO 

 

 

Odpady niebezpieczne stanowią 1% całości i są generowane wyłącznie przy okazji 

prowadzonych testów i kontroli (chemicznych, fizycznych, mikrobiologicznych) oraz 

prac konserwacyjnych. W omawianym okresie w żadnym z 18 zakładów 

produkcyjnych czy 13 magazynach zarządzanych bezpośrednio nie stwierdzono 

wypadków, ani żadnych znaczących wycieków substancji zanieczyszczających  

 

 
42. Wskaźnik 

obliczany w odniesieniu 
do liczby  ton 

wyprodukowanych w 
poszczególnych latach. 
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MARNOWANIE ŻYWNOŚCI 

Każdego roku jest marnowane blisko 1,3 mld ton pożywienia43, co odpowiada 

jednej trzeciej produkcji przeznaczonej na użytek człowieka. Żywność marnowana 

jest na każdym etapie łańcucha dostaw spożywczych. Można rozróżnić dwie główne 

kategorie:  

• Straty przy produkcji rolnej (Food losses) dotyczą siewu, upraw, zbiorów, obróbki, 

konserwacji i pierwszych etapów przetwarzania rolniczego; 

• Odpady żywnościowe (Food waste) powstają podczas obróbki przemysłowej, 

dystrybucji i końcowej konsumpcji.  
 
 

  

 
1 MILIARD 

OSÓB CIERPI GŁÓD 
 

1,3 MILIARDA 
OSOB MA NADWAGĘ LUB 

OTYŁOŚĆ 

 
ILOŚĆ 

ŻYWNOŚCI 
MARNOWANEJ 

W KRAJACH 
UPRZEMYSŁOWIONYCH 

(BLISKO 200 MILIONOW TON) 

JEST RÓWNA produkcji 

ŻYWNOŚCI 
DOSTĘPNEJ W 

AFRYCE SUBSAHARYJSKIEJ 

MARNOTRAWSTWO ŻYWNOŚCI PRO CAPITE (KG/ROK) 
  
 

 
Ameryka Płd. 

Azja Płd. i Płd.-Wsch. 

Płn. Afryka, Azja środkowo-zachodnia 

 
Afryka subsaharyjska 

Azja uprzemysłowiona 

 Ameryka Płn. i Oceania 

Europa 
Straty 
Odpady 

0 50 100 150 200 250 300 
 

GDZIE I DLACZEGO POWSTAJA ODPADY? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

43. Źrodło: FAO. 2011. 
Global food losses and 
food waste – Extent, 
causes and prevention. 
Rome. 

KRAJE UPRZEMYSŁOWIONE KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ 

Produkcja przewyższa popyt Złe planowanie produkcji 

Wysokie wymagania, jeśli chodzi o wygląd 
produktów świeżych 

 
Problemy z produkcją / Przedwczesne zbiory 

Utylizacja jest bardziej opłacalna niż 
wprowadzanie programów ponownego zużycia 

lub wykorzystania 

Braki w zakresie magazynów, opakowań i 
infrastruktury 

Obfitość i nowoczesne przyzwyczajenia 
konsumentów 

 
Brak odpowiednich obiektów przetwarzania 

żywności 

 
Konieczność niszczenia pożywienia 

nienadającego się do spożycia przez ludzi lub 
zwierzęta (np. z powodu zanieczyszczeń lub 

złego zarządzania) 

 



SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FERRERO - PLANETA 

— 
246 

 

 

 

 

JAK TEMU PRZECIWDZIAŁAĆ? 
 

1. Promować współpracę pomiędzy producentami rolnymi, w celu zdywersyfikowania produkcji i 

optymalizacji zasobów.  

2. Wspierać tworzenie spółdzielni w celu ułatwienia dostępu do dystrybucji. 

3. Inwestować w infrastrukturę i instalacje w krajach rozwijających się. 

4. Skracać łańcuch dystrybucji, sprzyjać wymianom pomiędzy producentem a konsumentem. 

5. Prowadzić szkolenia usprawniające sposób zarządzania produktami. 

6. Oceniać, z udziałem konsumentów, na ile możliwe jest ograniczenie restrykcyjności standardów 
jakości wymaganych przez końcowych dystrybutorów, jeśli chodzi o wagę, wymiary i wygląd 
produktów. 

7. Rozwijać sub-rynki, na których mogłyby funkcjonować produkty niespełniające standardów. 

8. Edukować konsumentów w kierunku bardziej świadomej konsumpcji, zwłaszcza w krajach 
uprzemysłowionych. 

 

 



MINIMALIZACJA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

— 
247 

 

 

 

4. OCHRONA NATURALNEGO EKOSYSTEMU 
 

Działalność Grupy Ferrero stanowi część globalnego ekosystemu i jako 

taka może na niego oddziaływać zarówno poprzez działania 

bezpośrednie, jak i wzdłuż całego łańcucha dostaw. Jest w związku z 

tym niezwykle ważne, aby odpowiednio zidentyfikować elementy ekosystemu, 

których to dotyczy i podejmować w odniesieniu do nich konkretne działania. Dla 

firmy spożywczej, jaką jest Ferrero, z całą pewnością kluczowymi kwestiami są 

zachowanie bioróżnorodności, powstrzymanie wycinania lasów i odpowiednie 

wykorzystanie gleby. 

 

BIORÓŻNORODNOŚĆ 

Żaden z 21 zakładów produkcyjnych Ferrero nie leży na obszarach chronionych czy 

charakteryzujących się wysoką bioróżnorodnością, ani też nie wywiera znaczącego 

wpływu na takie obszary. Badanie zostało przeprowadzone w oparciu o 

wewnętrzną analizę44 oraz w oparciu o informacje zamieszczone na stronie EEA - 

Europejskiej Agencji Środowiska (wyłącznie w odniesieniu do obszarów 

europejskich). Stwierdzono jedynie kilka sytuacji, w których obszary chronione 

przylegają (tzn. leżą w odległości mniejszej niż 2 km) do zakładów Ferrero. Grupa 

Ferrero nie dysponuje wiedzą, która pozwalałaby stwierdzić, że prowadzona przez 

nią działalność może wywierać znaczący wpływ na bioróżnorodność tych obszarów. 
 

 

BIORÓŻNORODNOŚĆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44. Analiza obejmuje 21  
zakładów Ferrero 
działających na dzień            
31 sierpnia 2016 roku. 

ZAKŁAD RODZAJ 
OBSZARU 

OBSZAR 
CHRONIONY KAT. IUCN 

ODLEGŁOŚĆ 
(km) 

POWIERZCHNIA 
(ha) 

S. Angelo dei 
Lombardi (AV) 

NATURA 2000 
(SCI) 

Querceta 
dell’Incoronata 

(Nusco) 

Nie 
dotyczy 0,5 1.363 

S. Angelo dei 
Lombardi (AV) 

NATURA 2000 
(SCI) 

Alta Valle del 
Fiume Ofanto 

Nie 
dotyczy 2 590,3959 

 
Villers-Écalles 

(Francja) 

 
Regionalny 

park przyrody 

Boucles de 
la Seine 

normande 
Regional 

Nature Park 

 
V 

 
1,5 

 
80.797 

 
Stadtallendorf 

(Niemcy) 

NATURA 2000 
(SCI) 

Herrenwald 
östlich 

Stadtallendorf 

 
Nie 

dotyczy 

 
1,5 

 
2.706,0628 

Stadtallendorf 
(Niemcy) 

NATURA 2000 
(SCI) 

Brückerwald 
und 

Hußgeweid 
Nie 

dotyczy 2 407,7080 

Stadtallendorf 
(Niemcy) 

Obszar 
chroniony 
krajobrazu 

Auenverbund 
Lahn-Ohm 

 
V 

 
2 

 
5.915,40 

Belsk Duży 
(Polska) 

Rezerwat 
przyrody Modrzewina IV 2 336,95 

Brantford 
(Kanada) Park lokalny 

Brant 
Conservation 

Area 

Nie 
dotyczy 1,5 n.d. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Członkowie GOLD Community bardzo mocno wspierają rozwój GRI. Działając w ramach tej społeczności, starają się dbać o przyszłość 

zrównoważonego rozwoju i sposobu jego raportowania, poprzez podejmowanie decyzji, które budują gospodarkę i świat oparte na 

zrównoważonych zasadach. 

 
Poddanie raportu społecznej odpowiedzialności pod ocenę GRI Alignment Services już samo w sobie jest 

sygnałem, wysłanym do wszystkich interesariuszy, że organizacja, tworząc swój raport, starała się przestrzegać 

wytycznych zawartych w GRI Sustainability Reporting Standards (Standardy Sprawozdawczości 

Zrównoważonego Rozwoju). Raporty skonstruowane zgodnie z GRI Sustainability Reporting Standards są bardziej 

przejrzyste, a zawarte w nich dane łatwiejsze do odszukania i bardziej czytelne w odbiorze.  

 
Grupa Ferrero przedłożyła swój 8. Raport odpowiedzialności społecznej GRI Content Index Service, którego 

zadaniem jest wspomaganie autorów raportu w doskonaleniu dokładności i ułatwianiu odbioru GRI Content 

Index, a także zapewnianie zgodności raportu z GRI Sustainability Reporting Standards. 

 
GRI Content Index (indeks treści GRI) to podstawowe narzędzie umożliwiające orientację w raporcie 

osobom i podmiotom, do których jest on skierowany. Nasze służby potwierdzają, że GRI Content Index jest 

dokładny i że wszystkie wskazane w indeksie informacje odpowiadają treści raportu. 



SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FERRERO 

 

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 
 

 
Poniższa tabela przedstawia powiązania pomiędzy Celami Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development 

Goals - SDGs) a istotnymi wskaźnikami i ujawnionymi informacjami w ramach GRI Standards i Sector Disclosures, 

zawartymi w Raporcie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 2016. 

GRI Content Index jest dostępny w zakładce „Nasz Raport CSR” na naszej stronie internetowej: www.ferrerocsr.com 
 

 
 

Temat  
Istotne Standardy GRI 
lub Sector Disclosure 

 
Ujawnione 
informacje 

 
Numer strony 

  Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie 

 
Dostęp do ziemi GRI 413: Społeczności lokalne 

(2016) 

 
413-2 

Działania mające znaczący 
rzeczywisty lub potencjalnie 
negatywny wpływ na społeczności 
lokalne  

30-31; 57; 170; 172; 183; 
187-188; 193-196; 202-203; 
207-209; 216-219 

Dostępność produktów I usług 
dla osób o niskich dochodach GRI 203: Pośredni wpływ 

ekonomiczny (2016) 

 
203-2 Znaczący pośredni wpływ 

ekonomiczny 

 
32; 76-87; 129-133; 193-194 

 
Zarobki, płace i świadczenia GRI 202: Obecność na rynku 

(2016) 

 
202-1 

Stosunek wynagrodzenia 
pracowników najniższego 
szczebla w podziale na płeć w 
stosunku do płacy minimalnej na 
danym rynku 

 
99 

Rozwój gospodarczy na 
obszarach charakteryzujących 
się wysokim poziomem 
ubóstwa 

GRI 203: Pośredni wpływ 

ekonomiczny (2016) 
203-2 

Znaczący pośredni wpływ 
ekonomiczny  32; 76-87; 129-133; 193-194 

  Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone 

rolnictwo 

 
Dostęp do ziemi 

GRI 413: Społeczności lokalne 

(2016) 

 
413-2 

Działania mające znaczący 
rzeczywisty lub potencjalnie 
negatywny wpływ na społeczności 
lokalne 

30-31; 57; 170; 172; 183; 
187-188; 193-196; 202-203; 
207-209; 216-219 

Zwiększenie wydajności 
organizacji, sektorów i całej 
gospodarki  

GRI 203: Pośredni wpływ 

ekonomiczny (2016) 

 
203-2 Znaczący pośredni wpływ 

ekonomiczny 

 
32; 76-87; 129-133; 193-194 

 
 
 
 

Bezpieczeństwo żywności 

 
 
 
 

G4 Wskaźniki sektorowe: 
Przetwarzanie żywności 

 

 
FP5 

Procent wolumenu produkcji 
wytworzony w zakładach 
certyfikowanych przez niezależną 
jednostkę, zgodnie z uznawanymi 
w skali międzynarodowej normami 
systemu zarządzania 
bezpieczeństwem żywności  

 

 

 
45-50 

 

 
FP12 

 
Zasady i praktyki dotyczące 
stosowania antybiotyków, 
środków przeciwzapalnych, 
hormonów i/lub stymulatorów 
wzrostu w podziale na gatunki i 
rasy  

 

Nie dotyczy, Ferrero nie 
zajmuje się hodowlą, 
transportem ani 
przetwórstwem zwierząt  

 
Genetyczne zróżnicowanie 
zwierząt gospodarskich i 
domowych 

 
G4 Wskaźniki sektorowe: 
Przetwarzanie żywności 

 
FP9 Procent oraz całkowita liczba 

zwierząt hodowanych i/lub 
poddanych procesowi 
przetwarzania w podziale na 
gatunki i rasy 

Nie dotyczy, Ferrero nie 
zajmuje się hodowlą, 
transportem ani 
przetwórstwem zwierząt 

http://www.ferrerocsr.com/
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Temat 

Istotne Standardy GRI 
lub Sector Disclosure 

 
Ujawnione 
informacje 

 
Numer strony 

 
 

 

 
 

 

Zdrowa i przystępna cenowo 
żywność 

 
 

 

 
 

 
G4 Wskaźniki sektorowe: 
Przetwarzanie żywności 

 

 

FP6 

 
Odsetek całkowitej sprzedaży 
produktów konsumpcyjnych o 
obniżonej zawartości tłuszczów 
nasyconych, tłuszczów trans, sodu i 
cukrów dodawanych, w podziale 
na kategorie produktów 

 

 

39-40 

 

 
 

FP7 

 
Odsetek całkowitej sprzedaży 
produktów konsumpcyjnych o 
zwiększonej zawartości składników 
odżywczych, w tym błonnika, 
witamin, minerałów, wtórnych 
substancji roślinnych lub 
funkcjonalnych dodatków do 
żywności, w podziale na kategorie 
produktów 

 

Produkty Ferrero zawierają 
błonnik i mikroskładniki odżywcze, 
jak witaminy i minerały obecne w 
sposób naturalny w stosowanych 
surowcach. Nie stosujemy 
sztucznych dodatków 

Prawa ludności rdzennej 
GRI 411: Prawa ludności 
rdzennej (2016) 411-1 

Przypadki naruszeń praw ludności 
rdzennej  27 

 

Inwestycje infrastrukturalne 
GRI 201: Wyniki Ekonomiczne 
(2016) 201-1 

Bezpośrednia wartość ekonomiczna 
wytworzona i podzielona 26 

GRI 203: Pośredni wpływ 
ekonomiczny (2016) 203-1 

Inwestycje w infrastrukturę i 
wspierane usługi 

57; 76-86; 133-142; 146-149; 
173-181; 196-200 

 

 

Zrównoważone pozyskiwanie 
zasobów 

 

 
G4 Wskaźniki sektorowe: 
Przetwarzanie żywności 

 

 

FP2 

Procentowy udział zakupów, w 
odniesieniu do których 
zweryfikowano zgodność z 
wiarygodnymi i uznanymi na 
poziomie międzynarodowym 
standardami odpowiedzialnej 
produkcji, w podziale na standardy 

 

 

12-13; 30; 51; 73; 166-167; 

170; 183; 207; 211; 226 

   Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt  

Dostęp do leków 
GRI 203: Pośredni wpływ 

ekonomiczny (2016) 
203-2 

Znaczący pośredni wpływ 
ekonomiczny 32; 76-87; 129-133; 193-194 

 

 

 
 

Jakoś powietrza 

 

 

 
 

GRI 305: Emisje (2016) 

305-1 Bezpośrednie emisje gazów 
cieplarnianych (Zakres 1) 

216; 238-239 

305-2 
Pośrednie emisje gazów 
cieplarnianych (Zakres 2) 216; 238-239 

305-3 
Inne pośrednie emisje gazów 
cieplarnianych (Zakres 3) 216; 239; 242 

305-6 
Emisje substancji zubożających 
warstwę ozonową 239 

 

305-7 
Emisje tlenków azotu, tlenków siarki i 
pozostałe znaczące emisje do 
powietrza 

Ferrero nie generuje innych 
znaczących emisji do 
powietrza 

 
 

 

 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
 

 

 
GRI 403: Bezpieczeństwo i 
higiena pracy (2016) 

 
 

 

 

403-2 

 
 

 
Rodzaj urazów oraz wskaźnik 
urazów, chorób zawodowych, dni 
straconych, nieobecności w pracy i 
liczba wypadków śmiertelnych 
związanych z pracą 
 

98; 106-108 
Obecnie brak danych na temat 
wskaźnika urazów pracowników w 
podziale na płeć, wskaźnika 
wypadkowości u kooperantów 
oraz danych dotyczących 
nieobecności w pracy dla 
wszystkich krajów, na terenie 
których działa Grupa. W kolejnych 
latach będziemy dalej rozwijać 
proces gromadzenia danych w tym 
zakresie 

 

Wycieki 
 

GRI 306: Ścieki i odpady 
(2016) 

306-3 Istotne wycieki 244 

306-2 
Odpady według rodzaju 
odpadu oraz metody 
postępowania z odpadem  

244 

 

Jakość wody GRI 306: Ścieki i odpady 
(2016) 

 

306-1 Ścieki według jakości i docelowego 
miejsca przeznaczenia 

 

236 
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   Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie  

Szkolenia i edukacja 
pracowników 

GRI 404: Szkolenia i edukacja 
(2016) 404-1 

Średnia liczba godzin 
szkoleniowych w roku 
przypadająca na pracownika 

117 

   Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt 

 

Równe wynagrodzenie dla 
kobiet i mężczyzn 

GRI 202: Obecność na rynku 
(2016) 

 

202-1 
Stosunek wynagrodzenia 
pracowników najniższego 
szczebla w podziale na płeć w 
stosunku do płacy minimalnej na 
danym rynku 

 

99 

GRI 405: Różnorodność i 
równość szans (2016) 405-2 

Stosunek podstawowego 
wynagrodzenia kobiet i mężczyzn 100-101 

 

 
 

Równość płci 

GRI 401: Zatrudnienie 

(2016) 
401-1 

Nowo zatrudnieni pracownicy i 
rotacja pracowników 93-95 

 

GRI 404: Szkolenia i edukacja 
(2016) 

404-1 
Średnia liczba godzin 
szkoleniowych w roku 
przypadająca na pracownika 

117 

 

404-3 
Procent pracowników otrzymujących 
regularne oceny okresowe 
obejmujące ich wyniki oraz ścieżkę 
rozwoju zawodowego 

 

119 

GRI 405: Różnorodność i 
równość szans (2016) 405-1 

Skład ciał zarządzających i kadry 
pracowniczej w podziale na 
kategorie różnorodności 

90-92 

 

Inwestycje infrastrukturalne 
GRI 201: Wyniki ekonomiczne 
(2016) 

201-1 
Bezpośrednia wartość ekonomiczna 
wytworzona i podzielona 26 

GRI 203: Pośredni wpływ 
ekonomiczny (2016) 

203-1 
Inwestycje w infrastrukturę i 
wspierane usługi 

57; 76-86; 133-142; 146-149; 
173-181; 196-200 

Niedyskryminowanie GRI 406: Niedyskryminowanie 
(2016) 

406-1 
Przypadki dyskryminacji i podjęte 
działania naprawcze 27 

 
 

 

Urlop rodzicielski 

 
 

GRI 401: Zatrudnienie 
(2016) 

 
 

 

401-3 

 
 

 

Urlop rodzicielski 

95-97 
Obecnie brak dostępnych danych 
dla wszystkich krajów, na terenie 
których działa Grupa. W kolejnych 
latach będziemy rozwijać 
gromadzenie danych w tym 
zakresie 

Równość płci 
GRI 405: Różnorodność i 
równość szans (2016) 405-1 

Skład ciał zarządzających i kadry 
pracowniczej w podziale na 
kategorie różnorodności 

90-92 

 
Przeciwdziałanie przemocy 
i molestowaniu w miejscu 
pracy 

 
GRI 414: Ocena dostawcy pod 
kątem praktyk zatrudniania 
(2016) 

414-1 
Nowi dostawcy, którzy zostali 
dobrani pod kątem spełnienia 
kryteriów praktyk zatrudniania 

30-31; 71-73; 170-171; 183; 
193-194; 198; 207 

414-2 
Negatywny wpływ na praktyki 
zatrudniania w łańcuchu dostaw 
oraz podjęte działania 

10-11; 30-31; 71-73; 170-171; 
183; 193-194; 198; 207 

   Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami 

wodnymi 

Wycieki 
GRI 306: Ścieki i odpady 
(2016) 306-3 Istotne wycieki 244 

 

Zrównoważony pobór wody 
 

GRI 303: Woda (2016) 
303-1 Pobór wody według źródła 235 

303-2 
Źródła wody, gdzie pobór stanowi 
dużą ingerencję w zasoby wodne 236 

Odpady 
GRI 306: Ścieki i odpady 
(2016) 306-2 

Odpady według rodzaju 
odpadu oraz metody 
postępowania z odpadem 

244 

Efektywność wykorzystania wody GRI 303: Woda (2016) 303-3 Woda przetwarzana i ponownie 
wykorzystywana 

236 

Jakość wody 
GRI 306: Ścieki i odpady 
(2016) 306-1 

Ścieki według jakości i docelowego 
miejsca przeznaczenia 236 
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Recykling i ponowne wykorzystanie 
wody 

GRI 303: Woda (2016) 303-3 Woda przetwarzana i ponownie 
wykorzystywana 

236 

 

 

 
 

Ekosystemy zależne od wody i 
bioróżnorodność 

 

 

GRI 304: Bioróżnorodność 
(2016) 

 

304-1 

Zakłady będące własnością, 
wynajmowane, zarządzane lub 
sąsiadujące z obszarami chronionymi 
bądź obszarami o dużej wartości pod 
względem bioróżnorodności 
znajdującymi się poza obszarami 
chronionymi 

 

247 

 

304-2 
Opis znaczącego wpływu działań, 
produktów i usług na 
bioróżnorodność 

 

191; 226; 247 

 
GRI 306: Ścieki i odpady 
(2016) 

306-1 
Ścieki według jakości i docelowego 
miejsca przeznaczenia 236 

306-2 
Odpady według rodzaju 
odpadu oraz metody 
postępowania z odpadem 

244 

      Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie  

 

 

Efektywność zużycia energii 

 

 

GRI 302: Energia (2016) 

302-1 
Zużycie energii wewnątrz 
organizacji 232 

302-3 Intensywność zużycia energii 232 

302-4 
Zmniejszenie zużycia 
energii 232-235; 237-238; 242 

 

Inwestycje infrastrukturalne 
GRI 201: Wyniki ekonomiczne 

(2016) 
201-1 

Bezpośrednia wartość ekonomiczna 
wytworzona i podzielona 26 

GRI 203: Pośredni wpływ 

ekonomiczny (2016) 
203-1 

Inwestycje w infrastrukturę i 
wspierane usługi 

57; 76-86; 133-142; 146-149; 

173-181; 196-200 

Energia odnawialna GRI 302: Energia (2016) 302-1 
Zużycie energii wewnątrz 
organizacji 232 

Promować silny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla 

wszystkich ludzi  

 

Wyeliminowanie pracy dzieci GRI 408: Praca dzieci (2016) 
 

408-1 
Zakłady i dostawcy 
zidentyfikowani jako obarczeni 
znacznym ryzykiem wystąpienia 
przypadków pracy dzieci 

30-31; 71-73; 165-166; 172; 

175; 181; 186; 190; 196; 200 

Zwiększenie wydajności 
organizacji, sektorów i całej 
gospodarki 

GRI 203: Pośredni wpływ 

ekonomiczny (2016) 

 

203-2 Znaczący pośredni wpływ 
ekonomiczny 

 

32; 76-87; 129-133; 193-194 

Różnorodność i 
równość szans 

GRI 405: Różnorodność i 
równość szans (2016) 405-1 

Skład ciał zarządzających i kadry 
pracowniczej w podziale na 
kategorie różnorodności 

90-92 

 

Zarobki, płace i świadczenia GRI 202: Obecność na rynku 
(2016) 

 

202-1 
Stosunek wynagrodzenia 
pracowników najniższego 
szczebla w podziale na płeć w 
stosunku do płacy minimalnej na 
danym rynku 

 

99 

Wyniki ekonomiczne 
GRI 201: Wyniki ekonomiczne 
(2016) 201-1 

Bezpośrednia wartość ekonomiczna 
wytworzona i podzielona 26 

 
Wyeliminowanie pracy 
przymusowej lub obowiązkowej 

 
GRI 409: Praca przymusowa 
lub obowiązkowa  (2016) 

 

409-1 
Zakłady i dostawcy 
zidentyfikowani jako szczególnie 
narażeni na ryzyko wystąpienia 
przypadków pracy przymusowej  

30-31; 71-73; 165-166; 172; 
186; 190; 196 

 

 
 

 

Szkolenia i edukacja 
pracowników 

 

 
 

 

GRI 404: Szkolenia i edukacja 
(2016) 

 

404-1 Średnia liczba godzin 
szkoleniowych w roku 
przypadająca na pracownika  

 

117 

 

404-2 

 
Programy rozwoju kompetencji 
zawodowych oraz programy 
pomocy w okresie przejściowym 

 

112-116 

 

404-3 

 
Procent pracowników otrzymujących 
regularne oceny okresowe 
obejmujące ich wyniki oraz ścieżkę 
rozwoju zawodowego 

 

119 
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Zatrudnienie 

GRI 102: Wskaźniki profilowe 

(2016) 
102-8 

Informacje dotyczące pracowników i 
innych zatrudnionych 88-89; 91-93 

GRI 202: Obecność na rynku 
(2016) 

 

202-2 
Odsetek osób pochodzących z lokalnej 
społeczności na wyższych stanowiskach 
kierowniczych 

 

103 

GRI 401: Zatrudnienie 
(2016) 

401-1 
Nowo zatrudnieni pracownicy i rotacja 
pracowników 93-95 

 

 

Efektywność zużycia energii 

 

 

GRI 302: Energia (2016) 

302-1 
Zużycie energii wewnątrz organizacji 

232 

302-3 Intensywność zużycia energii 232 

302-4 
Zmniejszenie zużycia energii 

232-235; 237-238; 242 

Równe wynagrodzenie dla 
kobiet i mężczyzn 

GRI 405: Różnorodność i 
równość szans (2016) 405-2 

Stosunek podstawowego wynagrodzenia 
kobiet i mężczyzn 100-101 

 

Wolność zrzeszania się i zawierania 
układów zbiorowych 

GRI 102: Wskaźniki profilowe 
(2016) 102-41 

Procent wszystkich pracowników 
objętych zbiorowymi układami pracy 99 

GRI 407: Wolność 
zrzeszania się i zawierania 
układów zbiorowych (2016) 

 

407-1 
Zidentyfikowane zakłady i dostawcy, 
w których przypadku może 
występować poważne ryzyko 
naruszenia wolności zrzeszania się 
i zawierania umów zbiorowych 

 

30-31; 71-73; 165-166 

Pośredni wpływ na tworzenie nowych 
miejsc pracy 

GRI 203: Pośredni wpływ 
ekonomiczny (2016) 

203-2 
Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny 

32; 76-87; 129-133; 193-194 

Wsparcie zatrudnienia w ramach 
łańcucha dostaw  

GRI 203: Pośredni wpływ 

ekonomiczny (2016) 
203-2 

Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny 
32; 76-87; 129-133; 193-194 

 
Praktyki zatrudnienia w łańcuchu 
dostaw 

 
GRI 414: Ocena dostawcy 
pod kątem praktyk 
zatrudnienia (2016) 

414-1 
Nowi dostawcy, którzy zostali dobrani 
pod kątem spełnienia kryteriów praktyk 
zatrudniania 

30-31; 71-73; 170-171; 183; 

193-194; 198; 207 

414-2 
Negatywny wpływ na praktyki 
zatrudniania w łańcuchu dostaw oraz 
podjęte działania 

10-11; 30-31; 71-73; 170-171; 
183; 193-194; 198; 207 

 

 

Stosunki pomiędzy pracownikami a 
kadrą zarządzającą 

GRI 402: Stosunki pomiędzy 
pracownikami a kadrą 
zarządzającą (2016) 

 

402-1 Minimalne okresy wypowiedzenia 
w związku ze zmianami operacyjnymi 

 

104 

G4 Wskaźniki 
sektorowe: 
Przetwarzanie żywności 

 

FP3 
Odsetek czasu pracy straconego w wyniku 
sporów pracowniczych, strajków i/lub 
lokautów, w podziale na kraje  

 

104 

 

Efektywność wykorzystania 
materiałów 

 

GRI 301: Materiały (2016) 301-1 
Wykorzystywane materiały wg masy lub 
objętości 23; 170; 183; 220; 224 

301-2 Wykorzystywane materiały, które stanowią 
przetworzone materiały początkowe 

220; 224 

 

Niedyskryminowanie GRI 406: 
Niedyskryminowanie (2016) 

 

406-1 Przypadki dyskryminacji i podjęte 
działania naprawcze 

 

27 

 
 

 

 

 

 

 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
 

 

 

 

 

 
GRI 403: Bezpieczeństwo i 
higiena pracy (2016) 

 

403-1 
Pracownicy reprezentowani we wspólnych 
formalnych komisjach ds. bezpieczeństwa 
i higieny pracy, uwzględniających 
pracowników i menedżerów 

 

104 

 
 

 

 

403-2 

 
 

 
Rodzaj urazów oraz wskaźnik urazów, 
chorób zawodowych, dni straconych, 
nieobecności w pracy i liczba wypadków 
śmiertelnych związanych z pracą 

98; 106-108 
Obecnie brak danych na temat 
wskaźnika urazów pracowników w 
podziale na płeć, wskaźnika 
wypadkowości u kooperantów oraz 
danych dotyczących nieobecności w 
pracy dla wszystkich krajów, na 
terenie których działa Grupa. W 
kolejnych latach będziemy dalej 
rozwijać proces gromadzenia danych 
w tym zakresie 

 

403-4 
Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy 
uwzględnione w formalnych 
porozumieniach zawartych ze związkami 
zawodowymi  

 

104-105 
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Urlop rodzicielski 

 

 

GRI 401: Zatrudnienie 

(2016) 

 

 

401-3 

 

 

Urlop rodzicielski 

95-97 
Obecnie brak dostępnych danych 
dla wszystkich krajów, na terenie 
których działa Grupa. W kolejnych 
latach będziemy rozwijać 
gromadzenie danych w tym 
zakresie 

Efektywność wykorzystania 
zasobów w odniesieniu do 
produktów i usług  

GRI 301: Materiały (2016) 301-3 
Materiały odzyskane ze 
sprzedawanych produktów i ich 
opakowań 

224-225 

Efektywność wykorzystania wody GRI 303: Woda (2016) 303-3 Woda przetwarzana i ponownie 
wykorzystywana 

236 

Zatrudnienie młodych ludzi GRI 401: Zatrudnienie 

(2016) 
401-1 

Nowo zatrudnieni pracownicy i 
rotacja pracowników 93-95 

      Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność  

 

Inwestycje infrastrukturalne 
GRI 201: Wyniki Ekonomiczne 
(2016) 

201-1 
Bezpośrednia wartość ekonomiczna 
wytworzona i podzielona 26 

GRI 203: Pośredni wpływ 
ekonomiczny (2016) 203-1 

Inwestycje w infrastrukturę i 
wspierane usługi 

57; 76-86; 133-142; 146-149; 
173-181; 196-200 

 

Badania i rozwój 

 

GRI 201: Wyniki Ekonomiczne 

(2016) 

 

201-1 

 
Bezpośrednia wartość ekonomiczna 
wytworzona i podzielona 

 

26 

      Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami 

Rozwój gospodarczy na 
obszarach charakteryzujących 
się wysokim poziomem 
ubóstwa 

GRI 203: Pośredni wpływ 
ekonomiczny (2016) 203-2 

Znaczący pośredni wpływ 
ekonomiczny 32; 76-87; 129-133; 193-194 

Równe wynagrodzenie dla 
kobiet i mężczyzn 

GRI 405: Różnorodność i 
równość szans (2016) 405-2 

Stosunek podstawowego 
wynagrodzenia kobiet i mężczyzn 100-101 

 

Bezpośrednie inwestycje 
zagraniczne 

GRI 203: Pośredni wpływ 
ekonomiczny (2016) 

 

203-2 Znaczący pośredni wpływ 
ekonomiczny 

 

32; 76-87; 129-133; 193-194 

      Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi i sprzyjającymi włączeniu społecznemu  

Inwestycje infrastrukturalne 
GRI 203: Pośredni wpływ 

ekonomiczny (2016) 
203-1 

Inwestycje w infrastrukturę i 
wspierane usługi 

57; 76-86; 133-142; 146-149; 

173-181; 196-200 

      Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji 

 
 

 

 

 

 

Jakość powietrza 

 
 

 

 

 

 

GRI 305: Emisje (2016) 

305-1 
Bezpośrednie emisje gazów 
cieplarnianych (Zakres 1) 216; 238-239 

 

305-2 
Pośrednie emisje gazów 
cieplarnianych (Zakres 2) 

 

216; 238-239 

305-3 
Inne pośrednie emisje gazów 
cieplarnianych (Zakres 3) 216; 239; 242 

 

305-6 Emisje substancji zubożających 
warstwę ozonową 

 

239 

 

305-7 Emisje tlenków azotu, tlenków siarki i 
inne znaczące emisje do powietrza 

Ferrero nie generuje innych 
znaczących emisji do 
powietrza 
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Efektywność zużycia energii 

 

 

GRI 302: Energia (2016) 

302-1 
Zużycie energii wewnątrz 
organizacji 232 

302-3 Intensywność zużycia energii 232 

 

302-4 
Zmniejszenie zużycia 
energii 

 

232-235; 237-238; 242 

 

 

Efektywność wykorzystania 
materiałów/ recykling 

 

 

GRI 301: Materiały (2016) 

301-1 
Wykorzystywane materiały wg 
masy lub objętości 23; 170; 183; 220; 224 

 

301-2 
 

Wykorzystywane materiały, które 
stanowią przetworzone 
materiały początkowe 

 

220; 224 

 

Praktyki w zakresie zamówień 
 

GRI 204: Praktyki zakupowe 

(2016) 

 

204-1 
 

Odsetek wydatków na lokalnych 
dostawców 

 

32 

Informacje o produktach i 
usługach oraz ich 
oznakowanie 

GRI 417: Marketing i 
oznakowanie produktów 
(2016) 

 

417-1 Wymagania dotyczące oznakowania 
i informacji dotyczących produktów i 
usług 

 

52; 55-56; 74-75 

Efektywność wykorzystania 
zasobów w odniesieniu do 
produktów i usług 

 

GRI 301: Materiały (2016) 
 

301-3 Materiały odzyskane ze 
sprzedawanych produktów i ich 
opakowań 

 

224-225 

 

Wycieki GRI 306: Ścieki i odpady 
(2016) 

 

306-3 
 

Istotne wycieki 
 

244 

 
 

Zrównoważone pozyskiwanie 
zasobów 

 

 
G4 Wskaźniki sektorowe: 
Przetwarzanie żywności 

 
 

FP2 

Procentowy udział zakupów, w 
odniesieniu do których 
zweryfikowano zgodność z 
wiarygodnymi i uznanymi na 
poziomie międzynarodowym 
standardami odpowiedzialnej 
produkcji, w podziale na standardy 

 

 

12-13; 30; 51; 73; 166-167; 

170; 183; 207; 211; 226 

 

 

 

Transport 

GRI 302: Energia (2016) 302-1 
Zużycie energii wewnątrz 
organizacji 232 

 

 

GRI 305: Emisje (2016) 

305-1 Bezpośrednie emisje gazów 
cieplarnianych (Zakres 1) 

216; 238-239 

305-2 
Pośrednie emisje gazów 
cieplarnianych (Zakres 2) 216; 238-239 

 

305-3 
Inne pośrednie emisje gazów 
cieplarnianych (Zakres 3) 

 

216; 239; 242 

 

Odpady GRI 306: Ścieki i odpady 
(2016) 

 

306-2 Odpady według rodzaju 
odpadu oraz metody 
postępowania z odpadem 

 

244 

Efektywność wykorzystania wody GRI 303: Woda (2016) 303-3 Woda przetwarzana i ponownie 
wykorzystywana 

236 

 

Jakość wody GRI 306: Ścieki i odpady 
(2016) 

 

306-1 Ścieki według jakości i docelowego 
miejsca przeznaczenia 

 

236 

     Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom 

 

 

Efektywność zużycia energii 

 

 

GRI 302: Energia (2016) 

302-1 
Zużycie energii wewnątrz 
organizacji 232 

302-3 Intensywność zużycia energii 232 

302-4 
Zmniejszenie zużycia 
energii 232-235; 237-238; 242 
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Temat  

Istotne Standardy GRI lub 
Sector Disclosure 

 
Ujawnione 
informacje 

 
Numer strony 

 
 

 

 

 

Emisje gazów cieplarnianych 

 
 

 

 

 

GRI 305: Emisje (2016) 

305-1 Bezpośrednie emisje gazów 
cieplarnianych (Zakres 1) 

216; 238-239 

305-2 
Pośrednie emisje gazów 
cieplarnianych (Zakres 2) 216; 238-239 

305-3 
Inne pośrednie emisje gazów 
cieplarnianych (Zakres 3) 216; 239; 242 

305-4 Intensywność emisji gazów 
cieplarnianych 

239 

305-5 Redukcja emisji gazów cieplarnianych 216; 238-239; 242 

305-6 
Emisje substancji zubożających 
warstwę ozonową 239 

 

305-7 
Emisje tlenków azotu, tlenków siarki i 
inne znaczące emisje do powietrza 

Ferrero nie generuje innych 
znaczących emisji do 
powietrza 

Zagrożenia i możliwości wynikające 
ze zmian klimatycznych  

GRI 201: Wyniki Ekonomiczne 
(2016) 

 

201-2 
Implikacje finansowe i inne ryzyka 
oraz szanse dla działań organizacji 
wynikające ze zmian klimatycznych  

 

204; 214-215 

      Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony  

 

 

 

Bioróżnorodność mórz i oceanów 

 

 

GRI 304: Bioróżnorodność 

(2016) 

 

304-1 

Zakłady będące własnością, 
wynajmowane, zarządzane lub 
sąsiadujące z obszarami chronionymi 
bądź obszarami o dużej wartości pod 
względem bioróżnorodności 
znajdującymi się poza obszarami 
chronionymi 

 

247 

 

304-2 
Opis znaczącego wpływu działań, 
produktów i usług na 
bioróżnorodność 

 

191; 226; 247 

 

 

 
 

 

Zakwaszenie oceanów 

 

 

 
 

 

GRI 305: Emisje (2016) 

305-1 
Bezpośrednie emisje gazów 
cieplarnianych (Zakres 1) 216; 238-239 

305-2 
Pośrednie emisje gazów 
cieplarnianych (Zakres 2) 216; 238-239 

 

305-3 
Inne pośrednie emisje gazów 
cieplarnianych (Zakres 3) 

 

216; 239; 242 

305-4 Intensywność emisji gazów 
cieplarnianych 

239 

305-5 Redukcja emisji gazów cieplarnianych 216; 238-239; 242 

 

Wycieki GRI 306: Ścieki i odpady 
(2016) 

 

306-3 
 

Istotne wycieki 
 

244 

 

 

Zrównoważone pozyskiwanie 
zasobów 

 

 
G4 Wskaźniki sektorowe: 
Przetwarzanie żywności 

 

 

FP2 

Procentowy udział zakupów, w 
odniesieniu do których 
zweryfikowano zgodność z 
wiarygodnymi i uznanymi na 
poziomie międzynarodowym 
standardami odpowiedzialnej 
produkcji, w podziale na standardy 

 

 

12-13; 30; 51; 73; 166-167; 
170; 183; 207; 211; 226 

 

Odprowadzanie ścieków do 
oceanów 

 
GRI 306: Ścieki i odpady 
(2016) 

 

306-1 
 

Ścieki według jakości i docelowego 
miejsca przeznaczenia 

 

236 



CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

— 
257 

 

 

 
 

Temat 
Istotne Standardy GRI 
lub Sector Disclosure 

 
Ujawnione 
informacje 

 
Numer strony 

Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone wykorzystanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie 

lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymywać utratę 

różnorodności geograficznej  

 

 

Wylesianie 

 

 
G4 Wskaźniki sektorowe: 
Przetwarzanie żywności 

 

 

FP2 

Procentowy udział zakupów, w 
odniesieniu do których 
zweryfikowano zgodność z 
wiarygodnymi i uznanymi na 
poziomie międzynarodowym 
standardami odpowiedzialnej 
produkcji, w podziale na standardy 

 

 

12-13; 30; 51; 73; 166-167; 
170; 183; 207; 211; 226 

 

 

 

 

Degradacja lasów 

 

 

 

 

GRI 305: Emisje (2016) 

305-1 Bezpośrednie emisje gazów 
cieplarnianych (Zakres 1) 

216; 238-239 

305-2 
Pośrednie emisje gazów 
cieplarnianych (Zakres 2) 216; 238-239 

305-3 
Inne pośrednie emisje gazów 
cieplarnianych (Zakres 3) 216; 239; 242 

305-4 Intensywność emisji gazów 
cieplarnianych 

239 

305-5 Redukcja emisji gazów cieplarnianych 216; 238-239; 242 

 

305-7 
Emisje tlenków azotu, tlenków siarki i 
inne znaczące emisje do powietrza 

Ferrero nie generuje 
innych znaczących emisji 
do powietrza 

Genetyczne zróżnicowanie 
zwierząt gospodarskich i 
domowych 

G4 Wskaźniki sektorowe: 
Przetwarzanie żywności 

 

FP9 
Procent oraz całkowita liczba 
zwierząt hodowanych i/lub 
poddanych procesowi 
przetwarzania w podziale na 
gatunki i rasy  

Nie dotyczy, Ferrero nie 
zajmuje się hodowlą, 
transportem ani 
przetwórstwem zwierząt 

 

 

 

Ekosystemy górskie 

 

 

GRI 304: Bioróżnorodność 
(2016) 

 

304-1 

Zakłady będące własnością, 
wynajmowane, zarządzane lub 
sąsiadujące z obszarami chronionymi 
bądź obszarami o dużej wartości pod 
względem bioróżnorodności 
znajdującymi się poza obszarami 
chronionymi 

 

247 

 

304-2 
Opis znaczącego wpływu działań, 
produktów i usług na 
bioróżnorodność 

 

191; 226; 247 

 
 

 

Degradacja naturalnych siedlisk 

 
 

GRI 304: Bioróżnorodność 
(2016) 

 

304-1 

Zakłady będące własnością, 
wynajmowane, zarządzane lub 
sąsiadujące z obszarami chronionymi 
bądź obszarami o dużej wartości pod 
względem bioróżnorodności 
znajdującymi się poza obszarami 
chronionymi 

 

247 

 

304-2 
Opis znaczącego wpływu działań, 
produktów i usług na 
bioróżnorodność 

 

191; 226; 247 

 

Wycieki GRI 306: Ścieki i odpady 
(2016) 

 

306-3 
 

Istotne wycieki 
 

244 

 
 

 

Zrównoważone pozyskiwanie 
zasobów 

 
 

 
G4 Wskaźniki sektorowe: 
Przetwarzanie żywności 

 
 

 

FP2 

 
Procentowy udział zakupów, w 
odniesieniu do których 
zweryfikowano zgodność z 
wiarygodnymi i uznanymi na 
poziomie międzynarodowym 
standardami odpowiedzialnej 
produkcji, w podziale na standardy 

 
 

 

12-13; 30; 51; 73; 166-167; 
170; 183; 207; 211; 226 

 
  



 

 

 

 
Temat  

Istotne Standardy GRI 
lub Sector Disclosure 

 
Ujawnione 
informacje 

 
Numer strony 

 
 

 

 
Użytkowanie lądowych i 
śródlądowych 
ekosystemów słodkiej 
wody 

 
 

 

 

GRI 304: Bioróżnorodność 

(2016) 

 

 

304-1 

 
Zakłady będące własnością, 
wynajmowane, zarządzane lub 
sąsiadujące z obszarami chronionymi 
bądź obszarami o dużej wartości pod 
względem bioróżnorodności 
znajdującymi się poza obszarami 
chronionymi 

 

 

247 

 

304-2 

 
Opis znaczącego wpływu działań, 
produktów i usług na 
bioróżnorodność 

 

191; 226; 247 

Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości 

oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu  

 

Wyeliminowanie pracy dzieci 
 

GRI 408: Praca dzieci (2016) 
 

408-1 Zakłady i dostawcy 
zidentyfikowani jako obarczeni 
znacznym ryzykiem wystąpienia 
przypadków pracy dzieci 

 

30-31; 71-73; 165-166; 172; 
175; 181; 186; 190; 196; 200 

 
 

 

 
 

 

 

 

Przeciwdziałanie korupcji 

 

 

GRI 205: Zapobieganie 

korupcji 
(2016) 

 

205-2 Komunikacja i szkolenia 
poświęcone politykom 
i procedurom antykorupcyjnym  

 

27 

205-3 
Potwierdzone przypadki korupcji 
i podjęte działania 27 

 

 

 
 

 
GRI 415: Zasady dotyczące 
udziału w życiu publicznym 
(2016) 

 

 

 
 

 

415-1 

 

 

 
 

 

Wsparcie udzielone na rzecz partii 
politycznych, polityków i instytucji 
o podobnym charakterze 

 

Ferrero nie dopuszcza zachowań 
polegających na oferowaniu, 
obiecywaniu, żądaniu lub 
udzielaniu nienależnych korzyści 
finansowych bądź innych 
urzędnikom publicznym, członkom 
ich rodzin lub partnerom 
handlowym, mających charakter 
przekupstwa bezpośredniego lub 
pośredniego. Ferrero nie 
dopuszcza finansowania partii 
politycznych ani też kandydatów 
na stanowiska publiczne 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Zgodność z prawem i przepisami 

GRI 307: Zgodność z 

regulacjami środowiskowymi 
(2016) 

307-1 
Nieprzestrzeganie prawa i regulacji 
dotyczących ochrony środowiska  27 

GRI 206: Zachowania 

antykonkurencyjne (2016) 

 

206-1 
Podjęte wobec organizacji kroki 
prawne dotyczące przypadków 
naruszeń zasad wolnej konkurencji i 
praktyk monopolistycznych  

 

27; 31 

GRI 419: Zgodność dotycząca 

kwestii społeczno-

ekonomicznych (2016) 

 

419-1 
Brak zgodności z prawem i 
regulacjami dotyczącymi obszaru 
społecznego i ekonomicznego 

 

27 

GRI 416: Zdrowie i 
bezpieczeństwo klientów 
(2016) 

 

416-2 
Przypadki niezgodności z regulacjami 
dotyczącymi wpływu produktów 
i usług na zdrowie i bezpieczeństwo  

 

27; 73 

 

GRI 417: Marketing i 
oznakowanie produktów 
(2016) 

417-1 
Wymagania dotyczące oznakowania 
i informacji dotyczących produktów i 
usług 

52; 55-56; 74-75 

 

417-2 
Przypadki niezgodności 
z regulacjami dotyczącymi 
informacji i znakowania produktów 
i usług  

 

27 

 
GRI 418: Prywatność klienta 
(2016) 

 

418-1 
Uzasadnione skargi dotyczące 
naruszenia prywatności klienta 
i utraty danych klientów  

 

27 

GRI 419: Zgodność dotycząca 

kwestii społeczno-
ekonomicznych (2016) 

 

419-1 
Brak zgodności z prawem i 
regulacjami dotyczącymi obszaru 
społecznego i ekonomicznego 

 

27 
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Temat  

Istotne 
Standardy GRI 

lub Sector 
Disclosure 

 
Ujawnione 
informacje 

 
Numer strony 

 

 

 

 

 
Zachowanie etyczne i zgodne z 
prawem 

 

 

 

 
 

GRI 102: Wskaźniki 
profilowe (2016) 

 

 

 

 

 
102-16 

 

 

 

 
 
Wartości, zasady, standardy 
oraz normy postępowania 
organizacji 

30-31; 39; 44-45; 66-69; 164; 
167-168; 181-184; 196-197; 
210; 212-213; 222 

https://www.ferrero.com/ 
social-responsibility/ 
code-of-ethics/a-renewed- 
commitment 

https://www.ferrero.com/ 
social-responsibility/ 
code-of-business-conduct/ 
standards-and-principles  

Niedyskryminowanie 
GRI 406: 
Niedyskryminowanie 
(2016) 

406-1 
Przypadki dyskryminacji i 
podjęte działania naprawcze 27 

 
Ochrona prywatności 

 
GRI 418: Prywatność 
klienta (2016) 

 
418-1 

Uzasadnione skargi dotyczące 
naruszenia prywatności klienta 
i utraty danych klientów 

 
27 

 
Przeciwdziałanie 
przemocy i 
molestowaniu w 
miejscu pracy 

 
GRI 414: Ocena dostawcy 
pod kątem praktyk 
zatrudniania (2016) 

414-1 
Nowi dostawcy, którzy zostali 
dobrani pod kątem spełnienia 
kryteriów praktyk zatrudniania 

30-31; 71-73; 170-171; 183; 
193-194; 198; 207 

414-2 
Negatywny wpływ na praktyki 
zatrudniania w łańcuchu 
dostaw oraz podjęte działania  

10-11; 30-31; 71-73; 170-171; 
183; 193-194; 198; 207 

Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju 

Bezpośrednie inwestycje 
zagraniczne 

GRI 203: Pośredni wpływ 
ekonomiczny (2016) 203-2 

Znaczący pośredni wpływ 
ekonomiczny 32; 76-87; 129-133; 193-194 

 

 

 

http://www.ferrero.com/
http://www.ferrero.com/
http://www.ferrero.com/
http://www.ferrero.com/


 

 

 

OPINIA SPÓŁKI AUDYTORSKIEJ,  

DOTYCZĄCA RAPORTU SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 

 

Do wiadomości Zarządu  Ferrero International S.A. 

 

Przeprowadziliśmy skróconą kontrolę raportu społecznej odpowiedzialności biznesu (w dalszej części dokumentu zwanego 

„raportem zrównoważonego rozwoju”) Grupy Ferrero (w dalszej części dokumentu „Grupy”) sporządzonego na dzień 31 

sierpnia 2016 roku.  

 

Odpowiedzialność Zarządu za raport zrównoważonego rozwoju  

 

Odpowiedzialność za opracowanie raportu zrównoważonego rozwoju, według wytycznych zawartych w „GRI Sustainability 

Reporting Standards” (2016) oraz „Food Processing Sector Disclosures” (2014), które zostały wydane przez GRI – Global 

Reporting Initiative zgodnie z opisem zawartym w części „Założenia metodologiczne” spoczywa na członkach Zarządu, 

podobnie jak za kontrolę wewnętrzną, która według własnej oceny Zarządu jest niezbędna, by umożliwić przygotowanie 

raportu zrównoważonego rozwoju w sposób wolny od istotnych błędów, zarówno spowodowanych zachowaniem umyślnym, 

jak i niezamierzonych a powstałych w wyniku konkretnych zachowań bądź zdarzeń. Dodatkowo członkowie Zarządu 

odpowiedzialni są za ustalanie celów Grupy w postaci kolejnych etapów zrównoważonego rozwoju oraz za raportowanie 

osiągniętych rezultatów, jak również zidentyfikowanie interesariuszy i znaczących aspektów raportu  

 

Niezależność i kontrola jakości 

 

W naszej pracy przestrzegaliśmy zasady niezależności i innych wymagań etycznych, określonych w Kodeksie etyki 

zawodowych księgowych, wydanym przez International Ethics Standards Board for Accountants, który opiera się na 

podstawowych zasadach uczciwości, obiektywizmu, fachowej kompetencji i należytej staranności, poufności i 

profesjonalnego zachowania. 

 

Nasza firma stosuje Międzynarodowe Standardy Kontroli Jakości 1 (ISQC  Italia 1) i zgodnie z nimi utrzymuje całościowy 

system kontroli jakości, obejmujący udokumentowaną politykę i procedury dotyczące zgodności z wymaganiami etycznymi, 

standardami zawodu i wiążącymi nas wymogami prawa i regulacji. 

 

Odpowiedzialność audytora 

 

Naszym obowiązkiem jest wydanie niniejszej opinii w oparciu o przeprowadzone procedury. Przeprowadzona przez nas 

kontrola opiera się na kryteriach kontroli skróconej, ustalonych w normie „International Standards on Assurance 

Engagement 3000 (Revised) – Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information” 

(„ISAE 3000 Revised”), wydanej przez International Auditing and Assurance Standards Board. Zgodnie z tą normą 

konieczne jest przestrzeganie standardów etycznych, między innymi standardów dotyczących niezależności, a także takie 

zaplanowanie i wykonanie podjętego zadania, by upewnić się (w ograniczonym zakresie w porównaniu z pełną kontrolą), czy 

raport zrównoważonego rozwoju  nie zawiera istotnych błędów.  

 

Procedury kontroli raportu zrównoważonego rozwoju obejmowały rozmowy z pracownikami firmy, odpowiedzialnymi za 

przygotowanie raportu zrównoważonego rozwoju, analizę dokumentów, ponowne przeliczenia i inne procedury gromadzenia 

dowodów uznane za właściwe. 

 

Procedury te polegały na sprawdzeniu zgodności raportu ze standardem „GRI 101: Foundation” w zakresie określenia treści 

i jakości raportu. Obejmowały one: 



 porównanie danych i informacji o charakterze ekonomiczno-finansowym ujętych w rozdziale pt. „Grupa” raportu 

zrównoważonego rozwoju z danymi i informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy 

sporządzonym na dzień 31 sierpnia 2016 roku, w odniesieniu do którego firma Deloitte Audit Société à responsabilité limitée 

sporządziła opinię audytora w dniu 24 lutego 2017 roku; 

 analizę, na podstawie przeprowadzonych wywiadów, systemu organizacji korporacyjnej (governance) i zarządzania 

kwestiami związanymi ze zrównoważonym rozwojem, a dotyczącymi strategii i działalności Grupy; 

 analizę procesów ustalania istotnych aspektów ujawnionych w raporcie zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do 

metod wykorzystanych w celu wyłonienia i ustalenia priorytetów aspektów istotnych dla interesariuszy oraz w odniesieniu 

do wewnętrznej walidacji rezultatów tego procesu;  

 analizę działania procesów, które były wykorzystane podczas generowania, gromadzenia i zarządzania danymi 

ilościowymi zawartymi w raporcie zrównoważonego rozwoju. W szczególności do tego celu wykorzystane zostały 

następujące działania: 

-  rozmowy i dyskusje z kierownictwem Grupy Ferrero, w celu zebrania informacji odnośnie do systemu księgowego i 

sprawozdawczego, które były wykorzystywane na etapie przygotowania raportu zrównoważonego rozwoju, a także 

odnośnie do procesów kontroli wewnętrznej, które pomagały w gromadzeniu, łączeniu, agregowaniu, przetwarzaniu i 

przekazywaniu danych i informacji jednostce odpowiedzialnej za przygotowanie raportu zrównoważonego rozwoju; 

-  wyrywkowa analiza dokumentacji wspierającej przygotowanie raportu zrównoważonego rozwoju, w celu 

udokumentowania realizowanych procesów i ich adekwatności oraz upewnienia się, że funkcjonujący system kontroli 

wewnętrznej w prawidłowy sposób zarządza danymi i informacjami w odniesieniu do celów opisanych w raporcie 

zrównoważonego rozwoju; 

 analizę zgodności i wewnętrznej spójności informacji jakościowych przedstawionych w raporcie zrównoważonego 

rozwoju z wytycznymi wskazanymi w akapicie „Odpowiedzialność Zarządu za raport zrównoważonego rozwoju”; 

 analizę zaangażowania interesariuszy, jeśli chodzi o wykorzystywane do tego celu metody, poprzez analizę protokołów 

ze spotkań z interesariuszami oraz innych dostępnych dokumentów przedstawiających najważniejsze dyskutowane z nimi 

tematy; 

 uzyskanie oświadczenia, podpisanego przez prawnego przedstawiciela Ferrero International S.A., poświadczającego 

zgodność raportu zrównoważonego rozwoju z wytycznymi opisanymi w akapicie „Odpowiedzialność Zarządu za raport 

zrównoważonego rozwoju” oraz wiarygodność i kompletność zawartych w nim informacji oraz danych. 

 

Skrócona kontrola przewiduje mniejszą liczbę kontroli niż pełna kontrola przeprowadzona zgodnie ze standardem ISAE 3000 

Revised, a co za tym idzie nie pozwala nam uzyskać pełnej pewności, czy zapoznaliśmy się ze wszystkimi istotnymi faktami 

i okolicznościami, które mogłyby zostać ujawnione podczas przeprowadzania pełnej kontroli. 

Podsumowanie 

W efekcie przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono elementów, które kazałyby przypuszczać, że raport zrównoważonego 

rozwoju Grupy Ferrero sporządzony na dzień 31 sierpnia 2016 roku nie został sporządzony, we wszystkich istotnych 

aspektach, w zgodzie ze wskazaniami wytycznych „GRI Sustainability Reporting Standards” (2016) oraz „Food Processing 

Sector Disclosures” (2014), które zostały wydane przez GRI – Global Reporting Initiative, zgodnie z opisem zawartym w 

części „Założenia metodologiczne”. 

 

DELOITTE &  TOUCHE S.p.A. 

Podpisano: 

Franco Amelio 

Partner 

 

Mediolan, Włochy 

24 listopada 2017 r. 

 

 


