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Redakcją raportu za rok 2015 w wersji pełnej oraz w wersji skróconej zajęło 
się Biuro ds. Instytucjonalnych, PR i Komunikacji Korporacyjnej Grupy Ferrero 
(email: csr@ferrero.com).

Pełna wersja raportu odpowiedzialności społecznej Ferrero za rok 2015, 
dostępna na www.ferrerocsr.com, została sporządzona zgodnie z wytycznymi 
sformułowanymi w „G4 Sustainability Reporting Guidelines” (2013) oraz 
„Food  Processing Sector Disclosures” (2014), opracowanymi w przez Global 
Reporting Initiative (GRI), zgodnie z opcją „In accordance”.
Pełną wersję raportu: 

• przesłano GRI Content Index Service i GRI potwierdziło zgodność z GRI 
G4 Content Index.

• poddano audytowi firmy Deloitte & Touche S.p.A., która 9 września 2016 r. 
wydała “Raport z niezależnego audytu”.

W przygotowaniu raportu uwzględniono także:
•„10 Zasad” United Nations Global Compact, będącego inicjatywą ONZ;
• ISO 26000:2010 „Wytyczne w sprawie odpowiedzialności społecznej “;
• Wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dla 
przedsiębiorstw międzynarodowych. 
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List CEO
Trwałe wartości, pasja i zaangażowanie od 
zawsze będące drogowskazem dla wszystkich 
pracowników Grupy Ferrero w połączeniu 
z niezmiennym i stale potwierdzanym 
zaufaniem, jakim darzą nas nasi konsu-
menci, pozwoliło na zakończenie roku 
obrotowego 2014/2015 kolejnym sukcesem – 
poziom naszych skonsolidowanych obrotów 
wyniósł 9 mld 542 mln euro, co stanowi 
wzrost o 13,4% w porównaniu z rokiem 
poprzednim.

Wzrost ten jest efektem dynamicznego 
rozwoju na nowych rynkach Ferrero. Wyniki 
tam osiagnięte stają się jeszcze bardziej 
znaczące jeśli weźmiemy pod uwagę niełatwą 
sytuację międzynarodową. 
Grupa uzyskała znakomite wyniki sprzedaży 
w Azji, na Bliskim Wschodzie, w USA, 
Kanadzie, Meksyku i Australii, a w niektórych 
przypadkach nawet poprawiła znakomite 
wyniki osiągnięte w poprze dnich latach.  
Także na rynkach europejskich, takich jak 
Wielka Brytania, Polska i Niemcy osiągnęliśmy 
dosko nałe rezultaty. 

W 2014/2015 roku Grupa Ferrero zrealizowała nowe inwestycje stanowiące 5,8% wartości obrotów by 
zwiększyć potencjał linii produkcyjnych, głównie we Włoszech, w Chinach, w Niemczech, w Polsce, 
w Indiach i Brazylii. Obecnie Ferrero posiada 22 zakłady produkcyjne.

Grupa wzmacniała swoją obecność na rynku orzechów laskowych, dążąc do zapewnienia i poprawy 
jakości tego podstawowego składnika naszych produktów tak, by zagwarantować ich wyjątkowy 
smak. W związku z tym Ferrero dokonało przejęcia tureckiej Grupy Oltan, lidera w branży pro-
dukcji, przetwarzania i sprzedaży tego surowca. Przejęcie to wzmacnia nasze zaangażowanie 
w społecznie odpowiedzialne i zrównoważone praktyki rolnicze, które obecnie wdrażane są 
w Turcji poprzez program „Ferrero Farming Values” (FFV).

Poza tym w sierpniu 2015 r. Grupa Ferrero sfinalizowała przejęcie Thorntons Plc, spółki angielskiej 
z bogatą historią, założonej w 1911 r., a działającej na terenie Wielkiej Brytanii w branży produkcji 
i sprzedaży wyrobów czekoladowych. Ferrero i Thorntons wyrastają z silnej tradycji rodzinnej, a doda-
tkowo łączy je, wspólne dla obu firm, dążenie do oferowania konsumentom słodyczy najwyższej jakości.

Kolejnym powodem do dumy jest liczba pracowników zatrudnianych przez nas. W sumie Grupa Ferrero 
liczy 40 721 pracowników i współpracowników (stan na 31 sierpnia 2015 r.). 

ODPOWIEDZIALNOSC SPOŁECZNA FERRERO
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WERSJA SKRÓCONA

Giovanni Ferrero 

Chief Executive Officer
Ferrero International

Od maja do października 2015 roku Grupa Ferrero brała też udział w Światowej Wystawie Expo Mi-
lano 2015, gdzie miała okazję przedstawić szerszej publiczności swoją filozofię działania, znakomicie 
wpisującą się w hasło imprezy, które brzmiało „Wyżywienie planety, energia dla życia”.

Ferrero zaprezentowało na Expo swoje wartości, zaangażowanie w osiąganie jakości, stałej 
innowacyjności i transparentnej komunikacji, a także troskę o ludzi, którzy przyczynili się do 
zbudowania Firmy i są częścią jej historii.

To, że jesteśmy Grupą o wymiarze globalnym, nie wyklucza działania na poziomie lokalnym. Utrzymujemy 
bliskie więzi z ludźmi i terytorium, na którym jesteśmy obecni. Dowodzi tego nie tylko nasza determinacja 
w dążeniu do jak najlepszych wyników finansowych i dzielenie się wypracowaną wartością z coraz większą 
grupą ludzi, ale też nasze głębokie poczucie odpowiedzialności, które przekłada się na szczególne 
zainteresowanie kwestią łagodzenia zmian klimatycznych. We wrześniu 2014 roku Grupa Ferrero, podczas 
ONZ-owskiego Szczytu Klimatycznego, podpisała Nowojorską Deklarację o Lasach – porozumienie, którego 
celem jest ograniczenie deforestacji o połowę do roku 2020 i całkowite jej zaprzestanie do roku 2030.

Poza tym rygorystyczne kryteria w osiąganiu najwyższej jakości, poszanowania praw człowieka, 
przestrzeganie zrównoważonego rozwoju i dobrostanu zwierząt to dla nas bezwzględne wymogi, 
których kategorycznie przestrzegamy w procesie zakupu naszych surowców. Od listopada 2015 r. 
Ferrero jest członkiem Palm Oil Innovation Group (POIG) – jest to kolejny krok na drodze do zapew-
nienia zaopatrzenia  w olej palmowy ze zrównoważonych źródeł co dowodzi spójnego ambitnego 
i innowacyjnego planu,  który w listopadzie 2013 roku doprowadził, we współpracy z dostawcami, 
do opracowania przez Ferrero  „Karty oleju palmowego”. Celem było powstrzymanie procesu 
deforestacji poprzez działania skierowane na przyczyny tego zjawiska, a także wypracowanie 
równowagi pomiędzy ochroną środowiska, potrzebami społeczności lokalnych, korzyściami 
i możliwościami finansowymi.

Grupa Ferrero kontynuuje promowanie aktywnego trybu życia wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. 
Służy temu realizowany na całym świecie program Kinder+Sport „Joy of moving”. Jego celem jest 
zachęcanie dzieci na całym świecie do uprawiania sportu i dzielenie się radością, jaką daje aktywny tryb 
życia.

Grupa nadal rozwija się i wzrasta. Jest to możliwe dzięki temu, że najwyższą uwagę stale poświęcamy 
kwestii zaspokajania potrzeb konsumentów, utrzymaniu doskonałej jakości i świeżości, a także 
staraniom, które kierujemy na wcielanie w życie „wartości Ferrero”, czy też – jak lubimy to nazywać 
„ferrerowskiego modelu pracy” (“Ferrero way of working”).

Tradycja i innowacyjność to nieodłączne elementy naszego DNA. Jeśli chciałbym posłużyć się metaforą,
powiedziałbym, że tradycja jest jak łuk. Im mocniej napniemy cięciwę, tym dalej wystrze-
limy strzałę nowoczesności, wizji, innowacyjności. Grupa Ferrero posiada mocną, głęboko 
zakorzenioną tradycję działania, którą zawdzięcza inicjatywie pracujących w niej ludzi. To dzięki temu 
powstały nasze kochane przez cały świat marki, które często stają się ikonami dla całych pokoleń, 
a jednocześnie potrafią dotrzymać kroku zmieniającym się czasom.

Silne poczucie etyki, które jest podstawą naszej kultury biznesowej, to nasz łańcuch wartości. Każdy 
z nas pracuje, wykonując swoją część zadań, kierowany pasją, oddaniem i determinacją, jakie wkładamy 
w nasze produkty – od powstania koncepcji aż po zapakowanie i dostarczenie do sklepu, gdzie mogą 
rozświetlać i ogrzewać serca naszych konsumentów. Im więcej światła w naszym łańcuchu wartości, tym 
trwalsze będzie nasze wyjątkowe miejsce na tym świecie.

Przyjemnej lektury, 

lipiec 2016 r. 
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Odpowiedzialność 
społeczna Ferrero

errero od samego początku otacza najwyższą troską Ludzi 
i Planetę. Podejmuje także trwałe zobowiązania na ich rzecz, 
traktując je priorytetowo wobec celów finansowych. Tendencja

ta jest 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 w szczególności o obecnych 
i byłych pracowników firmy, o kon-
sumentów, o rodziny i lokalne 
społeczności wszędzie tam, gdzie 
działamy. Te zasady społecznej 
odpowiedzialności kierowały Ferrero 
65 lat temu w Albie i pozostały 
niezmienne do dziś.

Dla Ferrero najważniejszym rapor-
tem 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 konsu-
mentów, którego efektem są pro-
dukty najwyższej jakości, a także
innowacyjność i transparentna
komunikacja. W 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 zaan-
gażowanie na rzecz zrównoważonych 
praktyk rolnych oraz troskę o środo-
wisko i jego ochronę.
Dlatego też po raz kolejny
potwierdzamy wszystkie nasze
zobowiązania z zakresu strategii
społecznej odpowiedzialności, która
dzieli się na dwa główne obszary:
Ludzie i Planeta.

ODPOWIEDZIALNOSC SPOŁECZNA FERRERO
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Wyznaczaniem i zarządzaniem polityką Grupy w zakresie społecznej
odpowiedzialności biznesu (CSR) zajmuje się specjalne biuro 
ds. CSR (email: csr@ferrero.com), na którego czele stoi Wiceprezes 
Grupy, Amb. Francesco Paolo Fulci.

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 w Afryce 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”.

Monitorowanie i zmniejszanie oddziaływania całego naszego łańcucha
dostaw na środowisko to priorytet Grupy Ferrero, do którego dążymy
poprzez poszukiwanie zrównoważonych źródeł dostaw surowców. Grupa
produkuje z poszanowaniem środowiska, stosując najlepsze
dostępne technologie, zapewniając efektywne wykorzystanie energii,
materiałów i surowców naturalnych oraz odpowiedzialnie i rozsądnie
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.

LUDZIE

PLANETA
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Interesariusze
Grupy Ferrero 
i analiza istotności

2015 roku, poprzez zastosowanie nowych wytycznych dotyczących 
raportowania (G4 Sustainability Reporting Guidelines), Grupa 
uaktualniła analizę tematów istotnych z punktu 

widzenia zrównoważonego rozwoju. Posłużył temu proces 
wewnętrznej oceny znaczenia poszczególnych obszarów związanych 
ze zrównoważonym rozwojem, mających wpływ na tworzenie wartości 
przez Grupę oraz tych, które nasi interesariusze uznali za istotne.

PRACOWNICY

ZWIĄZKI
ZAWODOWE

STOWARZYSZENIA
HANDLOWE

I PRZEMYSŁOWE

INSTYTUCJE,
RZĄDY

I REGULATORZY

DOSTAWCY

ROLNICY

DYSTRYBUTORZY
I DETALIŚCI

LOKALNE
SPOŁECZNOŚCI

MEDIA I SIECI
SPOŁECZNOŚCIOWE

STOWARZYSZENIA
KONSUMENCKIE
I ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE

CONSUMATORI

MAPA INTERESARIUSZY

ODPOWIEDZIALNOSC SPOŁECZNA FERRERO
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Dla potrzeb sporządzenia zarówno pełnej, jak i skróconej wersji raportu CSR 
dokonano aktualizacji mapy interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych 
(stakeholder mapping) oraz macierzy istotności najważniejszych 
obszarów. Grupa Ferrero od lat prowadzi stały dialog ze swoimi 
interesariuszami, uczestnicząc aktywnie w dyskusjach prowadzonych w ramach 
grup roboczych oraz stowarzyszeń branżowych, do których należy. Ponadto 
Ferrero prowadzi regularny dialog z wybranymi organizacjami pozarządowymi, 
działającymi na polu CSR.

 

Bezpieczeństwo
 produktów i składników

Prawa
człowiekaŻywienie

i zdrowie

Etyka
w biznesie

Opakowania 
ze zrównoważonych 
źródeł

Zdrowie i bezpieczeństwo 
w pracy

Dobre samopoczucie
i rozwój pracowników

Zaangażowanie
w życie i rozwój
lokalnych
społeczności

Wyniki
�nansowe

Odpowiedzialny
marketing

Aktywny
zdrowy tryb życia

Odpowiedzialne
zarządzanie

łańcuchem dostaw

Zgodność 
z przepisami 
i regulacjami

Zmiany klimatyczne
i emisje gazów
cieplarnianych

Gospodarka
wodna

Walka z nadużyciami
i korupcją

Ład
korporacyjny

Wzmocnienie
roli kobiet

Naturalny
ekosystem

Dobrostan
zwierząt

Marnotrawienie
żywności

Opakowania
ze zrównoważo-

nych źródeł

Z
N

A
C
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E

N
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R
E
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R
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Y

ZNACZENIE I POTENCJALNE ODDZIAŁYWANIE DLA FERRERO

GRUPA PLANETALUDZIE

MACIERZ ISTOTNOŚCI 
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W swoim podejściu do odpowiedzialności społecznej Grupa Ferrero kieruje 
się trwałymi kryteriami i determinacją w dążeniu do tworzenia wartości. 
Zobowiązanie to, mające dla Grupy znaczenie podstawowe i nieodwołalne, 
realizowane jest poprzez konkretne cele, działania i rezultaty.

Certyfikacja bezpieczeństwa żywności 
FSSC 22000 wszystkich zakładów 

produkcyjnych Grupy
Wzmocnienie działalności Fundacji 

Ferrero i Projektu Biznesowego im. 
Michele Ferrero

Promocja inicjatyw wewnętrznych 
wspierających

„kulturę różnorodności”

Wzrost o 5% liczby kobiet zajmujących 
stanowiska kierownicze (w porówna-

niu ze stanem na 31.08.2015 r.) 

100% oleju palmowego z certyfikatem 
zrównoważonego pochodzenia, 

jako olej segregowany

100% rafinowanego cukru 
trzcinowego zrównoważonego 

pochodzenia

Wdrożenie planu identyfikowalności 
dla 100% orzechów laskowych

100% jaj od kur z chowu 
ściółkowego z poszanowaniem 

dobrostanu zwierząt

Produkcja własna energii na poziomie 
70% (zamiast 75%) zużycia energii 
elektrycznej wszystkich zakładów 
europejskich, z czego 18% (zamiast 

25%) ze źródeł odnawialnych

100% kakao z certyfikatem 
zrównoważonego pochodzenia

Stałe wspieranie i rozwijanie programu
Kinder+Sport: rozszerzenie go na 30 
krajów świata  i zainspirowanie 5 mln 

dzieci do uprawiania sportu

Do 2016 r.

Osiągnięty 
i dalej 

realizowany

Zobowiązanie 
odnowione do 

2018 r.

Do 2020 r.

Do 2020 r.

Do 2020 r.

Do 2020 r.

Osiągnięty w 
grudniu
2014 r.

Osiągnięty 
we wrześniu 

2014 r.

Częściowo 
spełniony we 

wrześniu 2014 r.

Do sierpnia 
2018 r.

Cele Grupy Ferrero
do roku 2020

ODPOWIEDZIALNOSC SPOŁECZNA FERRERO

ZAKRES POSTĘPOPIS
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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.

WERSJA SKRÓCONA

ZGODNIE 
Z PLANEM

ODCHYLENIE 
OD PLANU

NOWY 
CEL

PLANETALUDZIE

Entro il 
2020

Entro il 
2020

Certificazione ISO 50001 di Gruppo 
per i 17 attuali siti produttivi  – 

escluse le Imprese Sociali Ferrero - 
compresi i siti di generazione energetica

Implementazione di un piano di azioni 
energetiche a livello mondiale , compatibile 
con i vincoli locali degli stabilimenti esistenti 
e futuri, volto alla riduzione delle emissioni

Riduzione del 40% delle emissioni di 
CO 2 derivanti dalle attività produttive 

(rispetto al 2007)

Entro il 
2020

Entro il 
2020

Riduzione del 30% delle emissioni 
di gas e�etto serra  (tonnellate di 
CO 2eq ) nelle attività di trasporto e 

stoccaggio (rispetto al 2009)

Entro il 
2020

Prolungato 
al 2017

Raggiunto a 
dicembre 

2014

Utilizzo negli imballaggi di materiali 
derivanti da risorse rinnovabili (+10% 

rispetto al 2009 )

100% cartone 2 vergine da filiera 
sostenibile certificata 

100% carta 3 vergine da filiera 
sostenibile certificata 

AMBITO DESCRIZIONE AVANZAMENTO

ZGODNIE 
Z PLANEM

ODCHYLENIE 
OD PLANU

NOWY 
CEL

PLANETALUDZIE

Certyfikacja Grupy wg normy 
ISO 50001 dla 17 obecnych zakładów – 

z wyłączeniem zakładów Projektu 
Biznesowego im. Michele Ferrero, ale 

łącznie z elektrowniami

Wdrożenie globalnego planu działań 
w zakresie energii, zgodnie 

z lokalnym zapotrzebowaniem 
istniejących i przyszłych zakładów, 

dążącego do redukcji emisji

40% redukcja emisji CO2 z działalności 
produkcyjnej (w porównaniu z rokiem 

2007)

30% redukcja emisji gazów 
cieplarnianych (w ekwiwalentach ton 
CO2) z transportu i przechowywania 

(w porównaniu z rokiem 2009)

Wykorzystywanie materiałów 
opakowaniowych ze źródeł odnawialnych 

(+10% w porównaniu z rokiem 2009)
100%  tektury1 wytworzonej z surowców 

pierwotnych zrównoważonego 
pochodzenia

100%  papieru2 wytworzonego z surowców 
pierwotnych zrównoważonego 

pochodzenia

Osiągnięty 
w grudniu

2014 r.

Przesunięty 
do 2017 r.

Do 2020 r.

Do 2020 r.

Do 2020 r.

Do 2020 r.

Do 2020 r.
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