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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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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.

ZAKRES POSTĘPOPIS



Od 1998 r. w Ferrero International, które jest 
centrum strategii i operacji Grupy, stosowany 
jest tradycyjny model ładu korporacyjnego, 
w którym centralną rolę pełnią Walne Zgroma-
dzenie Wspólników oraz Zarząd Spółki 
(Board of Directors). Zarząd wspierany jest przez 
Leadership Team,  organ wykonawczy złożony 
z szefów głównych pionów korporacyjnych 
firmy oraz Komisję ds. Audytu, która pełni 
funkcję doradczą i pomysłodawczą na rzecz 
Zarządu we wszelkich kwestiach dotyczących 
systemu kontroli wewnętrznej.

Ferrero jest ponadto członkiem licznych 
organizacji i stowarzyszeń europejskich 
i międzynarodowych, których działalność idzie 
w parze z wytycznymi i wartościami wyznawanymi 
przez Grupę w zakresie kluczowych tematów, 
jak zrównoważony rozwój społeczny, gospodarczy 
i środowiskowy, przejrzystość, bezpieczeństwo 
żywności oraz ochrona interesów branży. 

WYGENEROWANA WARTOŚĆ DODANA  - rok 2014/20152

78 SPÓŁEK SKONSOLIDOWANYCH 
I KONTROLOWANYCH PRZEZ FERRERO 
INTERNATIONAL S.A.

1 781 339 t 
ZUŻYTYCH SUROWCÓW ROLNICZYCH
I OPAKOWANIOWYCH1

12 078 000 q
PRODUKCJI 

9 541 772 000 €
SKONSOLIDOWANYCH OBROTÓW NETTO 

3,5%

70,6%

ODPISY UMORZENIOWE

ZASOBY LUDZKIE
KOSZTY

OPERACYJNE
PRZEKWALIFIKOWANE

7,2%

57,7%

14,3%

KOSZTY
KAPITAŁU

NALEŻNOŚCI
PUBLICZNE

SYSTEM
FIRMY

SPOŁECZEŃSTWO
1,1%

19,6%

25,9%

WARTOŚĆ 
DODANA 

NETTO

1. Razem z ilością wody przewidzianej w recepturach pro duktów 
Ferrero, surowcami do produkcji zabawek-niespodzianek i materiałami 
eksploatacyjnymi potrzebnymi do produkcji. 

2. W roku 2014/2015 „wartość dodana netto”, wygenerowana przez 
Grupę Ferrero wyniosła 2 mld 618 mln euro.
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COMPENDIO

170+
KRAJÓW, W KTÓRYCH

SPRZEDAWANE SĄ NASZE
PRODUKTY

6 GOSPODARSTW
ROLNYCH I 8 ZAKŁADÓW

PRZETWÓRCZYCH

22 
ZAKŁADY PRODUKCYJNE

NA 5 KONTYNENTACH
PROJEKT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

im. MICHELE FERRERO
DZIAŁA W 3 KRAJACH

ARGENTYNA
AUSTRALIA
AUSTRIA
BELGIA
BRAZYLIA
BUŁGARIA
KAMERUN
KANADA
CHILE
CHINY 
KOLUMBIA

CHORWACJA
CZECHY 
DANIA
EKWADOR
FINLANDIA
FRANCJA
GRUZJA
NIEMCY
GRECJA 
HONG KONG 
WĘGRY

INDIE
IRLANDIA
WŁOCHY
JAPONIA
KAZACHSTAN
LUKSEMBURG
MALEZJA
MEKSYK
MONAKO
HOLANDIA
NORWEGIA

POLSKA
PORTUGALIA
PORTORYKO
RUMUNIA 
ROSJA
SERBIA
SINGAPUR
SŁOWACJA 
RPA
KOREA PŁD.
HISZPANIA

SRI LANKA
SZWECJA
SZWAJCARIA
TAJWAN
TURCJA
ZEA 
UKRAINA
WLK. BRYTANIA
USA

GRUPA FERRERO JEST OBECNA W 53 KRAJACH

Zakład produkcyjny
Projekt Przedsiębiorczości
im. Michele Ferrero
Ferrero Hazelnut Company

Ponadto od roku 2011 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.

WERSJA SKRÓCONA



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. 

Zaangażowanie Ferrero wobec ludzi wyraża 
się i znajduje uznanie w łańcuchu wartości 
produktów, który stanowi autentyczny 
wyraz odpowiedzialności i zrównoważonego 
podejścia, a który bierze początek w zbilan-
sowanych, pod kątem żywieniowym, recepturach 
naszych produktów i starannym doborze 
surowców. Jego zwieńczeniem natomiast 
jest właściwa komunikacja kierowana do 
konsumentów i dzieci. 

Ludzie od samego początku stanowią centrum 
strategii Grupy i są traktowani jako 
niezastąpiona wartość dodana, która zasługuje 
na szczególną uwagę, wyrażającą się konkretnymi 
projektami i inicjatywami.

40 7211  
ZATRUDNIONYCH W GRUPIE NA 31.08.2015 r.

104
NARODOWOŚCI REPREZENTOWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW 

3 500+
EMERYTOWANYCH PRACOWNIKÓW I ICH 
WSPÓŁMAŁŻONKÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG FUNDACJI 

4 330
ZATRUDNIONYCH W RAMACH PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
im. MICHELE FERRERO, NA 31.08.2015 r.

4,1 mln  
DZIECI UCZESTNICZĄCYCH2 W PROGRAMIE KINDER+SPORT

1. Dane obejmują współpracowników zewnętrznych Ferrero, 
w tym pracowników tymczasowych, pracowników sprzedaży, 
stażystów i bezpośrednich współpracowników, z wyłączeniem 
usługodawców.

2. Liczba dzieci, które aktywnie uczestniczą w imprezach 
wspieranych przez program Kinder+Sport.
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Ferrero stawia Konsumentów w centrum swej codziennej pracy, z pasją 
i zaangażowaniem dążąc do realizacji ich potrzeb.

Certyfikaty jakości 
i bezpieczeństwa żywieniowego 
Poszanowanie środowiska 
i samodzielna produkcja energii
Optymalizacja wykorzystania 
surowców naturalnych 
i odzysk odpadów
Bezpieczeństwo pracowników
5R naszych opakowań : 
Removal, Reduction, Recycle, 
Reuse and Renewability

Logistyka zintegrowana
i przyjazna dla środowiska

Optymalizacja przebiegów 

Oszczędność energii w naszych
magazynach 

Wielkie marki
w małych porcjach,
pojedynczo pakowane 
Przejrzyste informacje
nt. wartości odżywczych 
Świeżość-przerwa w sprzedaży
lub wycofanie produktów
w okresie letnim

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

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

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

        

  

ŁAŃCUCH WARTOŚCI NASZYCH PRODUKTÓW - OGNIWA ODPOWIEDZIALNOŚCI

NASI KONSUMENCI 

ŻYWIENIE - Ferrero opracowało strategię, którą można nazwać wyjątkową, 
ponieważ stawia na takie produkty cukiernicze, których podstawą są najszla-
chetniejsze surowce, dostarczające nie tylko – poprzez swój naturalny skład 
– dawki energii, ale również zaspokajające zapotrzebowanie na niezbędne 
dla zdrowia mikroskładniki odżywcze. Małe porcje i receptury produktów 
Ferrero pozwalają włączyć je w model żywienia, oparty na spożyciu kilku 
posiłków i przekąsek w ciągu dnia. W odpowiednim skomponowaniu diety 
pomagają też czytelne i kompletne informacje zawarte na etykietach naszych 
produktów. Grupa, poprzez prowadzone badania naukowe, promuje też 
dobre nawyki żywieniowe.

80% <100 kcal
PRODUKTÓW FERRERO W PORCJACH

PONIŻEJ 130 KCAL ŚREDNIA WARTOŚĆ KALORYCZNA
PORCJI 

WERSJA SKRÓCONA
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LA FONDAZIONE FERRERO 

Fundacja powstała w 1983 roku jako Przedsiębiorstwo  Społeczne (Opera Sociale) 
z inicjatywy Michele Ferrero i od tego czasu kierowana jest przez niestrudzoną
Prezes, panią Marię Frankę Ferrero. Głównym celem Fundacji jest poprawa
jakości życia osób starszych, poprzez pielęgnowanie relacji społecznych,
zaangażowanie i rozwijanie wiedzy. Fundacja działa na polu społecznym, 

KINDER SURPRISE COMPANY - 
Od ponad 40 lat produkty Ferrero 
z linii KINDER® towarzyszą dzieciom 
w każdym wieku i dają okazję do
przeżywania na co dzień wspaniałych 
wrażeń i emocji.
W ciągu tego okresu proces tworzenia 
zabawek - niespodzianek ulegał ewolucji,
przy zachowaniu jednak stałej troski 
o bezpieczeństwo i innowacyjność 
produktów, a także ciągłego dążenia do 
doskonałości. Kinder Surprise Company 
(KSC) to jednostka Grupy Ferrero 
zajmująca się projektowaniem i produkcją
małych zabawek KINDER® , których 
cechy i możliwości użycia do zabawy 
opracowywane są i doskonalone 
specjalnie dla potrzeb miniaturowego 
świata KINDER® .

FUNDACJA FERRERO 

W EUROPIE FERRERO NIE
KIERUJE REKLAM SWOICH
PRODUKTÓW DO DZIECI

PONIŻEJ 12 LAT 

65 TESTÓW BEZPIECZEŃSTWA
I JAKOŚCI ZABAWEK PRZY 38 

WYMAGANYCH PRZEZ PRZEPISY 
MIĘDZYNARODOWE

JAKOŚĆ I ŚWIEŻOŚĆ - Model biznesowy Ferrero został opracowany tak, by 
zapewniać maksimum jakości i świeżości produktów w całym łańcuchu 
dostaw, a także nie dopuszczać do marnotrawienia żywności. Od początku 
Ferrero kieruje najwyższą uwagę na kwestię wyboru surowców i składników.
To właśnie ich jakość i świeżość decydują o niepowtarzalnych właściwościach 
organoleptycznych naszych produktów. Doskonałość wyrobów i ich bezpie-
czeństwo zapewnia system wewnętrznych procedur, weryfikowanych poprzez 
spójne i regularne kontrole prowadzone przez Dyrekcję centralną ds. jakości 
w zakładach produkcyjnych oraz w całym łańcuchu logistyki. Innym ważnym 
czynnikiem jest też wysoka innowacyjność naszej produkcji.

18 ZAKŁADÓW POSIADAJĄCYCH CERTYFIKACJĘ  
BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI 
WG FSSC 22000 – STAN NA POCZĄTEK 2016 r.

ODPOWIEDZIALNA KOMUNIKACJA 
– Dla Grupy Ferrero odpowiedzial-
ność społeczna wiąże się też z szere-
giem dobrowolnych zobowiązań, 
zwłaszcza w zakresie zamieszczania 
na  produktach  informacji żywienio-
wych oraz polityki reklamowej.  
Podjęte zobowiązania są stale moni-
torowane przez niezależne firmy 
i organizacje, które potwierdzają, że 
firma przestrzega złożonych obietnic.
Grupa dąży do tego, by jak najlepiej 
odpowiadać na potrzeby konsumentów 
w zakresie zgodnego z prawdą 
i dokładnego przekazu reklamowego. 
W ten sposób pragniemy wspierać 
konsumentów w podejmowaniu 
właściwych wyborów dotyczących 
żywienia i stylu życia.

ODPOWIEDZIALNOSC SPOŁECZNA FERRERO - LUDZIE
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Wg stanu na 31 sierpnia 2015 r. w Grupie zatrudnionych jest 33 219 osób, 
do których należy doliczyć 26 pracowników Ferrero Industrial Services G.E.I.E 
i Fundacji im. Piery, Pietra i Giovanniego Ferrero oraz 7 476 współ-
pracowników3, co razem stanowi 40 7214 osób (wzrost o 19% 
w stosunku do roku poprzedniego). Nasi pracownicy i współpracownicy 
reprezentują 104 różne narodowości. Nadal wzrasta zatrudnienie poza Europą 
(36,9%) oraz rośnie odsetek zatrudnionych kobiet (42,4%). Ponadto Ferrero 
wspiera  i chroni bezpieczeństwo i zdrowie swoich pracowników, kooperantów, 
gości i wszelkich innych osób, które znajdą się w strefie naszego wpływu. Inwe-
stujemy także w szkolenia zawodowe - instytucjonalne i menedżerskie - naszych 
pracowników. W tym celu powstał Uniwersytet Ferrero, który poprzez 4 filary 
nauczania realizuje liczne inicjatywy w lokalnych spółkach i zakładach.

40 20 000580
GRUP 

ZAJĘCIOWYCH
ROZPROWADZONYCH 

EGZEMPLARZY
MAGAZYNU FILODIRETTO

WIZYT 
LEKARSKICH 

w 2015 r.

394 957 71,8%42,4%
GODZIN SZKOLEŃ 

FERRERO UNIVERSITY
PRACOWNIKÓW 

ZATRUDNIONYCH NA 
CZAS NIEOKREŚLONY

KOBIET

PRACOWNICY FERRERO 

charytatywnym, kulturalnym i artystycznym, głównie na rzecz seniorów Ferrero, 
czyli emerytowanych pracowników firmy, oraz dzieci, poprzez liczne projekty 
społeczne i kulturalne, pomoc socjalno-zdrowotną, prowadzenie żłobka 
i współpracę z uczelniami wyższymi. Na wzór Fundacji Ferrero 
powstały podobne organizacje w Niemczech i Francji. Kierują się one tym 
samym mottem, które brzmi „Pracuj, twórz, dawaj”.

3. Dane obejmują 
współpracowników zewnętrznych 
Ferrero, w tym pracowników 
tymczasowych, pracowników 
sprzedaży i stażystów, a także 
innych współpracowników
bezpośrednich, z wyłączeniem 
usługodawców.

4. Liczba ogólna na dzień 31 
sierpnia 2015 r. obejmuje 4 317 osób 
zatrudnionych w spółkach 
przejętych w trakcie roku 
2014/2015 (Grupa Oltan 
i Thorntons Plc). Zestawienia 
szczegółowe podane w raporcie 
dotyczą stanu  zatrudnienia na 
31 sierpnia 2015r. wynoszącego 
28 928 osób,  a więc nieobejmującego 
pracowników tych spółek.
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Z połączenia ducha biznesu i potrzeby działania charytatywnego, które zawsze 
cechowało Grupę Ferrero, powstały Przedsiębiorstwa Społeczne Ferrero, 
których koncepcję opracował Michele Ferrero. Pierwsze z nich założono 
w Kamerunie, kolejne w RPA i Indiach. Są to przedsięwzięcia oparte na w pełni 
biznesowej koncepcji, czyli dążące do wygenerowania zysków, mające jednak 
także drugą duszę, „społeczną”, która przejawia się pragnieniem tworzenia 
miejsc pracy w słabo rozwiniętych częściach świata. Realizacja projektów 
o charakterze socjalnym i charytatywnym ma ponadto na celu ochronę 
zdrowia i promocję edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży 
zamieszkującej te tereny.
Inicjatywa Przedsiębiorstw Społecznych Ferrero zmieniła nazwę na „Projekt 
Przedsiębiorczości im. Michele Ferrero”, by uhonorować pamięć 
Michele Ferrero, który był wielkim entuzjastą i propagatorem ich działania 
i rozwoju.

PROJEKT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI im. MICHELE FERRERO 

RPA (Walkerville/Midvaal Gauteng)

Kamerun (Yaoundé)

Indie (Baramati/Pune, Maharashtra)

ODPOWIEDZIALNOSC SPOŁECZNA FERRERO - LUDZIE
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Promocja odpowiedniej jakości życia i aktywności fizycznej to jedna z misji Grupy, 
którą realizujemy poprzez działający już od 10 lat specjalny program pod nazwą 
Kinder+Sport. Ma on zachęcać do aktywności sportowej i szerzyć radość 
płynącą z ruchu wśród dzieci na całym świecie. W ten sposób pragniemy już od 
najmłodszych lat kształtować w nich nawyk aktywnego życia. Jest to odpowie-
dzialna polityka, którą realizujemy już w 25 krajach. W 2015 roku opracowany 
został „Manifest Joy of Moving”, zaprezentowany na Światowej Wystawie Expo 
Milano 2015. Wyniki wskazują na znaczący postęp, zgodny z założeniami 
projektu (wyznaczonymi do roku 2017/2018). W roku 2014/2015 na przykład 
Kinder+Sport dotarł do 4 nowych krajów i zachęcił do udziału w różnego rodzaju 
aktywnościach 4,1 mln dzieci. W organizację imprez z 23 różnych dyscyplin 
sportu zaangażowało się też 126 federacji i związków sportowych.

KINDER+SPORT

10,6 mln €3 105 
PONIESIONYCH NAKŁADÓWZORGANIZOWANYCH 

IMPREZ

25
ZAANGAŻOWANYCH

KRAJÓW



Troska o Planetę i szacunek dla niej to filary stra-
tegii społecznej odpowiedzialności Ferrero. Dlate-
go też, stale podejmując działania na rzecz wzro-
stu naszej organizacji, przykładamy jednocześnie 
wielką wagę do zrównoważonego rozwoju. 
Zobowiązanie to realizujemy poprzez odpowie-
dzialne wybory, zmierzające do poszukiwania 
zrównoważonych źródeł zaopatrzenia w surowce, 
jak również do redukcji oddziaływania na środo-
wisko w całym łańcuchu. Realizujemy to przede 
wszystkim poprzez dwa główne projekty:

F-ACTS - Ferrero Agri-
cultural Commitment 
to Sustainability, czyli 
„zrównoważone praktyki 

rolnicze Ferrero”, to program, w ramach którego 
Ferrero realizuje swoje dążenie do zaopatrywania 
się w surowce zrównoważonego pochodzenia. 
Celem jest poprawa warunków życia na obszarach 
wiejskich, w lokalnych społecznościach oraz po-
szanowanie środowiska. Nasze działania polegają na 
wdrażaniu standardów i uzyskiwaniu certyfikatów, 
a także podejmowaniu wspólnych zobowiązań. 
Realizujemy je w formie projektów jak i partnerstw. 

Projekt FER-Way - Ferrero Environ-
mental Responsibility Way, od samego 
wprowadzenia w roku 2013/2014 
ma realizować długofalowy cel, 
jakim jest optymalizacja zarządzania 
aspektami związanymi z ochroną 
środowiska. 

Grupa jest przekonana, że  jedynym sposobem 
zapewnienia zrównoważonego i przyjaznego 
dla środowiska wzrostu jest przestawienie go-
spodarki na działanie w obiegu zamkniętym. 
Projekt FER-Way oparty jest o cztery działania: 
pomiar, edukacja, projektowanie i współpraca.

ERWayWay

 FERRERO  
ENVIRONMENTAL
RESPONSIBILITY

ponad 22%
MOCY PRODUKOWANEJ WE WŁASNYM 
ZAKRESIE ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH

100%
OLEJU PALMOWEGO CERTYFIKOWANEGO 
PRZEZ RSPO JAKO SEGREGOWANY 
– OD STYCZNIA 2015 r.

91,6%
ODZYSKANYCH ODPADÓW

36% 
MATERIAŁÓW Z RECYKLINGU W OPAKOWANIACH
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W ramach po lityki F-ACTS, dążąc do zrównoważonego rozwoju łańcuchów 
dostaw poszczególnych głównych surowców rolnych, Ferrero realizuje 
programy Ferrero Farming Values (FFVs).

W roku 2014/2015 Grupa osiągnęła poziom zaopatrzenia w kakao 
zrównoważonego pochodzenia wynoszący 44%. Naszymi dostawcami są 
gospodarstwa rolne posiadające certyfikat UTZ Certified, Rainforest Alliance 
Certified oraz Fairtrade. Ferrero współpracuje stale z organizacjami non 
profit i rolnikami, by pomagać im w rozwiązywaniu problemów natury 
rolniczej, społecznej, środowiskowej i gospodarczej, związanych z uprawą ka-
kao. Realizujemy też lokalne projekty eliminujące wykonywanie pracy przez 
dzieci oraz promujące kształcenie rolników.

20% 50% 75% 100%
25%

F-ACTS

COCO A

30 - 65 - 70 - 35 40 - 70 - 80 - 60 50 - 0 - 100 - 10

Kakao
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Pod koniec 2015 roku, zgodnie 
z założonym harmonogramem, 
Grupa osiągnęła pełną identy-
fikowalność dla ponad 5% 
dostaw orzechów laskowych. 
Identyfikowalność ma kluczowe 
znaczenie dla zapewnienia stan-
dardów jakościowych naszych 
produktów. Zobowiązanie do po-
szukiwania zrównoważonych źródeł 
zaopatrzenia w ten surowiec reali-
zowane jest również poprzez FFV 

Hazelnut Production Program (Program produkcji orzechów laskowych), 
który działa dziś w Turcji. Celem FFVh jest poprawa warunków życia pracow-
ników i ich rodzin. Temu służą szkolenia i wsparcie techniczne, a także działania 
skierowane na ochronę dzieci i ich prawa do edukacji. W roku 2014/2015 
Ferrero nadal wspierało i uczestniczyło w partnerstwie publiczno-prawnym 
z Caobisco i MOP (Międzynarodową Organizacją Pracy).

Orzechy laskowe

Od 2005 roku Grupa pracuje nad 
odpowiedzialnym zaopatrzeniem w 
olej z owoców palmy. W tym właśnie 
roku postanowiliśmy zaangażować się  
w certyfikację Roundtable on Sustai-
nable Palm Oil (RSPO). Od stycznia 
2015 r. Ferrero wykorzystuje w swoich 
produktach olej palmowy w 100% 
certyfikowany przez RSPO jako 
segregowany. Grupa podejmuje także 
starania w kierunku podwyższenia 
poziomu identyfikowalności pocho-
dzenia surowca. Zobowiązujemy się 
też do troski o planetę, pracowników 
i społeczności lokalne. Temu służą 
m.in. Karta Oleju Palmowego Ferrero 
oraz partnerstwo z TFT.

Olej palmowy
PALM OIL

05 - 20 - 90 - 0 05 - 30 - 100 - 10

HAZELNUTS

PANTONE 4695 CVC 20 - 60 - 100- 10 45 - 10 - 100 - 20 65 - 25 - 100 - 40

FINE 2014 FINE 2016 FINE 2018 FINE 2020

5% 15%
100%

Origini: Turchia, Cile, Italia

50%
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KONIEC 2014

MARZEC 2015

KONIEC 2016

WRZESIEŃ 2012

KONIEC 2018

WRZESIEŃ 2013

KONIEC 2020

WRZESIEŃ 2014

Ferrero zadeklarowało wzmocnienie relacji opartych na zaufaniu z licznymi 
spółdzielniami rolników i producentami cukru, aby zapewnić 100% zaopa-
trzenia w surowiec wolny od GMO. Do sierpnia 2015 roku wyznaczyliśmy 
sobie też cel pośredni, jakim jest ponad 20% cukru trzcinowego z certy-
fikatem zrównoważonego pochodzenia. Certyfikacją zajmuje się Bonsucro, 
organizacja uznana na poziomie międzynarodowym, promująca zrównoważony 
rozwój tej branży. Wysiłki Grupy zmierzają do redukcji oddziaływania na środo-
wisko i negatywnych skutków społecznych, do ochrony bioróżnorodności, 
ekosystemu, praw człowieka i warunków pracy, a także zapewnienia zgodności 
z przepisami prawa poprzez staranny dobór dostawców.

10% 40%
100%70%

Cukier trzcinowy

100%
40% 60%

Dzięki stałym staraniom i współpracy z dostawcami, w 2014 roku, zgodnie 
z założonym harmonogramem, Grupa zrealizowała cel w postaci 100% zaopa-
trzenia w jaja pochodzące od kur z wolnego wybiegu. Dotyczy to wszystkich 
zakładów położonych na terenie Unii Europejskiej. Ferrero pragnie rozwijać 
strategię zaopatrzenia w jaja od kur z wolnego wybiegu także na terenie 
Turcji i Meksyku, gdzie ten rodzaj chowu nie jest popularny. Dążymy 
do osiągnięcia poziomu 100% surowca pochodzącego od kur z wolnego 
wybiegu na całym świecie.

Wieloletnia współpraca ze starannie dobranymi dostawcami mleka gwarantuje 
najwyższą jakość i świeżość kupowanego mleka. Surowiec spełniający ry-
gorystyczne standardy jakościowe pochodzi z kontrolowanych, krótkich łańcu-
chów zaopatrzenia. Ferrero tworzy racjonalny system identyfikowalności, 
wykraczający poza to, co wymagane przepisami prawa, aby w ten 
sposób jasno wskazywać drogę od dostawcy do produktu finalnego. 
W 2015 roku Grupa wdrożyła ponadto projekt MQP - Milk Quality Project. 
Objął on 11 strategicznych dostawców, od których pochodzi ponad 90% mleka 
kupowanego w Europie. Celem jest poprawa dobrostanu zwierząt i redukcja 
oddziaływania na środowisko.

Jajka

Mleko

EGGS

0 - 10 - 20 - 40 0 - 60 - 100 - 0 0 - 45 - 100 - 0

MILK

30 - 0 - 10 - 20 60 - 0 - 10 - 30

SUGAR - 001

50 - 0 - 100 - 10 0 - 0 - 0 - 30 0 - 0 - 0 - 50

Dla zakładów w UE
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Ferrero jest obecne na wszystkich etapach produkcji i przetwórstwa orze-
chów laskowych – od plantacji przez obróbkę przemysłową, aż do sprzedaży 
półwyrobów. W ten sposób realizujemy wzorcowy w pełni zintegrowany 
łańcuch rolnospożywczy. Koncepcja ta doprowadziła w roku 2014 do powsta-
nia Ferrero Hazelnut Company (HCo), które łączy w ramach jednej struktury
wszystkie podmioty związane z uprawą i przetwórstwem tego surowca. 
Na 31 sierpnia 2015 roku spółka ta zatrudniała ponad 3 tys. pracowników. 
Powstanie HCo ponownie zdefiniowało i rozszerzyło zasięg działania Grupy, 
która dziś jest jednym z głównych graczy na światowych rynkach orzecha 
laskowego.

Ferrero Hazelnut Company (HCo) to sześć gospodarstw rolnych Ferrero 
(w Chile, Argentynie, Gruzji, RPA, Australii i Serbii) oraz osiem zakładów 
przetwórczych (w Indiach, Chile i Turcji).

HCo - FERRERO HAZELNUT COMPANY

ARGENTYNA:
200 ha

CHILE:
3 100 ha

RPA:
550 ha

AUSTRALIA:
900 ha obsadzonych
1 100 ha w przygotowaniu

z przeznaczeniem
pod szkółki drzewek

GRUZJA:
3 500 ha

SERBIA:
200 ha obsadzonych

Szkółki drzewek

 obsadzonych
Szkółki drzewek

 obsadzonych
Szkółki drzewek

 obsadzonych
Szkółki drzewek

 obsadzonych
Szkółki drzewek

1991 1994 2007 2009 2011 2013

GOSPODARSTWA ROLNE FERRERO
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Od roku 2013/2014, wraz z wdrożeniem projektu FER-Way, którego celem 
jest optymalizacja zarządzania aspektami związanymi z ochroną środo-
wiska naturalnego, Grupa postawiła sobie za główny cel zmierzenie 
oddziaływania całego łańcucha dostaw i produkcji swoich wyrobów 
na środowisko. Projekt oparty został na koncepcji Life Cycle Thinking 
(LCT), która uwzględnia poszczególne etapy życia produktów i ich główne 
oddziaływanie na środowisko, a także etapy niebędące pod bezpośrednią 
kontrolą Grupy. Wskazano 4 główne działania.

Poza tym poprzez projekt FER-
Way Ferrero wspiera rozwój 
gospodarki o obiegu zamkniętym, 
czyli gospodarki zaprojektowanej 
tak, by sama mogła się odtwarzać 
i regenerować. Jest to koncepcja 
alternatywa wobec tradycyjne-
go modelu konsumpcji linearnej. 
Działając właśnie w tym kierunku, 
Grupa dokonała już pewnych zmian 
w gospodarce głównymi zasobami, 
z których korzysta. Chodzi przede 
wszystkim o surowce spożywcze, 
energię i materiały opakowaniowe, 
które chcemy traktować raczej jako 
„cykle” niż tradycyjne łańcuchy
zaopatrzenia jednokierunkowego.

MINIMALIZACJA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

POMIAR
śladu środowiskowego działalności

Grupy, na podstawie uznanych
wskaźników przy jednoczesnym

monitorowaniu postępów

EDUKACJA
własnych pracowników, dostawców,

klientów poprzez szkolenia
i akcje informacyjne

PROJEKTOWANIE
produktów, opakowań,
maszyn, budynków ze 
wskazaniem średnio-
 i długookresowych

celów

WSPÓŁPRACA
z uczelniami,

stowarzyszeniami,
ośrodkami naukowymi,

dostawcami
  i organizacjami poza-

     rządowymi w ramach 
wspólnych
projektów 

ERWayWay

 FERRERO 
ENVIRONMENTAL
RESPONSIBILITY

RECYCLING
Odzysk/recycling 
opakowań
przed i po 
zużyciu

PRODUKT UBOCZNY
wykorzystywany jako surowiec

na innych etapach
własnej produkcji lub przekazywany

 innym firmom

REDYSTRYBUCJA
wykorzystanie alternatywnych kanałów

 w przypadku nadwyżki środków spożywczych
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W ramach projektu FER-Way stworzony został Framework Ferrero4Future,
który przewiduje cztery obszary działania. Grupa Ferrero pragnie nad nimi 
pracować w celu budowania bardziej zrównoważonej przyszłości.

FERRERO4FUTURE (FERRERO FOR FUTURE)

EFEKTYWNE
KORZYSTANIE
Z ZASOBÓW

OCHRONA
NATURALNEGO

EKOSYSTEMU

EMISJE

ZARZADZANIE
ODPADAMI 

˛

ERWayWay
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Zasoby to bardzo cenne dobra i dlatego Ferrero chce traktować 
je w sposób odpowiedzialny. Surowce rolnicze, opakowania, 
woda i energia dostępne są przecież w ograniczonych ilościach. 
Z tego powodu Ferrero pracuje nad obniżeniem ich zużycia 
w całym łańcuchu produkcji swoich wyrobów.

1.  Efektywne korzystanie z zasobów

USO EFFICIENTE
DELLE RISORSE

RIDUZIONE 
DELLE EMISSIONI

GESTIONE 
DEI RIFIUTI

TUTELA 
DELL'ECOSISTEMA 

NATURALE

ERWayWay

Grupa pragnie rozwijać swoją działalność w oparciu o rozwiązania 
niskoemisyjne. Dlatego też, aby zmniejszać swoje oddziaływanie, 
mierzy i zarządza swoim śladem węglowym, stawiając na 
innowacje technologiczne i współpracę, koncentrujące się nie 
tylko na oddziaływaniu własnej działalności, ale całego łańcucha 

zaopatrzenia i produkcji.

2. Emisje

USO EFFICIENTE
DELLE RISORSE

RIDUZIONE 
DELLE EMISSIONI

GESTIONE 
DEI RIFIUTI

TUTELA 
DELL'ECOSISTEMA 

NATURALE

ERWayWay

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 europejskich zakładach Grupy 
podjęto dwojakie działania. Po pierwsze dąży się do zmniejsze-

nia w liczbach bezwzględnych ilości generowanych odpadów, a po drugie 
– do uzyskania jak najlepszego wskaźnika ich odzysku (obecnie wynosi on 
91,6%).

3. Zarządzanie odpadami

USO EFFICIENTE
DELLE RISORSE

RIDUZIONE 
DELLE EMISSIONI

GESTIONE 
DEI RIFIUTI

TUTELA 
DELL'ECOSISTEMA 

NATURALE

ERWayWay

Działalność Grupy Ferrero, stanowiąca część globalnego 
ekosystemu, może generować różnego rodzaju oddziaływania, 
poprzez działalność własną, jak i naszych współpracowników 
w całym łańcuchu dostaw i produkcji. Dlatego bardzo ważne
jest, by, po zidentyfikowaniu elementów ekosystemu, 

które mogą być tą działalnością dotknięte, starać się o zachowanie ich 
w jak najlepszym stanie. Dla firmy spożywczej, jaką jest Ferrero, z całą 
pewnością kluczowymi kwestiami są zachowanie bioróżnorodności, 
powstrzymanie wycinania lasów i odpowiednie wykorzystanie gleby.

4. Ochrona naturalnego ekosystemu

USO EFFICIENTE
DELLE RISORSE

RIDUZIONE 
DELLE EMISSIONI

GESTIONE 
DEI RIFIUTI

TUTELA 
DELL'ECOSISTEMA 

NATURALE

ERWayWay








