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ZAPRASZAMY DO  
ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZYM  

11. RAPORTEM 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

w którym przedstawiamy inicjatywy 
podejmowane przez Grupę Ferrero na szczeblu globalnym,  

w trosce o naszych pracowników, konsumentów, rodziny oraz 
społeczności lokalne na obszarach, na których działamy. 

W sposób naszego działania wpisane są zaangażowanie w ochronę 
środowiska, pozyskiwanie wysokiej jakości surowców ze 

zrównoważonych źródeł, promocja odpowiedzialnej konsumpcji i 
wzmacnianie roli i pozycji ludzi. 

Niniejszy raport przedstawia stojące przed nami wyzwania, 
podejmowane działania i wizję przyszłości, z których wyłania się 
jasny wizerunek Firmy i jej dążenia do tego, by być pozytywną 

siłą, wywierającą dobry i trwały wpływ na rzeczywistość. 

2



 
Raport zrównoważonego 
rozwoju Grupy Ferrero za 
rok 2019 

 
Wstęp 

Nasze podejście 
do 
zrównoważonego 
rozwoju 

Nasze postępy i 
osiągane wyniki 

 
Najważni
ejsze 
dane 
liczbowe 

O raporcie 

 

Wstęp 

Oświadczenie Prezesa Wykonawczego (Executive 
Chairman) 4 

Oświadczenie CEO 5 

O nas 

Nasze podejście do innowacji 10 

Nasze podejście do zrównoważonego 
rozwoju 11 

Analiza istotności  12 

Nasi interesariusze  13 
Nasza strategia  14 

Nasze postępy i osiągane wyniki 19 

Ochrona środowiska   20 

– Jak, z myślą o przyszłości, chronimy  
środowisko  21 

– Zmiany klimatyczne  22 

– Energia 25 

– Gospodarka wodna  26 

– Gospodarowanie odpadami w naszych  
zakładach i magazynach 27 

–  Zgodność z regulacjami i certyfikacja 

Wzmacnianie roli i pozycji ludzi 64 

– Jak, z myślą o przyszłości, wzmacniamy  
rolę i pozycję ludzi 65 

– Prawa człowieka 66 

– Angażowanie ludzi 67 

– Różnorodność i inkluzywność 68 

– Stałe uczenie się 69 

– Prawa pracownicze 71 

– Zdrowie i bezpieczeństwo 72 
– Fundacja Ferrero 74 

   naszych zakładów produkcyjnych 28 

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ  16 

Ład organizacyjno-zarządczy  17 

– 

Opakowania 29 

Surowce zrównoważonego pochodzenia 34 

– Jak, z myślą o przyszłości, zaopatrujemy się 

Projekt Przedsiębiorczości Michele Ferrero           75 

– Kinder Joy of moving 76 

Najważniejsze dane liczbowe 77 
w surowce ze zrównoważonych źródeł 35    

 

Kakao                      37 

– Orzechy laskowe 42 

– Olej palmowy 48 

– Mleko i jaja 51 

– Cukier 52 

– Masło shea i sal 54 

Promocja odpowiedzialnej konsumpcji 55 

– Jak, z myślą o przyszłości, promujemy 
odpowiedzialną konsumpcję  56 

– Jakość i bezpieczeństwo produktów i składników  

– Jakość i bezpieczeństwo naszych Niespodzianek 59 

Żywienie 60 

– Odpowiedzialna komunikacja, marketing  
i znakowanie produktów 62 

 
 
 
 
 

 
Zestawienie najważniejszych danych 78 

O raporcie 93 

O raporcie 94 

Granice tematów 95 

O danych środowiskowych 96 

Oświadczenie audytora raportu  97 

3

SPIS 
TREŚCI 



Wstęp 

A 

 
Raport zrównoważonego 
rozwoju Grupy Ferrero za 
rok 2019 

Nasze podejście 
do 
zrównoważonego 
rozwoju 

Nasze postępy i 
osiągane wyniki 

 
Najważni
ejsze 
dane 
liczbowe 

O raporcie 

 

Oświadczenie Prezesa Wykonawczego (Executive Chairman) 
 

Zapraszamy do zapoznania się z 
naszym Raportem 
zrównoważonego rozwoju za rok 
2019, w którym -  po raz 11 – 
przedstawiamy starania, jakie 
podejmujemy na rzecz 
zrównoważonej przyszłości. Jako 
firma rodzinna, Ferrero tworzy 
wartość, budując zaufanie i 
podejmując odpowiedzialność za 
ludzi, którzy pracują z nami i dla 
nas. 

Sposób, w jaki działa Ferrero, zakłada 
stałe dążenie do doskonałości. 
Dlatego też nasze podejście do 
zrównoważonego rozwoju i sposobu jego 
raportowania wciąż ewoluuje w kierunku 
coraz większego zaangażowania i 
przejrzystości, przy zachowaniu 

wierności naszemu dorobkowi i 
zobowiązaniom podjętym w świetle 
inicjatywy UN Global Compact. 

Temat tegorocznego raportu 
odzwierciedla nowe motto, jakie Firma 
przyjęła jako swój cel: „Działamy z myślą 
o przyszłości”. Ma ono być inspiracją i 
wytyczać kierunek naszej strategii 
zrównoważonego rozwoju i planu 
działania. Prowadzić nas ku poszerzaniu 
naszych ambicji i spełnianiu dawanych 
obietnic, a przez to, ku wywieraniu 
pozytywnego i trwałego wpływu na ludzi i 
planetę. 

Rok 2020 był całkowicie odmienny od 
poprzednich. 

Epidemia COVID-19 mocno wpłynęła na nasze 
życie i zaburzyła wszystkie obszary 
funkcjonowania społeczeństwa. 
Pod względem gospodarczym ukazała, jak 
wielkie znaczenie dla odporności 
przedsiębiorstw na wstrząsy ma zrównoważony 
rozwój. Pandemia wskazała również na 
kluczową potrzebę długoterminowego, 
strategicznego myślenia w skali globalnej, bo 
tylko takie podejście daje szansę skutecznego 
rozwiązywania wyzwań społecznych i 
środowiskowych oraz kształtowania bardziej 
sprawiedliwego, zrównoważonego i odpornego 
na trudności społeczeństwa. 

Wartości, które wyznaje firma Ferrero, a które 
wyróżniają nas na tle innych, pozwoliły nam 
zrealizować założone cele i utrzymać mocną 
biznesową stabilność przez cały ten trudny 
okres. Chciałbym wyrazić uznanie dla 
niezwykłego zaangażowania i optymizmu 
naszych pracowników. Podjęliśmy szybkie 
działania, by stworzyć im bezpieczne 
środowisko pracy, a oni wykazali się wielką 
determinacją w dążeniu do zminimalizowania 
negatywnych skutków zaistniałej sytuacji i 
utrzymania poziomu jakości w całej Firmie. 

Ponieważ zbliża się termin realizacji celów, 
których osiągnięcie założyliśmy do końca roku 
2020, opracowujemy obecnie nową strategię i 
nowe zobowiązania, dzięki którym zyskamy 
pewność, że poradzimy sobie z ryzykiem i 
szansami, jakie niesie perspektywa 
zrównoważonego rozwoju dla naszej stale 
wzrastającej działalności biznesowej. Niniejszy 
raport daje możliwość pierwszego wglądu w 
nasze nowe priorytety zrównoważonego 
rozwoju, m.in. w zakresie nowych celów 
klimatycznych w perspektywie do roku 2030. 

Stanowią one zwieńczenie wielomiesięcznych prac, 
podczas których dogłębnie przeanalizowaliśmy 
nasze oddziaływanie na cały łańcuch wartości. 
Poczyniliśmy również postępy w samym sposobie 
raportowania, skupiając się na najistotniejszych dla 
naszego biznesu aspektach społecznych i 
środowiskowych. Naszym celem jest usprawnienie 
sposobu, w jaki o tym informujemy i ukazanie w 
przejrzystej formie postępów, jakie osiągamy w 
zakresie podjętych zobowiązań. 

To dla Ferrero emocjonujący czas i chciałbym 
podziękować wszystkim, którzy nas wspierają. Z 
pewnością będę nadal informował o kolejnych 
postępach i osiągnięciach w realizacji nowej 
strategii, wraz z tym, jak nasza Firma wkracza w 
nowy, ekscytujący okres swojej historii. 

/s/ 
Giovanni Ferrero 
Executive Chairman, Grupa Ferrero  

 
 

PONIEWAŻ ZBLIŻA SIĘ TERMIN REALIZACJI 
CELÓW, KTÓRYCH OSIĄGNIĘCIE ZAŁOŻYLIŚMY 
DO KOŃCA ROKU 2020, OPRACOWUJEMY 
NOWĄ STRATEGIĘ I NOWE ZOBOWIĄZANIA, 
DZIĘKI KTÓRYM ZYSKAMY PEWNOŚĆ, ŻE 
PORADZIMY SOBIE Z RYZYKIEM I SZANSAMI, 
JAKIE NIESIE PERSPEKTYWA 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DLA NASZEJ 
STALE WZRASTAJĄCEJ DZIAŁALNOŚCI 
BIZNESOWEJ. 
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Oświadczenie Chief Executive Officer  

 

Rok obrotowy 2018/19 był dla 
Ferrero pełen sukcesów. 
Pomimo wielu czynników, które na poziomie 
globalnym wywoływały poczucie niepewności 
i trudności w funkcjonowaniu 
przedsiębiorstw, poprawiliśmy nasze wyniki 
biznesowe i zwiększyliśmy nasz portfel, 
dowodząc odporności modelu biznesowego 
Ferrero. 

 

 

TEN ROK W NIEZWYKLE 
WYRAŹNY SPOSÓB UKAZAŁ, JAK 
WIELKIE ZNACZENIE MA 
PRZEJRZYSTOŚĆ, ODPORNOŚĆ 
NA TRUDNOŚCI I WSPÓŁPRACA 
W RAMACH ŁAŃCUCHA DOSTAW. 

STABILNE RELACJE FERRERO Z 
DOSTAWCAMI Z CAŁEGO ŚWIATA 
POZWOLIŁY NAM PRZETRWAĆ 
BURZĘ I SPEŁNIĆ WYSOKIE 
OCZEKIWANIA NAWET W CZASIE 
GLOBALNEJ PANDEMII. 

 
 
 

 
Koncentrując się na przezwyciężaniu bieżących 
trudności, nie możemy jednak zapominać o 
długofalowych wyzwaniach społecznych i 
środowiskowych, które mają wpływ na naszą 
planetę. Nasze ambitne nowe cele dotyczące 
śladu węglowego będą stanowiły wytyczną dla 
działań podejmowanych przez Ferrero w 
zakresie polityki klimatycznej. Dołączyliśmy do 
Ellen MacArthur Foundation’s New Plastics 
Economy Global Commitment i 
zobowiązaliśmy się, że do roku 2025 wszystkie 
stosowane przez nas opakowania będą 
wykonane z materiałów nadających się do 
przetworzenia, ponownego użycia lub 
kompostowania. 

Ten rok w niezwykle wyraźny sposób ukazał, 
jak wielkie znaczenie ma przejrzystość, 
odporność na trudności i współpraca w 
ramach łańcucha dostaw. Stabilne relacje 
Ferrero z dostawcami z całego świata 
pozwoliły nam przetrwać burzę i spełnić 
wysokie oczekiwania nawet w czasie 
globalnej pandemii. 

Realizacja bieżącej strategii zbliża się do końca, 
jednak Program Ferrero Farming Values 
pozostaje fundamentem naszego podejścia do 
łańcucha dostaw, w którym kluczowe miejsce 
zajmują prawa człowieka, troska o godne 
zarobki rolników i kwestia zachowania lasów. 
81% wykorzystywanego przez nas kakao 
pochodzi już obecnie ze źródeł 
zrównoważonych, a do końca 2020 roku będzie 
to 100%. Nie udało nam się jeszcze zrealizować 
celu wyznaczonego do końca roku 2020 dla 
dostaw orzechów laskowych, ale pracujemy nad 
poprawą identyfikowalności i podniesieniem 
standardów pracy w łańcuchu dostaw tego 
surowca. 

 
 
 
 

Ponownie utrzymaliśmy poziom 100% dostaw 
oleju palmowego z certyfikatem zrównoważonego 
pochodzenia i zajęliśmy 1.miejsce w rankingu 
firm zachowujących wymogi produkcji 
zrównoważonej, opracowanego przez WWF w 
ramach Palm Oil Buyers Scorecard w 2020 roku. 

We wszystkich dziedzinach wzmacniamy uwagę 
skierowaną na kwestię przestrzegania praw człowieka 
i współpracę z ekspertami, mającą zapewnić 
traktowanie każdej osoby zatrudnionej w naszym 
łańcuchu dostaw z szacunkiem i poszanowaniem 
jej godności. Dzięki współpracy ze strategicznymi 
partnerami jesteśmy w stanie przeprowadzać 
znaczące zmiany nawet w najdalszych odcinkach 
naszego łańcucha dostaw. W tym kontekście warto 
wymienić m.in. współpracę z organizacją Save the 
Children, która pragnie zwalczać przyczyny praktyki 
zatrudniania dzieci do pracy na plantacjach kakao. 

Dla Ferrero pozytywne oddziaływanie społeczne 
stanowiło zawsze priorytet, który realizowaliśmy 
przede wszystkim poprzez działania Fundacji 
Ferrero we Włoszech i Projektu Przedsiębiorczości 
Michele Ferrero w Afryce i Azji. Nasz program 
Kinder Joy of moving, propagujący aktywny tryb 
życia wśród młodzieży i całych rodzin, objął już 
swym zasięgiem 4,6 mln dzieci na całym świecie. 

Więcej na temat tych projektów dowiedzą się 
Państwo z dalszej części raportu lub ze strony 
internetowej www.ferrerosustainability.com. Mam 
nadzieję, że informacje te okażą się pomocne i 
zachęcam do dzielenia się z nami Państwa opiniami 
na ten temat. Dzięki temu nasze dążenia do 
zrównoważonego rozwoju i przejrzystości działań 
będą jeszcze skuteczniejsze. 

/s/ 
Lapo Civiletti 
CEO, Grupa Ferrero 
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Ferrero to firma budowana przez pokolenia 
ludzi, których łączy stałe zaangażowanie w 

dążenie do najwyższej jakości i troska, którą 
wkładamy we wszystko, co robimy dla naszych 
konsumentów i społeczności, na terenie których 

jesteśmy obecni. 

Wartości, które wyznajemy, stanowią fundament 
naszej misji i drogowskaz dla naszych 

pracowników i dostawców, który prowadzi naszą 
rodzinną Firmę w jej stałym rozwoju. 

NASZE NAJWAŻNIEJSZE 

WARTOŚCI 

Lojalność i zaufanie 

Szacunek i odpowiedzialność 

Uczciwość i rzetelność  

Pasja do jakości, badań i 

innowacyjności 

Przedsiębiorczość  

Pracuj, twórz, dawaj 

DZIAŁANIA 
Nasza misja realizuje się w codziennych 

działaniach na różnych poziomach: 

NASZ SPOSÓB  

Odpowiedzialne praktyki rynkowe oraz najwyższej 
jakości, innowacyjne składniki  

  FIRMA  
Poszanowanie i troska o 

pracowników w całej organizacji 

  PARTNERZY BIZNESOWI  
Uczciwość i oparta na zaufaniu 

współpraca z klientami i dostawcami 

  SPOŁECZNOŚCI  
Troska o społeczności, na terenie których 

działamy i od których pozyskujemy surowce 

KONSUMENCI 

DEKLARACJA  
CELU FIRMY 

DZIAŁAMY  
Z MYŚLĄ 

 

O PRZYSZŁOŚCI 

Cel, który wyznacza sobie nasza 
Firma, ma być inspiracją i wytyczać 
kierunek naszej strategii 
zrównoważonego rozwoju i planu 
działania. Prowadzić nas ku 
poszerzaniu naszych ambicji i 
spełnianiu dawanych obietnic, a 
przez to, ku wywieraniu 
pozytywnego i trwałego wpływu na 
ludzi i planetę. 

Giovanni Ferrero 
Executive Chairman 
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O nas – cd.  

 

Nasza misja i struktura z biegiem czasu ulegały zmianom, 
które postępowały wraz z globalnym rozwojem Firmy, 
zmieniającymi się potrzebami konsumentów i stałymi 
innowacjami wprowadzanymi do naszych produktów. 

 
NASZA OBECNOŚĆ 
NA ŚWIECIE 

50+ 
Kraje, w których jesteśmy obecni  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kong SAR 

Kolumbia 

Chorwacja 

Czechy 

Dania  

Ekwador 

Finlandia 

Francja 

Gruzja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Meksyk 

Monako  

Królestwo Niderlandów 

Norwegia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zjednoczone 
Emiraty Arabskie  

Wlk. Brytania 

USA 
 

1    Zakłady przejęte od roku 2017 nie są ujęte w niniejszym 
raporcie (poz. od 23 do 31) – chyba że podano inaczej. 

* Projekt Przedsiębiorczości Michele Ferrero  
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Argentyna  Niemcy  Rumunia  

Australia  Grecja  Rosja  

Austria  Węgry  Serbia  

Belgia  Indie  Singapur  

Brazylia  Indonezja  Słowacja  

Kamerun  Irlandia  RPA  

Kanada  Izrael  Korea Płd.  

Chile  Włochy  Hiszpania  

Chiny  Japonia  Sri Lanka  

Chiny, Hong  Kazachstan  Szwecja  

 
Polska 

Portugalia 
 

 

Kuwejt  Szwajcaria  

Luksemburg  Turcja  

Malezja  Ukraina  
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Nasza misja i struktura z biegiem czasu ulegały zmianom, 

 
 
 
 
 
 

Zakład produkcyjny Ferrero Hazelnut 
Company 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HCO – Hazelnut Company 
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Więcej informacji na 
www.hazelnutcompany.ferrero.com 

 Gospodarstwa   rolne   Zakłady  produkcyjne

 Argentyna  Chile  Serbia Chile  Turcja 
 Australia  Gruzja  RPA Włochy   

O raporcie 

 
 
 
 
 

31 zakładów na całym świecie1 

1. Włochy – Alba 1946 

2. Niemcy – Stadtallendorf 1956 

3. Francja – Villers-Écalles 1960 

4. Włochy – Pozzuolo Martesana 1965 

5. Australia – Lithgow 1974 

6. Irlandia – Cork 1975 

7. Ekwador – Quito 1975 

8. Włochy – Balvano 1985 

9. Włochy – S. Angelo Dei Lombardi 1985 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23. USA – North Canton 2017 

24. USA – Bloomington 2018 

25. USA – Franklin Park 2018 

26. USA – Louisville 2019 
 

 

30. Hiszpania – Alzira 2019 

31. Włochy – Castel d’Ario 2019 

10. Belgia – Arlon 1989 

11. Polska – Belsk Duzy 1992 

12. Argentyna – La Pastora 1992 

13. Brazylia – Poços De Caldas 1994 

14. Kamerun – Yaoundé* 2005 

15. Kanada – Brantford 2006 

16. RPA  – Walkerville* 2006 

17. Indie – Baramati* 2007 

18. Rosja  – Vladimir 2009 

19. Meksyk – S. José Iturbide 2013 

produkcyjne 27. USA – Florence 2019 

28. USA – Augusta 2019

29. USA – Chicago 2019

20. Turcja – Manisa 2013 

21. Chiny – Hangzhou 2015 

22. Wlk. Brytania  – Alfreton 2015 



Wstęp 

 
Raport zrównoważonego 
rozwoju Grupy Ferrero za 
rok 2019 

Nasze podejście 
do 
zrównoważonego 
rozwoju 

Nasze postępy i 
osiągane wyniki 

 
Najważni
ejsze 
dane 
liczbowe 

O raporcie 

 

O nas – cd.  
 
 

NASZA FIRMA 

33.003 
 
 
 

Rozkład geograficzny skonsolidowanych 
obrotów netto w roku finansowym 
2018/2019 (%) 

1. 
3. 

Pracowników (ekwiwalent pełnych etatów)2 

2017/18: 31.7483 

 
 
 
 
 
 

104 
Spółki skonsolidowane, zarządzane 
przez Ferrero International S.A. 

 
 

2. 

 
 

1. Włochy 13% 

2. Pozostałe kraje europejskie 58% 

3. Kraje pozaeuropejskie 29% 
 

Produkcja całkowita (w tonach) 

+3.6% 

+6.2% 1 

2 Wliczając Fundację Ferrero, ogółem jest to 33.013 pracowników. 

3 Wliczając Fundację Ferrero, ogółem jest to 31.758 pracowników. 

NASZE NAJWAŻNIEJSZE MARKI  

ponad170
Krajów, na terenie których nasze produkty  
są obecne i są sprzedawane  
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2018/2019    1.355.284T 
     

     

2017/2018    1.308.232T 
     

Skonsolidowane obroty netto (€) 
     

      

 2018/2019    11.376.634
      

      

 2017/2018    10.709.051 
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O nas – cd. 
 

NASZ ŁAŃCUCH WARTOŚCI  
Nasze wielkie marki rodzą się z wielkich 
inspiracji, a produkowane są z wielką troską i 
najwyższą jakością. Aby zapewnić prawdziwie 
zrównoważony charakter naszych marek, 
przyglądamy się oddziaływaniu i szansom, 
jakie powstają na każdym etapie łańcucha – 
od zakupu surowców po cały okres życia 
naszych produktów. 

 
SUROWCE 
Zaopatrujemy się w surowce takie, jak 
kakao, olej palmowy, orzechy laskowe, 
cukier, mleko i jaja, bo to z nich powstają 
nasze produkty. Utrzymujemy 
długofalową współpracę z dostawcami, 
dzięki czemu mamy pewność, iż 
rozumieją oni i zachowują nasze 
wartości. Identyfikowalność pozwala 
nam na monitorowanie tego, jak 
wytwarzane są surowce i skąd 
pochodzą. 

 
 
 

OPAKOWANIA 
Opakowania chronią jakość i 
świeżość naszych produktów, 
przez co są gwarancją 
najlepszych doznań podczas ich 
smakowania. Są też ważnym 
środkiem komunikacji z 
konsumentami i pomagają im 
wybierać produkty na podstawie 
jasnych i zrozumiałych 
informacji. Opakowania 
wytwarzane są ze szkła, papieru 
i tworzyw sztucznych. 

 
Czytaj dalej: str. 
29 

 
 
 
 
 
 

LOGISTYKA 
Nasze produkty są 
dystrybuowane i sprzedawane 
bezpośrednio oraz za 
pośrednictwem 
autoryzowanych dystrybutorów 
w ponad 170 krajach świata. 
Nasza działalność logistyczna 
w całym łańcuchu dostaw i sieci 
naszych magazynów obejmuje 
transport surowców, 
półwyrobów i wyrobów 
gotowych, a także materiałów 
do Kinder Niespodzianek.  

 
 
 

 
KONSUMPCJA 
Nasze produkty dają 
konsumentom radość i 
przyjemność, będące częścią 
zdrowego i zbilansowanego trybu 
życia. Wykazujemy się przy tym 
odpowiedzialnością, która 
wykracza poza obowiązki 
prawne. Dotyczy to naszej 
komunikacji marketingowej i 
informacji o składnikach, a także 
oferty porcji, która umożliwia 
konsumentom zaspakajanie ich 
codziennych potrzeb. 

 
Czytaj dalej: str. 
55 

 
 
 
 
 
 

KONIEC ŻYCIA 
Opakowania odgrywają niezwykle 
istotną rolę, jednak mogą szkodzić 
środowisku, jeśli nie są właściwie 
utylizowane. Czytelne wskazówki 
dotyczące tego, jak z nimi 
postępować oraz zapewnienie 
możliwości ich ponownego 
wykorzystania, recyklingu lub 
przeznaczenia na kompost to 
główne elementy naszego 
podejścia do zarządzania 
oddziaływaniem na środowisko. 

 
 

Czytaj dalej: 
str.34 

PRODUKCJA 
Nasze produkty są wytwarzane w 
ponad 30  zakładach 
produkcyjnych na całym świecie, a 
zabawki do Kinder Niespodzianek 
powstają we współpracy z 
kooperantami. Najwyższa jakość i 
bezpieczeństwo przy produkcji 
zarówno w naszych zakładach, jak i 
w firmach współpracujących, a 
także troska o środowisko i 
oddziaływanie społeczne stanowią 
nasz nadrzędny priorytet. 

Czytaj dalej: str. 20 

 
 

Czytaj dalej: str. 
28 

Czytaj dalej: str. 
33 
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Nasze podejście do innowacji 
 

Innowacje stanowią jeden z najważniejszych 
czynników napędzających nasz sukces. Nasze 
produkty, stworzone w laboratoriach w Albie, z 
czasem stały się ikonami branży wyrobów 
czekoladowych. 

 

W myśl tego podejścia zespół Open Innovation i jego 
współpracownicy w innych działach Firmy opracowują 
innowacyjne produkty, łącząc nowe technologie formulacji 
składników i produktów. Powstające w ten sposób wyroby 
są zgodne z tendencjami rynku żywności, regulacjami i 
wymogami zrównoważonego rozwoju. 

Na podstawie kierunków strategicznych w badaniach i 
rozwoju, wytyczanych przez naszego Prezesa 
Wykonawczego, zespół Open Innovation dąży do tworzenia 
produktów spożywczych w myśl zasad zrównoważonej 
przyszłości, stawiając na nowe technologie i sieci kontaktów 
oraz współpracę z najnowocześniejszymi ośrodkami na 
świecie: 

 
 
 
 
 
 
 

NOWY 
JORK, 

CORNELL’S 
TECH 

CAMPUS 
Umiejętne wykorzystanie aktywności i 

kreatywności amerykańskiego ekosystemu 
innowacji. 

 
 
 

SINGAPUR, 
PIERWSZY OŚRODEK 
INNOWACYJNOŚCI 
FERRERO W AZJI 

Ekosystem idealnie nadający się do 
eksperymentowania z nowymi technologiami, 

opracowywania i testowania nowych produktów. 

 

LUKSEMBURG, 
CENTRALA FERRERO  

Priorytetem jest dążenie do innowacyjności 
systemu europejskiego, przy jednoczesnym 
promowaniu bliskiej współpracy pomiędzy 

wszystkimi pionami Grupy Ferrero. 

 

 
Wstęp 

Strategiczne inwestycje badawczo-
rozwojowe skupiają się w kilku, kluczowych 
obszarach: 
– Zrównoważone opakowania, z przyspieszoną 

ścieżką realizacji programów opakowań 
kompostowalnych i papierowych  

– Redukcja strat żywności  

– Ewolucja kategorii słodkiej żywności 
pakowanej, z uwzględnieniem koncepcji 
better-for-you i żywności pochodzenia 
roślinnego  

– Nowoczesne technologie identyfikowalności, 
pozwalające wyraźniej ukazać 
zrównoważone pochodzenie surowców  

– Projekty pilotażowe w zakresie technologii 
rolnictwa precyzyjnego, pozwalające 
kierować i rozwijać rolnictwo zrównoważone, 
w   tym optymalizacja gospodarki wodnej i 
biokontrola. 

I 

10 



Nasze podejście 
do 
zrównoważonego 

 
Raport zrównoważonego 
rozwoju Grupy Ferrero za 
rok 2019 

 
Wstęp 

Nasze postępy i 
osiągane wyniki 

 
Najważni
ejsze 
dane 
liczbowe 

O raporcie 

 
 
 
 

NASZE PODEJŚCIE 
DO ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analiza istotności 12 

Nasi interesariusze 

Nasza strategia  14 

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ 16 

Ład organizacyjno-zarządczy 17 

 

Nasze podejście do 
zrównoważonego rozwoju 

11 



ortance usin 
list; 2. On-g 
p priority). 

relevance t 
ders (the y-a 
y matrix), an 
ucted using 

n. This tool 
s of data poi 
alised extern 
Criteria inclu 
andatory an 
n; newsflow 
nal analysis 
om Sigwatc 
nal risk exter 

omes of the a 
mitted and p 
Committee. 

Nasze podejście 
do 
zrównoważonego 

12 Raport zrównoważonego 
rozwoju Grupy Ferrero za Wstęp 

Nasze postępy i 
osiągane wyniki Najważn

iejsze 

O raporcie 

Analiza istotności 
To succeed in a changing world, 
we must adapt and respond 
to the issues that matter most 

Proces analizy istotności Materiality matrix 1  

     
 

 
Aby odnosić sukcesy w zmieniającym 
się świecie, musimy dostosowywać się i 
reagować na kwestie najistotniejsze dla 
naszych interesariuszy i naszego 
biznesu. Ich zrozumienie pomaga nam 
definiować strategiczne priorytety i 
informować o sprawach, które dla 
naszych interesariuszy mają największe 
znaczenie. 

 

W 2017 r., po zweryfikowaniu poprzedniej listy 28 
tematów, korzystając  z narzędzia BI Datamaran oraz 
źródeł wewnętrznych, wyłoniliśmy 22 najważniejsze 
kwestie tematyczne. 

Lista tematów została przedstawiona dyrektorom 
34 jednostek biznesowych w formie wewnętrznej 
ankiety. Poprosiliśmy o ich ocenę wg 3 kryteriów 
(1. do obserwacji, 2. kwestia istotna w skali 
bieżącej, 3. najwyższy priorytet). 

widzenia zrównoważonego rozwoju i 
ich potencjału tworzenia wartości, a 
także ich istotności w oczach 
interesariuszy. Na podstawie wyników 
oceny istotności kształtowane są 
nasze strategie oraz zakres 
raportowanych informacji. 

Najnowszą analizę przeprowadziliśmy w 
2019 roku. Biorąc pod uwagę 
interesariuszy wewnętrznych i 
zewnętrznych, w drodze 
wieloetapowego procesu opracowaliśmy 
ranking tematów dla nich 
najistotniejszych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tematy istotne 

Zmiany klimatyczne i jakość powietrza     Jakość i bezpieczeństwo produktów 

Odpowiedzialny łańcuch dostaw 

Zrównoważone opakowania  

i składników  

Prawa człowieka 

Etyka biznesowa 

Żywienie, odpowiedzialna 

Zachowanie kapitału 
przyrodniczego i bioróżnorodności  

konsumpcja i marketing                        Różnorodność i inkluzywność  
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 Celem analizy istotności jest 
wskazanie i ocena znaczenia 
kwestii kluczowych z punktu 

3
 2

1 

 2

Aby dokonać analizy znaczenia dla interesariuszy 
zewnętrznych (oś Y macierzy istotności), 
posłużyliśmy się narzędziem BI Datamaran. 
Analizuje ono tysiące danych punktowych i na tej 
podstawie wskazuje zewnętrzne 
spersonalizowane postrzeganie priorytetów. 
Kryteria obejmowały: trendy w branży; regulacje 
obowiązkowe i dobrowolne; przepływ informacji i 
media społecznościowe.  
Analizy zewnętrzne objęły również wyniki 
Sigwatch i inne zewnętrzne źródła badające 
poziom ryzyka reputacyjnego. 
 
Wyniki oceny zostały przedstawione Komitetowi 
ds. Audytu. 
 
Na podstawie tych wyników wskazaliśmy obszary 
priorytetowe naszej nowej strategii 
zrównoważonego rozwoju (patrz str. 15) i 
kwestie, na których skupia się niniejszy raport. 

4
 2
5
 2

Straty  produkcyjne  
Zmiany 
klimatyczne i 
jakość 
powietrza  

i straty żywności Jakość i 
bezpieczeństwo 

produktów i 
składników Cyberbezpieczeństwo 

i dane Gospodarka 
wodna 

Różnorodność i 
inkluzywność 

Zrównoważone 
opakowania 

Efektywność 
energetyczna 

Zachowanie 
kapitału 
przyrodniczego i 
bioróżnorodności  

Odpowiedzialny 
łańcuch dostaw 

Etyka 
biznesowa

 
Żywienie, 
odpowiedzialna 
konsumpcja i 
marketing  

Prawa 
człowieka 

Ład organizacyjno- 
zarządczy 

Stosunki 
pracy Zdrowie, bezpieczeństwo pracy i 

dobrostan pracowników  

Wspieranie 
lokalnych 
społeczności 

Wartość długoterminowa 

Innowacyjność i 
technologie cyfrowe  

Zdarzenia 
geopolityczne 

Dobrostan 
zwierząt 

Zadowolenie i rozwój 
pracowników 

Znaczenie i potencjalne oddziaływanie dla Ferrero  

Macierz istotności  
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Nasi interesariusze 
 
 

Zaangażowanie i współpraca z 
interesariuszami stanowi klucz do 
opracowania naszej strategii, 
bazującej na budowaniu z nimi 
relacji opartych na przejrzystości i 
zaufaniu. 
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Definiujemy naszych interesariuszy 
jako osoby, grupy i organizacje 
wewnątrz i na zewnątrz naszej 
Firmy, których nasza działalność 
dotyczy, ma na nie wpływ lub one 
wpływają na nią. 
Mapa interesariuszy wewnętrznych i 
zewnętrznych plasuje konsumentów w 
centrum naszego zainteresowania – to 
oni są naszym pierwszym 
interesariuszem. 
 

Pracownicy 

Media i sieci 
społecznościowe 

Związki 
zawodowe 

Organizacje 
konsumenckie i 
pozarządowe 

Stowarzyszenia 
handlowe i 

przemysłowe 

Konsumenci 

Społeczności 
lokalne 

Instytucje, 
rządy i 

regulatorzy 

Dystrybutorzy 
i detaliści 

Dostawcy 

Rolnicy 
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Nasza strategia  
W 2012 r. w strategii zatytułowanej 
„Wspólne wartości, by tworzyć wartość”, 
wyznaczyliśmy sobie  zobowiązania do 
realizacji na lata 2012-2020. Rok 2019 
był rokiem przejściowym, w którym  
dokonaliśmy weryfikacji naszych osiągnięć i 
rozpoczęliśmy opracowanie nowej strategii 
na nadchodzącą dekadę, „Z myślą o 
przyszłości”. 
Opiera się ona na misji Firmy, w którą 
wpisane jest stałe dążenie do 
doskonalenia, bo – choćby sprawy układały 
się znakomicie – najlepsze jest ciągle 
przed nami. 

  
. 

 

 
 

Na podstawie ostatniej analizy istotności 
została opracowana nowa strategia, która 
opiera się na czterech strategicznych filarach – 
ochronie środowiska, 
zaopatrywaniu się w surowce zrównoważonego 
pochodzenia, promocji odpowiedzialnej konsumpcji i 
wzmocnieniu roli ludzi. Filary te to obszary, w których 
chcemy wywrzeć największy wpływ i tworzyć największą 
wartość. Rozpoczęliśmy już formułowanie ambitnych 
zobowiązań, które ustalą kierunki naszego rozwoju i 
wyznaczą oddziaływanie, jakie chcielibyśmy osiągnąć w 
każdym ze strategicznych filarów. 

Aby wesprzeć realizację strategii, wskazaliśmy 
kluczowe czynniki, które będą decydowały o jej 
sukcesie. Nawiązujemy też współpracę z innymi, aby 
szerzyć nasze inicjatywy i wyznaczać kierunki 
transformacji całej branży słodyczy. Stawiamy na 
technologie i innowacyjność, które pozwolą nam 
osiągnąć założone cele w sposób szybki, efektywny i 
zauważalny. Podstawą naszego zrównoważonego 
rozwoju i transparentności w tym procesie będą 
certyfikacje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mocny model organizacyjno-zarządczy to 
podstawa budowania odpornej na trudności i 
przynoszącej sukcesy organizacji, w której 
wszystkie poziomy wpisana jest zasada 
zrównoważonego rozwoju. Dlatego ład 
organizacyjno-zarządczy stanowi bazę 
naszej strategii. 

Opracowanie tej strategii jest jeszcze w toku, 
ale tegoroczny raport został przygotowany 
według jej kształtu, tj. w oparciu o cztery 
strategiczne filary, mające zapewnić 
niezakłócone przejście do kolejnego etapu. 

 
Z MYŚLĄ 

O  
PRZYSZŁOŚCI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W przyszłym roku przedstawimy bardziej kompletny 
obraz strategii, szczegółowo opisując poszczególne 
kwestie i zobowiązania w ramach każdego z filarów. 

Treść tego raportu skupia się 
na wynikach osiągniętych w 
roku 2019, ale prezentuje też, 
tam gdzie to możliwe,  nasze 
ambicje na przyszłość – te 
miejsca zostały oznaczone 
nagłówkiem ‘Spojrzenie w 
przyszłość’. 
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Struktury, polityki i procesy organizacyjno-zarządcze 

Certyfikacja Technologie Współpraca z partnerami  

SUROWCE 
ZRÓWNOWAŻONEGO 
POCHODZENIA 
Zależy nam na dobrych źródłach pochodzenia 
naszych surowców. Budujemy mocny łańcuch 
dostaw, dając siłę sprawczą rolnikom i 
społecznościom, od których je pozyskujemy oraz 
troszcząc się o zachowanie ich środowiska. 

 

PROMOCJA 
ODPOWIEDZIALNEJ 
KONSUMPCJI  
Zależy nam na dobrych źródłach pochodzenia 
naszych surowców. Budujemy mocny łańcuch 
dostaw, dając siłę sprawczą rolnikom i 
społecznościom, od których je pozyskujemy oraz 
troszcząc się o zachowanie ich środowiska. 

WZMOCNIENIE ROLI  I 
POZYCJI LUDZI  
Zależy nam na naszych ludziach. Nadal będziemy 
rozwijać i motywować naszych pracowników, a 
także dbać o różnorodność i inkluzywność w całej 
naszej Firmie. 

 

OCHRONA 
ŚRODOWISKA 
Zależy nam na środowisku naturalnym. W naszej 
działalności będziemy dążyć do efektywności 
środowiskowej, redukować emisje i wspierać 
obieg zamknięty naszych opakowań. 
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Nasza strategia – cd. 

 
Wraz z upływem roku 2020 dobiegnie 
końca okres naszej obecnej strategii. 
Skupiała się ona na działaniach 
nakierowanych na ludzi i planetę, w 
dążeniu do zapewnienia postępu i 
transparentności wszystkich naszych 
działań. 

Wiele z naszych celów zostanie 
osiągniętych. Wiele też ulegało 
weryfikacji wraz ze zmianami 
następującymi w naszym biznesie i 
otaczającym nas świecie. W tej części 
chcemy przedstawić stan realizacji 
bieżących zobowiązań na okres do 
końca roku finansowego 2018/19, 
wykorzystując w tym celu nowe ujęcie 
zrównoważonego rozwoju. 

OCHRONA ŚRODOWISKA  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI  
Emisje 
W ciągu ostatniej dekady szczegółowo 
przyglądaliśmy się oddziaływaniu, jakie wywieramy 
w całym łańcuchu wartości. Wykonaliśmy m.in. 
mapę naszych emisji, wg zaleceń Greenhouse 
Gas (GHG) Protocol. Teraz jesteśmy bardziej 
świadomi oddziaływania, jakie wywiera 
prowadzona przez nas działalność. 

Pomimo wzrostu produkcji, zwiększenia 
naszego zasięgu i światowej ekspansji, nasze 
stałe starania o efektywność energetyczną 
zapewniły utrzymanie na niezmienionym 
poziomie ogółu emisji naszych zakładów 
produkcyjnych. 

Niestety nie uda nam się osiągnąć dwóch celów 
redukcji emisji CO2eq wyznaczonych do roku 2020, 
a ustalonych w roku 2010, czyli 40% redukcji emisji 
CO2eq z działalności produkcyjnej (w stosunku do 
roku 2007) i 30% redukcji emisji gazów 
cieplarnianych w transporcie i magazynach (w 
stosunku do roku 2009). 

Jesteśmy zdeterminowani, by z tego doświadczenia 
wyciągnąć wnioski i w tym kluczu będziemy 
formułowali nasze zobowiązania klimatyczne do roku 
2030. 

W sierpniu 2019 roku w naszych zakładach 
osiągnęliśmy 48% pułap własnej produkcji energii 
elektrycznej oraz 51% energii cieplnej. Patrząc w 
przyszłość, skupiamy się na inwestycjach w 
zieloną energię, zarówno nabywaną, jak i 
produkowaną we własnym zakresie. 

Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia celu 
certyfikacji Grupy wg normy ISO 50001. 15 
zakładów już taki certyfikat posiada. 

 
Opakowania 
Osiągnęliśmy cel w postaci 100% papieru i 
tektury ze źródeł zrównoważonych. W kontekście 
zobowiązania do redukcji opakowań 
plastikowych, rozważamy możliwość 
wykorzystania bioplastików, co pozwoliłoby 
ograniczyć zużycie tworzyw nieodnawialnych i 
zwiększyć udział materiałów odnawialnych w 
opakowaniach o 10% do końca 2020 r. 

Na podstawie wiedzy z zakresu dostępnych 
technologii, a także wymogów dotyczących 
bezpieczeństwa i jakości żywności oraz 
oczekiwań konsumentów zrewidowaliśmy ten cel 
i, w oparciu o dobre wzorce proponowane przez 
branżę, przyjęliśmy nowy cel, którym jest 
przestawienie się do roku 2025 na stosowanie w 
opakowaniach wyłącznie materiałów nadających 
się do ponownego wykorzystania, recyklingu lub 
kompostowalnych. 

SUROWCE 
ZRÓWNOWAŻONEGO 
POCHODZENIA 

Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI 
Surowce 
Jesteśmy na dobrej drodze, by do końca 2020 roku 
zrealizować cele wyznaczone dla głównych 
surowców. Już w grudniu 2014 r. osiągnęliśmy 100% 
dostaw oleju palmowego z certyfikatem RSPO jako 
olej segregowany i we wszystkich kolejnych latach 
poziom ten był utrzymywany. 

W przypadku kakao osiągnęliśmy 81% dostaw 
surowca certyfikowanego i na koniec 2020 roku 
powinniśmy zrealizować cel w postaci 100%. 

Cel 100% dostaw orzechów laskowych ze 
zrównoważonych źródeł okazał się dużym 
wyzwaniem. Osiągnęliśmy poziom 52% 
identyfikowalności wszystkich dostaw tego 
surowca i nadal, w kolejnych latach, będziemy 
dążyć do pełnej identyfikowalności. 

48% dostaw cukru trzcinowego pochodzi już ze 
źródeł zrównoważonych, a do końca 2020 roku 
planujemy osiągnąć założone 100% dostaw 
certyfikowanych. 

W 2014 r. zrealizowaliśmy też już cel w postaci 
100% dostaw jaj z chowu ściółkowego dla 
zakładów europejskich, a do roku 2025 
pragniemy cel ten rozszerzyć na wszystkie 
nasze zakłady na całym świecie. 

PROMOCJA 
ODPOWIEDZIALNEJ 
KONSUMPCJI 

Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI  
Bezpieczeństwo i jakość 
Jakość i bezpieczeństwo produktów od zawsze 
stanowiły nasz priorytet. Dlatego założyliśmy sobie, 
że do roku 2020 wszystkie zakłady Grupy zdobędą 
certyfikat bezpieczeństwa żywności FSSC 22000. 
Cel ten udało się już zrealizować dla 21 zakładów, 
które posiadają certyfikację FSSC 22000, w tym 
zakładów w ramach Projektu Przedsiębiorczości 
Michele Ferrero. 
Patrząc w przyszłość, będziemy realizowali wymóg 
certyfikacji we wszystkich nowych zakładach. 

 
WZMACNIANIE ROLI I 
POZYCJI LUDZI  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI 
Różnorodność 
Nasze cele do roku 2020 zakładały promocję 
różnorodności i zwiększenie o 5% zatrudnienia 
kobiet na stanowiskach kierowniczych (w 
stosunku do sierpnia 2015 r). Jesteśmy na dobrej 
drodze do realizacji tego celu i już w RF 2019 
osiągnęliśmy wzrost zatrudnienia kobiet na 
stanowiskach kierowniczych o 4,4%. Dalsze 
wspieranie tego kierunku stanowi dla nas ważny 
priorytet na przyszłość. 

 
Działalność społeczna  
W ostatniej dekadzie znacząco rozwinęliśmy 
działalność Fundacji Ferrero i Projektu 
Przedsiębiorczości Michele Ferrero. 
Natomiast Program Kinder Joy of moving 
obejmuje swoim zasięgiem już 4,6 mln dzieci 
na całym świecie. 

 

Nasze podejście do 
zrównoważonego rozwoju 
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Cele Zrównoważonego 
Rozwoju ONZ  

Cele Zrównoważonego Rozwoju (CZR) 
opracowane przez OZN to ogólnoświatowe 
wezwanie do działania w dążeniu do 
lepszej i bardziej zrównoważonej 
przyszłości. Tych 17 celów wyznaczonych 
do roku 2030 obejmuje wyzwania, z jakimi 
obecnie mierzy się świat, a więc walkę z 
ubóstwem, nierównościami, zmianami 
klimatycznymi, degradacją środowiska, 
starania o pokój i sprawiedliwość. 

 
 
 

Nasze ambicje zrównoważonego rozwoju 
formułujemy zgodnie z Celami 
Zrównoważonego Rozwoju przyjętymi 
przez ONZ. Nasza strategia jest z nimi 
powiązana  - w ten sposób chcemy 
zapewnić ważny i przejrzysty wkład w 
ochronę planety, podnoszenie poziomu 
życia ludzi i walkę z ubóstwem. 
Popierając wszystkie CZR, 
koncentrujemy się na tych, które w 
najbliższy sposób wiążą się z naszą 
strategią i do ich realizacji chcemy 
przyczyniać się konkretnymi działaniami. 

 
 
 

CZR najbliżej związane z naszą strategią 
podzieliliśmy na trzy klastry: te, z którymi nasza 
strategia jest w pełni zharmonizowana (traktowane 
jako kluczowo priorytetowe), te, które mają być 
aktywatorami naszej strategii i te, które są wspierane 
przez realizowane przez nas działania. Korelacja ta 
została opracowana na podstawie tematów 
wyłonionych w toku analizy istotności oraz liczby 
powiązań z każdym z CZR. Na podstawie tak 
ustalonych priorytetów, opracowując strategię, 
zastanowimy się, jak możemy przyczynić sie do 
realizacji poszczególnych Celów Zrównoważonego 
Rozwoju. 

 

NA PODSTAWIE TAK 
USTALONYCH 
PRIORYTETÓW, 
OPRACOWUJĄC 
STRATEGIĘ, 
ZASTANOWIMY SIĘ, JAK 
MOŻEMY PRZYCZYNIĆ SIĘ 
DO REALIZACJI 
POSZCZEGÓLNYCH CZR.

 

PODZIELILIŚMY 
CZR NA 3 
KLASTRY, 
KTÓRE W 
BARDZO ŚCISŁY 
SPOSÓB WIĄŻĄ 
JE Z NASZĄ 
STRATEGIĄ. 

 

Nasze podejście do 
zrównoważonego rozwoju 
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Ład organizacyjno-
zarządczy 

 
Stabilny model organizacyjno-
zarządczy pomaga uwzględniać 
zasadę zrównoważonego rozwoju 
na wszystkich szczeblach Grupy 
Ferrero. Polityki i programy, które 
opracowujemy, mają kierować 
naszą praktyką biznesową, 
zarządzać naszym 
oddziaływaniem i wywierać 
pozytywny wpływ społeczny. 

Stanowiąca solidną podstawę historia firmy 
Ferrero oraz jej dziedzictwo opierają się o 
rodzinną formę własności, dążenie do 
ekspansji na nowe rynki, otwieranie nowych  

zakładów produkcyjnych, innowacyjność produktów 
i opakowań, a także jakość i świeżość produktów. 
Kwestie te stanowią dla nas najwyższy priorytet. 

Nasza Grupa zawsze wykazywała się troską o 
ludzi i lokalne społeczności, a więc naszych 
pracowników, także emerytowanych, 
konsumentów, rodziny i lokalne społeczności, na 
terenie których działamy. 
Te zasady odpowiedzialności społecznej 
przyświecały nam od początku, a więc już 70 lat 
temu w Albie, i do dziś pozostają niezmienne. 

 

Ład organizacyjno-

Grupa Ferrero przyjęła tradycyjny model ładu 
organizacyjno-zarządczego, w którym 
Zgromadzenie Udziałowców
Executive Chairman oraz 
(CEO) kierują projektami i inicjatywami, zgodnie 
z długofalowymi założeniami strategicznymi, 
promując transparentną i stałą 
interesariuszami. 

Skład Rady Dyrektorów (
obejmujący również osoby spoza rodziny Ferrero
okresowo oceniany pod kątem zapewnienia właściwej 
równowagi wiedzy, umiejętności i doświadczenia, a 
także proaktywnego podejścia jej członków do 
realizacji założonych przez Grupę celów

Nasz Executive Chairman,
Pan Giovanni Ferrero, w oparciu o
wartości, dokonuje weryfikacji i zatwierdza 
długoterminową strategię Grupy. 
nowe kierunki biznesowe i decyduje o 
przełomowych innowacjach

Kieruje on Sztabem Strategicznym 
którego wchodzą Strategiczne R&D, Strategia
Planowanie i Kontrola Finansów
Rozwój i Audyt Jakości
Przywództwa w Grupie (
GLT), Komitetem ds. Audyt
(Rada ds. HR i Rozwoju Organizacyjnego, Rada 
ds. Przemysłu i Dostaw
Rada ds. Zakupów i Rada ds. Reputacji

 

 
 

1 Model obowiązujący od 1 września 
2019 r. 
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-zarządczy Ferrero1  

przyjęła tradycyjny model ładu 
zarządczego, w którym 

Zgromadzenie Udziałowców, Rada Dyrektorów, 
oraz Chief Executive Officer 

kierują projektami i inicjatywami, zgodnie 
z długofalowymi założeniami strategicznymi, 
promując transparentną i stałą komunikację z 

Skład Rady Dyrektorów (Board of Directors), 
obejmujący również osoby spoza rodziny Ferrero, jest 
okresowo oceniany pod kątem zapewnienia właściwej 
równowagi wiedzy, umiejętności i doświadczenia, a 
także proaktywnego podejścia jej członków do 

przez Grupę celów. 

Executive Chairman, 
w oparciu o naszą kulturę i 

dokonuje weryfikacji i zatwierdza 
długoterminową strategię Grupy. Ustala również 
nowe kierunki biznesowe i decyduje o 
przełomowych innowacjach. 

Kieruje on Sztabem Strategicznym (w skład 
którego wchodzą Strategiczne R&D, Strategia, 
Planowanie i Kontrola Finansów, Zrównoważony 

), oraz Zespołem ds. 
Przywództwa w Grupie (Group Leadership Team -

Audytu i Radami Grupy 
Rada ds. HR i Rozwoju Organizacyjnego, Rada 

ds. Przemysłu i Dostaw, Rada ds. Produktów, 
Rada ds. Zakupów i Rada ds. Reputacji). 

Struktura organizacyjno-zarządcza Grupy Ferrero 
 

Executive 
Chairman 

  
HR & OI Sprawy prawne Zakupy i 

Ferrero Hazelnut 
Company (HCo)

 

Nasze podejście do 
zrównoważonego rozwoju 

Strategiczne 
R&D 

Strategia 

CEO 

Obszary – 
Europa, 

International, 
APAC-MEA 

Marki 
Globalne 

Przemysł i 
Dostawy 

O raporcie 

Ferrero  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sztab 
Strategiczny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sztab 
Operacyjny 

   
Zakupy i  

Ferrero Hazelnut 
Company (HCo) 
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Planowanie 
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Ład organizacyjno-zarządczy – cd. 
 
 
 

Nasz CEO, Lapo Civiletti, skupia się na realizacji 
celów krótko- i średnioterminowych, zapewniając 
ciągłość działania biznesu i maksymalizację 
zdolności zarządczych. W ten sposób: 

– przyczynia się do formułowania celów 
biznesowych, zgodnie z wytycznymi 
wyznaczonymi przez Executive Chairman; 

– zapewnia realizację celów 
biznesowych (budżetowych i w skali 
planów od rocznych do trzyletnich); 

– nadzoruje i kieruje współpracą i 
komplementarnością poszczególnych Pionów i 
Obszarów; 

– umacnia ochronę know-how Grupy i wzmacnia 
jego rozwijanie, 

– zapewnia ciągłość wartości Ferrero i 
promuje kulturę innowacyjnego rozwijania 
produktów. 

CEO kieruje Zespołem ds. Przywództwa w Grupie 
(Group Management Team - GMT), w skład którego 
wchodzą następujące funkcje: Obszary – Europa; 
International; APAC-MEA; Marki Globalne; 
Przemysł i Dostawy; Sprawy Instytucjonalne i 
Komunikacja Korporacyjna; Finanse; Zasoby 
Ludzkie oraz Rozwój Organizacyjny; Sprawy 
Prawne; Zakupy i Ferrero Hazelnut Company 
(HCo); a także Rozwój Sprzedaży. 

 
Na dzień 31 sierpnia 2019 roku w skład Grupy 
wchodziły 104 spółki skonsolidowane, zarządzane 
przez Ferrero International S.A., spółkę z siedzibą w 
Luksemburgu. 

 
Nadzór nad zrównoważonym rozwojem  
Ta część Firmy zajmuje się definiowaniem strategii 
zrównoważonego rozwoju Grupy w oparciu o 
najważniejsze kierunki tego rozwoju na świecie 
oraz tendencje konsumenckie, które muszą być 
właściwie wpisane w strategiczne podejście Grupy 

do zrównoważonego rozwoju. 

CSR i Jednostka ds. Zrównoważonego Rozwoju 
Organizacji stanowią część Sztabu Strategicznego i 
współpracują z pionami biznesowymi, którym 
udzielają strategicznego wsparcia w zakresie 
wszelkich spraw związanych ze zrównoważonym 
rozwojem. 

Najważniejsze zadania w tym obszarze to: 
– realizowanie założeń zrównoważonego rozwoju 

Grupy Ferrero poprzez włączanie zasad 
zrównoważonego rozwoju do strategii, polityk i 
procedur; 

– kształtowanie praktyk biznesowych pod kątem ich 
odpowiedzialności; oraz  

– tworzenie pozytywnego oddziaływania na 
społeczności, w których działamy. 

 
Jego cele to: 

– definiowanie strategii zrównoważonego rozwoju Grupy w 
oparciu o najważniejsze kierunki tego rozwoju na 
świecie oraz tendencje konsumenckie, a także 
włączanie ich w długoterminowe wytyczne Grupy w 
sprawie zrównoważonego rozwoju; 

– wspieranie wszystkich pionów biznesowych we 
wdrażaniu planów i monitorowanie działań z 
zakresu zrównoważonego rozwoju, 
koncentrując się przede wszystkim na 
monitorowaniu głównych inicjatyw społecznych i 
środowiskowych; 

– rozwijanie długoterminowych 
projektów rozwoju 
zrównoważonego; oraz  

– opracowywanie transparentnego systemu 
sprawozdawczości. 

 
Zasady i wytyczne etyki 
biznesowej  
Zasady i wytyczne dla pracowników i innych podmiotów 
z nami współpracujących zostały zawarte w Kodeksie 
etycznym Ferrero oraz naszym Kodeksie postępowania 
w biznesie. Od pracowników wymagamy poszanowania 
zasad określonych w tych dokumentach. Każdy z 
pracowników, podejmując pracę w Grupie, otrzymuje 
ich egzemplarz. 

Zachęcamy naszych pracowników do zgłaszania 
naruszeń lub domniemanych naruszeń Kodeksów. 
Od 2018 roku działa specjalna infolinia pod nazwą 
Ferrero Integrity Helpline, dzięki której pracownicy 
Grupy Ferrero i podmioty z nami współpracujące 
mogą zadawać pytania i zgłaszać sprawy mające 
związek z przestrzeganiem Kodeksu etycznego i 
Kodeksu postępowania w biznesie. 

 
Infolinia umożliwia zgłaszanie spraw w sposób 
poufny i, tam gdzie dopuszczają to lokalnie 
obowiązujące przepisy prawa, anonimowo. Dostęp 
do niej jest możliwy przez całą dobę, przez 365 dni 
w roku w 43 językach, poprzez stronę internetową 
lub bezpłatne linie telefoniczne w 55 krajach, w 
których działa Ferrero. Zgłoszenia odbierane są 
przez niezależny podmiot i udostępniane 
Komitetowi Sterującemu Ferrero, w skład którego 
wchodzą członkowie GMT, a który zajmuje się 
oceną i badaniem zgłoszeń. W lipcu 2018 roku 
został wydany Regulamin Grupy Ferrero w sprawie 
zapobiegania łapówkom i korupcji  (Ferrero Group 
Anti-Bribery and Corruption Policy). Jest w nim 
zapisane nasze zobowiązanie do tego, by żadna 
osoba, zgłaszająca w dobrej wierze swoje 
podejrzenia w sprawie rzeczywistych lub 
potencjalnych naruszeń zasad, nie ponosiła z tego 
tytułu negatywnych konsekwencji. 
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OCHRONA 
ŚRODOWISKA  
Z MYŚLĄ O 
PRZYSZŁOŚCI 
Zależy nam na środowisku naturalnym. W 
naszej działalności będziemy dążyć do 
efektywności środowiskowej, redukować emisje 
i wspierać obieg zamknięty naszych opakowań. 

 

Nasze postępy i 
osiągane wyniki Wstęp Sustainability Report 2019 
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Jak, z myślą o przyszłości, chronimy środowisko  
 
 

DLACZEGO TO 
WAŻNE?

  
 

 

NASZE ZOBOWIĄZANIE DO 2020 R. 

NASZE PODEJŚCIE  Pracujemy też nad usprawnieniem naszej logistyki tak, 
by była ona bardziej przyjazna dla środowiska. 

Naukowcy nigdy dotąd nie mówili tak dobitnie o 
konsekwencjach ludzkiej konsumpcji i 
wzrastającym zapotrzebowani na energię, ziemię i 
wodę na całej planecie. Wobec zmian 
klimatycznych, będących jedną z najpilniejszych 
kwestii, które stoją dziś przed nami, redukcja emisji 
stała się nieodzownym elementem 
odpowiedzialnego biznesu. 
Łączy się to z wieloma innymi obszarami zarządzania 
środowiskowego w całym łańcuchu wartości – od 
energii, wody i odpadów po bioróżnorodność i 
docenienie głosu lokalnych społeczności. Nasze 
bezpośrednie oddziaływanie na środowisko ma 
związek z prowadzoną działalnością produkcyjną. Ale 
wpływ wywieramy też poprzez zakup surowców, które 
wykorzystujemy w produktach i ich opakowaniach, jak 
również sposób postępowania z nimi po tym, gdy 
zakończy się ich żywotność. 

 
Prawdziwie znacząca zmiana wymaga uwzględnienia 
oddziaływania, jakie nasze produkty wywierają w 
całym łańcuchu wartości. Kluczowe elementy to 
zgodność z przepisami prawa, certyfikacja zakładów, 
gromadzenie i monitorowanie danych, a także 
inwestycje w najlepsze technologie procesów 
operacyjnych. 
Monitorujemy wyniki na poziomie zakładów i z 
wyprzedzeniem planujemy działania, nakierowane 
na spełnienie rosnących oczekiwań naszych 
klientów w kwestii zrównoważonych opakowań. 

Nasza Polityka Środowiskowa i 
Energetyczna oraz Kodeks Dostawcy 
Ferrero opisują nasze zobowiązania 
środowiskowe wobec interesariuszy, w tym 
pracowników i partnerów. 
Towarzyszy temu zestaw procedur operacyjnych, 
poświęconych najważniejszym tematom 
środowiskowym. Nasze zakłady określają lokalne 
plany działania w oparciu o politykę i wytyczne 
całej Grupy, a także uwarunkowania miejscowe. 

Zaangażowanie, budowanie wiedzy i wymiana 
dobrych wzorców mają podstawowe znaczenie dla 
poprawy naszych wyników środowiskowych. 
Centralny pion Direzione Operations Sustainability, 
Environment and Energy (DOSEE) blisko 
współpracuje z menadżerami  ISEE (Industrial 
Sustainability, Environment 
and Energy) w naszych zakładach. 
Menadżerowie ISEE nadzorują zadania związane 
z zarządzaniem środowiskowym na szczeblu 
lokalnym i stanowią podstawowy punkt 
odniesienia dla wszystkich kwestii związanych z 
ochroną środowiska w zakładach. 

Kluczowe znaczenie ma tu monitorowanie 
oddziaływania logistyki. Stale podejmujemy też 
kolejne inicjatywy, których celem jest obniżenie 
oddziaływania, jakie na środowisko wywierają nasze 
sieci transportowe, przy zachowaniu zgodności z 
wymogami i regulacjami. 

Chcemy wspierać przekształcanie się gospodarki w 
system o obiegu zamkniętym, poprzez zapewnienie, 
by wszystkie nasze opakowania nadawały się do 
ponownego wykorzystania, recyklingu lub mogły być 
kompostowane. 
W tym celu stosujemy podejście oparte na danych i w 
oparciu o nie projektujemy i opracowujemy nasze 
opakowania, poszukując najlepszych materiałów, 
minimalizując oddziaływanie na środowisko i 
zamieszczając jasne instrukcje informujące 
konsumentów o tym, jak bezpiecznie pozbyć się 
opakowania po produkcie. 

Stosujemy metodę LifeCycle Assessment (LCA), 
która wiąże kwestie środowiskowe – jak np. 
wykorzystanie zasobów i emisje – z ich 
konsekwencjami właśnie dla środowiska. 

W RF 18/19 przeanalizowaliśmy LCA dla naszych 
głównych produktów, łącznie z ich opakowaniami, 
aby dowiedzieć się, które aspekty mają dla 
środowiska największe znaczenie i lepiej 
uświadomić sobie oddziaływanie na środowisko 
w całym cyklu życia naszych produktów. 

Obecnie dane środowiskowe podajemy dla 22 
zakładów. Pracujemy nad dołączeniem kolejnych 
dziewięciu  
( ), które weszły w skład naszej 
Grupy na skutek ostatnich przejęć. Również 
one będą sukcesywnie ujmowane w 
kolejnych raportach. 

Wraz z rozwojem i ekspansją naszej Firmy, 
poprzednie zobowiązanie do osiągnięcia 40% 
redukcji emisji CO2eq z działalności 
produkcyjnej i 30% redukcji emisji z 
transportu i magazynów do roku 2020 nie 
zostanie zrealizowane. Obecnie zastąpiliśmy 
te cele bardziej ambitnymi zamierzeniami w 
zakresie śladu węglowego, które chcemy 
zrealizować do roku 2030. Częściowo udało 
nam się dotrzymać zobowiązania w zakresie 
produkcji określonej ilości energii elektrycznej 
we własnym zakresie do roku 2020 i 
zaplanowaliśmy szereg inwestycji w 
efektywność energetyczną oraz źródła 
odnawialne, które przyczynią się do obniżenia 
emisji z naszej działalności produkcyjnej. 

 

 

Nasze postępy i 
osiągane wyniki 

Skupiamy się na następujących obszarach, w 
których mamy największe szanse na osiągnięcie 
ważnych zmian: 

Zmiany klimatyczne – redukcja naszego śladu 
węglowego poprzez obniżenie emisji gazów 
cieplarnianych w naszej działalności oraz w całym 
łańcuchu wartości  

Efektywność energetyczna – obniżenie poziomu 
energii potrzebnej do naszej działalności  

Gospodarka wodna – racjonalne wykorzystywanie 
zasobów wody w naszych procesach 
produkcyjnych i redukcja zużycia wody oraz 
oczyszczanie ścieków  

Opakowania i gospodarka w obiegu 
zamkniętym – wspieranie transformacji ku 
gospodarce o obiegu zamkniętym, w której 
opakowania nigdy nie stają się odpadem i nie 
zanieczyszczają środowiska. 
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SPOJRZENIE  

W PRZYSZŁOŚĆ 
Emisje  

– Redukcja w wartościach 
bezwzględnych emisji z Zakresu 
1 i 2 do roku 2030 o 50% w 
stosunku do poziomu z 2018r. 

– Redukcja natężenia emisji z zakresu 
1, 2 i 3 o 43 % do roku 2030 na tonę 
produkcji w porównaniu z 
poziomem z roku 2018. 

Opakowania 

– Wszystkie opakowania w 100% 
nadające się do ponownego 
wykorzystania, kompostowania lub 
recyklingu do roku 2025. 
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Zmiany klimatyczne 
Zmiany klimatyczne to jeden z 
najpoważniejszych problemów globalnych 
naszych czasów. Ich oddziaływanie już 
teraz ma ogromny wpływ na ludzi i 
planetę. 

Międzyrządowy Panel ds. Zmian 
Klimatycznych działający w ramach ONZ 
(IPCC) w swoim raporcie za rok 20181 

stwierdza, że pozostało nam zaledwie 12 
lat na podjęcie działań, by utrzymać 
wzrost temperatury poniżej poziomu 
1,5°C, po przekroczeniu którego 
oddziaływanie zmian będzie dużo 
poważniejsze. Światowy przemysł 
produkcji żywności i napojów może 
znacząco przyczynić się do spełnienia 
celów Porozumienia Paryskiego i 
ograniczenia średniego światowego 
wzrostu temperatury.  

Zakres 1 
Nasze podejście do redukcji emisji skupia się na 
obniżeniu emisji z naszej własnej działalności, 
nad którą możemy sprawować bezpośrednią 
kontrolę. Obok inwestycji w technologie o 
wysokiej sprawności energetycznej, skupiamy 
się na zwiększaniu własnej produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych, podnoszeniu efektywności 
energetycznej procesów i produkcji energii przy 
wykorzystaniu paliw alternatywnych. 
Nasze emisje wchodzące w Zakres 1 
stanowią 7,2% całości. 

 
Nasze wyniki  

Zakres 2 
Zakres 2 odnosi się do emisji pośrednich, związanych 
z zakupem energii elektrycznej, cieplnej i pary. 
Stanowią one 1,8% całości. Redukcja emisji z 
Zakresu 2 pozwoli nam osiągnąć pozytywne efekty w 
krótkim i średnim terminie. W ramach zobowiązania 
do redukcji śladu węglowego związanego z kupowaną 
przez nas energią, stopniowo zwiększamy ilość 
energii elektrycznej nabywanej przez nasze zakłady 
za pomocą mechanizmu certyfikatów ekologicznych 
oraz, tam gdzie to możliwe, rozważając alternatywę w 
postaci PPA (Power Purchase Agreement). 

Zakres 3 
W RK 18/19 emisje, za które ponosimy pośrednią 
odpowiedzialność (Zakres 3) wyniosły w sumie 
5.914.157 ton ekwiwalentu CO2, co stanowi 91% 
całości naszych emisji. Ten obszar jest największym 
wyzwaniem, ponieważ często nie mamy 
bezpośredniej kontroli nad źródłami naszych emisji z 
Zakresu 3, a w procesie tym bierze udział wielu 
interesariuszy. Największym źródłem emisji z 
Zakresu 3, stanowiącym 60,3%,  całości, jest uprawa 
i hodowla surowców rolniczych. Na kolejnych 
miejscach znajdują się opakowania (12,5%) oraz 
logistyka i transport produktów (6,4%). 

W ostatniej dekadzie mierzyliśmy nasz Całkowity 
Ślad Węglowy, aby poznać wpływ, jaki na 
środowisko wywiera nasza działalność – od  

surowców poprzez używanie naszych produktów. 
Jasny i kompletny obraz naszego oddziaływania w 
całym łańcuchu wartości stanowi podstawę, w 
oparciu o którą możemy wskazać obszary 
największego potencjału redukcji emisji. 
Osiągnęliśmy pełną zgodność z Greenhouse Gas 
Protocol, który wyznacza standardy w zakresie 
organizacji pomiarów i raportowania emisji. 

Zakres 1 

 
7,2% 

 
 
 

1,8% 

 
Zakres 2* 

 
 

Zakres 3 

 
  90,9% 

 
 
 
 

Pozostałe** 
 

7,8% 

 
 
 
 
 

60,3% 

 
Surowce 

 
 
 
 
 

 
1    https://www.ipcc.ch, Report on Global Warming, 

8 października 2018 r. 

* Emisje z Zakresu 2 w ujęciu rynkowym. 

** Delegacje służbowe – Odpady i produkty pomocnicze – Dobra 
inwestycyjne – Aktywa wynajmowane – Transport i dystrybucja do 
punktów sprzedaży – Koniec żywotności produktów stałych. 

*** Emisje związane z centrami produkcyjnymi, wytwarzającymi 
produkty z linii KINDER® Niespodzianka dla zakładów Ferrero 
(materiały, formy i transport Niespodzianek). 

 
3,9% 

 
Niespodzianki*** 

 
 
 

6,4% 

 
Łańcuch dostaw 

(logistyka i transport) 

 
 
 

12,5% 

 
Opakowania 
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Zmiany klimatyczne – cd.  

 
Nasze emisje z Zakresu 1 i 2 obniżyły się o 3,5% w 
wartości bezwzględnej po osiągnięciu przez nas w 
Europie pułapu 100% energii elektrycznej z sieci 
pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. Pod 
względem natężenia emisji odnotowaliśmy spadek 
w Zakresie 1,2 i 3 o 1,4%, i to pomimo wzrostu 
naszej działalności. 

NASZE EMISJE Z ZAKRESU 
1 i 2 OBNIŻYŁY SIĘ O 3,5% W 
WARTOŚCI BEZWZGLĘDNEJ 
PO OSIĄGNIĘCIU W 
EUROPIE PUŁAPU 100% 
ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z 
SIECI POZYSKIWANEJ ZE 
ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH. 

 
 
 

Emisje GWP OGÓŁEM (Razem Zakres 1 
+ Zakres 2 w ujęciu rynkowym + Zakres 
3) 

 
 
 
 

Emisje GWP Zakres 3– Emisje ogółem  

 
RF 17/18 RF 18/19 

tCO2eq. 6.440.127,59 6.500.552,01 
 
 
 

2 
 
 
 
 

tCO2eq. 5.832.247,57 5.914.157,29 

 

 
OPTYMALIZACJA 
TRANSPORTU I 
MAGAZYNOWANIA 
Naszym celem jest optymalizacja logistyki łańcucha dostaw, 
prowadząca do redukcji emisji, przy jednoczesnym wspieraniu 
stałego wzrostu ilości i wielkości dostaw na rynek. 

 
Obejmuje to ograniczenie pustych 
przebiegów samochodów 
ciężarowych i lepszą organizację 
dostaw. W niektórych krajach do 
optymalizacji naszych działań 
przyczyniła się współpraca z 
firmami logistycznymi, w innych 
przestawiliśmy się na samochody 
niskoemisyjne. Np. w  Albie 
(Włochy) do przewozów na 
krótkich trasach wykorzystywany 
jest samochód na sprężony metan 
(CNG), który przejeżdża rocznie 
ok. 50 tys. km. W Ghaziabad 
(Indie) trzy samochody, których 
zasilanie przerobiono z oleju 
napędowego na CNG, w trakcie 
tego roku przejechały ok. 115 tys. 
km. 

Poprawiamy również efektywność 
naszych magazynów, poprzez 
inwestycje w usprawnienia 
energetyczne, odnawialne źródła 
energii i optymalizację pracy 
magazynów oraz budowanie sieci. 

 
Centra dystrybucyjne są stale 
modernizowane, przez co zmniejsza 
się ich negatywne oddziaływanie na 
klimat. Nowe centra dystrybucyjne 
mogą być projektowane od razu z 
wykorzystaniem najlepszych 
dostępnych technologii, instalowanych 
na etapie budowy. W przypadku 
centrów już istniejących realizowane 
są prace modernizacyjne, prowadzące 
do wyższej sprawności energetycznej i 
wprowadzania zasilania ze źródeł 
odnawialnych. 

W RF RF 18/19 Ferrero otworzyło 
nowe centra dystrybucyjne w 
USA, które zwiększyły nasze 
możliwości działania na terenie 
Ameryki Północnej, umożliwiając 
łatwiejszą dystrybucję coraz 
większego portfela produktów. 
Zgodnie z podjętymi 
zobowiązaniami w obiektach tych 
zastosowano najnowocześniejsze 
energooszczędne rozwiązania, jak 
niskoemisyjne systemy 
oświetlenia, chłodzenia i osprzęt 
elektryczny. 
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Zmiany klimatyczne – cd. 
 

OCENA ŚLADU 
WĘGLOWEGO – 
OLEJ PALMOWY  
W RF 18/19 Ferrero przeprowadziło badanie wg normy  
ISO 14044, w celu określenia oddziaływania, jakie na 
środowisko wywierają zamawiane przez nas dostawy oleju 
palmowego. 

 

 

 

 

 

SPOJRZENIE W 
PRZYSZŁOŚĆ  

Kryzys klimatyczny wymaga od przedsiębiorstw, by 
podjęły konkretne zobowiązania redukcji emisji 
dwutlenku węgla i w ten sposób wspomogły proces 
łagodzenia zmian klimatycznych. Pragniemy 
podjąć tę odpowiedzialność i dlatego wyznaczamy 
sobie nowy zestaw zobowiązań klimatycznych, 
który chcemy zrealizować do roku 2030. 

Nasze cele do roku 2030 

– Redukcja w wartościach 
bezwzględnych emisji z Zakresu 1 i 2 o 
50% w stosunku do poziomu w 2018r. 

– Redukcja natężenia emisji z Zakresu 1, 2 i 3 o 
43 % na tonę produkcji w porównaniu z 
poziomem z roku 2018. 

Pierwszy cel obejmuje 100% emisji z Zakresu 1 i 
2 z naszych zakładów, magazynów oraz biur i 
jest to poziom spełniający wymagania pod kątem 
zahamowania wzrostu średniej temperatury na 
świecie powyżej 1,5oC. Drugi cel obejmuje cały 
łańcuch wartości, z czego prawie 90% stanowią 
emisje z Zakresu 3. 

 
 

Nasze zobowiązania obejmują wszystkie 
ważne obszary, w których nasza Grupa 
pozostawia ślad węglowy, a więc: 
kluczowe surowce, jak nabiał, olej 
palmowy, orzechy laskowe, cukier, mąka i 
kakao; opakowania; logistyka i transport od 
dostawców; działania ograniczające 
zużycie paliw i energii. Obszary te 
stanowią szczególne wyzwanie, ponieważ 
nie podlegają bezpośrednio naszej kontroli. 
Wierzymy jednak, że poprzez współpracę z 
dostawcami możemy wspólnie rozwijać się 
w tym właśnie kierunku. 

Łącznie oba te cele obejmują większość 
naszych emisji z Zakresów 1, 2 i 3. Dla celu 
pierwszego, obejmującego emisje z 
Zakresów 1 i 2, opracowaliśmy specjalną 
mapę drogową, która pokazuje, jak 
zamierzamy zrealizować go do roku 2030. 
Jeśli chodzi o cel drugi, obejmujący emisje z 
Zakresu 3, wspólnie z naszymi dostawcami 
będziemy pracować nad wielokierunkowymi 
działaniami, prowadzącymi do redukcji emisji, 
poprzez opracowanie na nowo koncepcji 
dotychczasowych produktów i stosowanych 
rozwiązań, a także wprowadzanie nowych 
produktów. 

Nasze nowe zobowiązanie, iż do roku 2025 
wszystkie nasze opakowania będą nadawały się 

Wyniki tej analizy, skonfrontowane z 
podobnymi badaniami (tzw. peer 
review) wskazują, iż dostawy oleju 
palmowego dla Ferrero powodują niższe 
emisje gazów cieplarnianych2 niż inne 
dostawy tego surowca z certyfikatem RSPO 
(o 34%) oraz surowca niecertyfikowanego 
(o 56%). 

 
 

 
2 na kg oleju palmowego poddanego rafinacji, 

wybielaniu i dezodoryzacji (RBD). 

Niższy poziom emisji gazów 
cieplarnianych jest efektem trzech 
głównych czynników: przeciętnie wyższych 
zbiorów, niższego udziału plantacji 
prowadzonych na torfowiskach oraz 
znacząco większej ilości ścieków 
powstających przy produkcji oleju 
palmowego (tzw. POME), które 
poddawane są procesom wychwytu 
biogazu. Będziemy prowadzić dalsze 
analizy, pod kątem poszukiwania 
kolejnych możliwości zredukowania 
negatywnego wpływu na środowisko ze 
strony oleju palmowego, jaki 
wykorzystujemy w naszej produkcji. 

-56% 
emisji gazów cieplarnianych2  
w porównaniu do surowca bez 
certyfikatu 

do ponownego wykorzystania, recyklingu lub 
kompostowania również przyczyni się do realizacji 
naszego celu (patrz str. 30). Będziemy np. rozważali 
współpracę w pierwszej kolejności z dostawcami 
gwarantującymi niższy poziom emisji i badali 
możliwości inwestycji prowadzących do redukcji 
emisji w rolniczych łańcuchach dostaw. 
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Energia 
Międzynarodowa Agencja ds. Energii 
(IEA) definiuje efektywność energetyczną 
jako „pierwsze paliwo zrównoważonego 
globalnego systemu energetycznego”. Na 
całym świecie wdrażane są regulacje, 
których celem jest realizacja postanowień 
Porozumienia Paryskiego. Unia 
Europejska np. wyznaczyła główny cel 
efektywności energetycznej do roku 2030 
na poziomie przynajmniej 32,5%. 

Efektywność energetyczna to główny sposób 
redukcji emisji, a jednocześnie obniżenia 
kosztów i podniesienia wyników naszej 
działalności. 

W dążeniu do wyższej efektywności energetycznej 
skupiamy się na kilku kluczowych obszarach: 

 
Zarządzanie i zachowania  
System zarządzania certyfikowany wg normy 
ISO 50001 – który wdrożyliśmy jako system 
zarządzania w Grupie – ma na celu stałe 

podnoszenie efektywności energetycznej. 

Wykrywanie strat energii – działania edukacyjne i 
oszczędności energetyczne, jak program „Green 
Stop”, czyli wyłączanie niepotrzebnych urządzeń 
podczas przerw w produkcji. 

 
 

100% 

Inwestycje w technologie 
Prowadzimy inwestycje i projekty, których celem 
jest optymalizacja naszej działalności według 
najlepszych dostępnych technologii
projektów oparty jest na ocenie merytorycznej
Prowadzimy audyty energetyczne, ocenę 
techniczną, warsztaty dla pracowników i 
wdrażamy najlepsze wzorce przedstawiane przez 
audytorów wewnętrznych i ekspertów ds. energii
Projekty techniczne obejmują m.in.

– instalację wysokosprawnych silników, oświetlenia
LED i liczników energii

– optymalizację agregatów do produkcji 
chłodu, sprężonego powietrza oraz 
systemów dystrybucji
klimatyzacji; 

– odzyskiwanie ciepła 
operacyjnych; oraz  

– izolację termiczną rur i zaworów
 

Nasze wyniki  
Energia odnawialna w naszej działalności 

Zaplanowaliśmy inwestycje mające zwiększyć 
możliwości własnej produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych i paliw alternatywnych
roku osiągnęliśmy poziom 
energii elektrycznej i 51% 
potrzeby produkcyjne. 

W RF 18/19 zainstalowaliśmy panele fotowoltaiczne w 
czterech zakładach produkcyjnych
(Meksyk), Sant’Angelo dei Lombardi (
Lithgow (Australia) i Poços de Caldas (Braz
– zwiększając o ponad 
zainstalowaną w naszych fabrykach

Zielonej energii kupowanej w Europie (RF 17/18: 
73%) 
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Inwestycje w technologie  
Prowadzimy inwestycje i projekty, których celem 

naszej działalności według 
najlepszych dostępnych technologii. Wybór 
projektów oparty jest na ocenie merytorycznej. 

audyty energetyczne, ocenę 
warsztaty dla pracowników i 

wdrażamy najlepsze wzorce przedstawiane przez 
audytorów wewnętrznych i ekspertów ds. energii. 
Projekty techniczne obejmują m.in.: 

instalację wysokosprawnych silników, oświetlenia 
liczników energii; 

agregatów do produkcji 
sprężonego powietrza oraz 

dystrybucji, wentylacji i 

odzyskiwanie ciepła resztkowego z procesów 
 

izolację termiczną rur i zaworów. 

ia odnawialna w naszej działalności  

Zaplanowaliśmy inwestycje mające zwiększyć 
możliwości własnej produkcji energii ze źródeł 

i paliw alternatywnych. W sierpniu 2019 
roku osiągnęliśmy poziom 48% tak wytwarzanej 

51% energii cieplnej na nasze 
 

zainstalowaliśmy panele fotowoltaiczne w 
czterech zakładach produkcyjnych: San Josè Iturbide 

), Sant’Angelo dei Lombardi (Włochy), 
Poços de Caldas (Brazylia) 

zwiększając o ponad 500 kW całkowitą moc 
zainstalowaną w naszych fabrykach. 

Wraz z realizacją kolejnych projektów na bazie energii 
odnawialnej spodziewamy się dalszego spadku emisji z 
działalności bezpośrednio produkcyjnej. 

Zielona energia  

W RF 18/19 nasze zakłady w Albie (Włochy), Pozzuolo 
(Włochy), Balvano (Włochy), S. Angelo (Włochy), 
Brantford (Kanada), Villers-Écalles (Francja) i Alfreton 
(Wlk.Bryt.) zobowiązały się do zakupu wyłącznie zielonej 
energii, posiadającej certyfikat gwarancji pochodzenia 
(GO), dołączając tym samym do fabryk, które już stosują 
taką politykę, tj. Arlon (Belgia), Belsk (Polska), Cork 
(Irlandia) i Stadtallendorf (Niemcy). 

Nasz zakład w Alfreton (Wlk.Bryt.) był pierwszym, w 
którym 100% energii i gazu kupowanych z sieci 
posiada certyfikat REGO (Renewable Energy 
Guarantees Origin) i RGGO (Renewable Gas 
Guarantee of Origin). 
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z 

zobowiązały się do zakupu wyłącznie zielonej 

dołączając tym samym do fabryk, które już stosują 

 
 
 
 
 
 

 
Zakupy energii na poziomie Grupy *

 

 
 
 

41% 
 
 

Odnawialna Nieodnawialna 

* Bez uwzględniania magazynów wskaźniki te wynoszą: 
RF 2017/2018: 43% odnawialna i 57% nieodnawialna;  
RF 2018/2019: 67% odnawialna i 33% nieodnawialna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64% 

AUSTRALIA STAWIA NA 
PANELE 
W sierpniu 2019 r. Ferrero Australia 
ukończyło instalację systemu paneli 
fotowoltaicznych o mocy 220 kWp na 
dachach hal produkcyjnych zakładu w 
Lithgow. 

100% energii generowanej z tych paneli zużywane 
jest na potrzeby fabryki. Instalacja ma powierzchnię 
ok. 1,5 tys. m2  i generuje energię na poziomie 330 
MWh rocznie. 
Stanowi to redukcję emisji CO2eq w skali roku o około 
335 ton, co odpowiada zapotrzebowaniu na energię 
około 260 gospodarstw domowych. 

36% 

RF 2018/19 

59% 

RF 2017/18 

Energia jm RF 17/18 RF 18/19 

Zużycie energii  
zielonej  

% 13,7% 19,0% 

Zakupy energii 
elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych  

% 41% 64% 

Wskaźnik energochłonności GJ/t 8,4 8,4 
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Gospodarka wodna 
 
 

Woda stanowi cenny zasób, 
dzięki któremu istnieją 
społeczności i ekosystemy przy 
zachowaniu ich 
bioróżnorodności. Jednak 
źródła wody słodkiej są bardziej 
narażone na rosnącą presję, ze 
względu na zmiany klimatyczne 
i wzrost zapotrzebowania ze 
strony obywateli, rolnictwa i 
przemysłu. 

To, czy w dłuższej perspektywie czasowej uda nam 
się osiągnąć sukces, zależy od zapewnienia 
zrównoważonego dostępu do wody na obszarach, z 
których czerpiemy surowce i na których zlokalizowane 
są nasze fabryki oraz mieszkają nasi interesariusze.  
Ferrero poprzez swoją działalność wywiera 
bezpośredni i pośredni wpływ na wodę: od produkcji 
surowców rolniczych i opakowań po wykorzystanie jej 
w procesach produkcyjnych (do chłodzenia oraz, w 

Jak gospodarujemy zużyciem wody  
Audyty wodne w naszych zakładach, mające 
wskazać możliwe usprawnienia, prowadzone są od 
2018 r. W 2019 rozpoczęliśmy współpracę 
z Politechniką Turyńską (Włochy), której celem 
jest opracowanie metody szacowania ryzyka 
wodnego na terenach, na których zlokalizowane 
są nasze zakłady. W ramach analizy ma być 
przeprowadzony szczegółowy wywiad dotyczący 
źródeł zaopatrzenia w wodę naszych fabryk. 

 
 
Oczyszczanie ścieków  
Ścieki powstające w trakcie procesów 
produkcyjnych są oczyszczane w oczyszczalniach 
komunalnych lub naszych własnych. Staramy się 
zmniejszać zawartość zanieczyszczeń w ściekach 
poprzez lepsze ich oczyszczanie z pomocą 
nowoczesnych technologii, poszukiwanie 
alternatywnych i bardziej efektywnych metod 
czyszczenia urządzeń i stosowanie środków 
ekologicznych. 

Jednym z wyzwań, z jakim się przy tym 
mierzymy, jest odpowiednie wyważenie  
poszczególnych działań, mających podnosić 
ekologiczną wydajność naszej działalności. 
Np. inwestycje w zmniejszenie zużycia wody mogą 
skutkować wyższym zużyciem energii. Uważnie 
bilansujemy te kwestie w trakcie opracowywania 
naszej strategii i podejmowania decyzji o 
inwestycjach. 

 
Nasze wyniki  
Nasz współczynnik zużycia wody w RF 18/19 
wynosił 4,38 m3/tonę. Wodochłonność wzrosła 
zatem o ok. 1% w stosunku do roku poprzedniego, 
co było efektem przede wszystkim rekordowo 
gorącego lata 2019 i większych w związku z tym 
potrzeb związanych z chłodzeniem, a także 
wprowadzenia nowych linii produkcyjnych. W 
naszych zakładach i na liniach produkcyjnych 
wdrożyliśmy zatem szereg działań majacych 
zahamować wzrost zużycia wody. 

 

Woda RF 17/18 RF 18/19 
 

 

mniejszym stopniu, mycia),a także jako składnika 
naszych wyrobów. Wraz ze wzrostem oddziaływania 
na klimat rośnie też presja na zasoby wodne. 
Dlatego potrzeba mądrych rozwiązań, by utrzymać 
bieżące dostawy wody i zapewnić ich dostępność w 
przyszłości

 Zużycie wody 
 

Współczynnik 
zużycia  
wody 

m3 5.141.108,21 5.330.058,80 

m3/t 4,33 4,38 

Ponowne wykorzystanie i recykling  
Promujemy recykling wody i jej ponowne 
wykorzystanie w procesach produkcyjnych i 
pomocniczych. Podczas budowy i modernizacji 
zakładów zwracamy dużą uwagę na możliwości 
ponownego wykorzystywania wody, która 
poddawana jest oczyszczaniu metodą ultrafiltracji i 
osmozy odwróconej, a także zbierania wody, która 
może być wykorzystywana do celów 
pomocniczych, np. w wieżach chłodniczych lub 
kotłach. 

Straty wodne m3 3.282.469,32 3.367.387,23 
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EKWADORZE  - REDUKCJA 
ODDZIAŁYWANIA NA 
ŚRODOWISKO 

 
W ekwadorskim zakładzie w Quito zakończyliśmy 
budowę i rozruch nowej przemysłowej 
oczyszczalni ścieków. Instalacja, o wydajności 60 
m3 dziennie, zapewnia wstępne oczyszczanie 
fizyczne, oczyszczanie chemiczne, odparowanie, 
oczyszczanie biologiczne i proces filtracji w 
bioreaktorze membranowym (MBR). 
Dzięki nowoczesnym technologiom i działaniom 
prowadzącym do obniżenia zużycia wody na 
produkcji, ilość ścieków wypływających z fabryki 
obniżyła się, a ich jakość poprawiła. 
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Gospodarowanie odpadami w naszych zakładach i magazynach  
 
 

Odpady mogą stanowić cenny 
surowiec wtórny. Stosujemy  
zasady obiegu zamkniętego, dzięki 
czemu surowce wykorzystywane są 
tak długo, jak to możliwe – w ten 
sposób czerpiemy z nich 
maksimum ich wartości, 
minimalizujemy oddziaływanie na 
środowisko i pomagamy zachować 
zasoby naturalne. 

Główne odpady z naszej działalności 
stanowią papier, tworzywa sztuczne i 
tektura, a także odpady organiczne 
powstające w toku produkcji.  

Gospodarujemy odpadami wg przyjętej hierarchii 
działań, starając się przede wszystkim nie dopuścić 
do ich powstawania, a w dalszej kolejności stawiając 
na recykling i ponowne wykorzystanie. Dążymy do 
zerowego poziomu odpadów wymagających 
składowania i poszukujemy nowych sposobów 
recyklingu i ponownego wykorzystania surowców. 

Nasza strategia gospodarowania odpadami  

Wszystkie nasze zakłady mają swoje cele 
redukcji ilości odpadów. Stale poszukujemy 
też nowych możliwości wykorzystania 
surowców wtórnych. 

 
Nasze wyniki  
Wraz z rozwojem naszej działalności, całościowe 
ilości odpadów będą wzrastały. Chodzi zatem o to, 
by znaleźć możliwości przekazywania ich na rynki, 
dysponujące technologiami i infrastrukturą, 
pozwalającą na ich recykling i ponowne 
wykorzystanie. 

W RF 18/19 udało nam się zmniejszyć poziom 
produkcji odpadów z 90 kg/tonę do 82 kg/tonę 
produkcji. Współczynnik odzysku odpadów wyniósł 
96,8%, co stanowi poprawę o ponad 2% w stosunku 
do roku poprzedniego. Był to efekt przede 
wszystkim działań wdrożonych w części zakładów, 
których celem było podniesienie wydajności linii 
produkcyjnych, a także współpracy z dostawcami w 
kierunku poszukiwania bardziej ekologicznych 
rozwiązań. 

Duża część zakładów w znaczącym stopniu 
poprawiła wskaźniki odzysku odpadów. 
Np. zakład w Poços de Caldas (Brazylia) 
zwiększył współczynnik odzysku odpadów aż o 
13%, osiągając poziom 89% - odpady te, 
wcześniej wysyłane na składowisko, są obecnie 
kompostowane lub ponownie wykorzystywane do 
produkcji energii. 

W siedmiu zakładach współczynnik odzysku 
wynosi co najmniej 99,9%. Są to: Alfreton 
(Wlk.Bryt.), Arlon (Belgia), Cork (Irlandia), 
Stadtallendorf (Niemcy), Hangzhou (Chiny), 
Manisa (Turcja), Villers-Ecalles (Francja). 

 
 

Całkowity współczynnik odpadów do produkcji 

Odsetek odzysku odpadów  

 
 

kg/t 

t 

% 

 
 

90,41 
 

107.456,96 

94,6% 

 
 

82,21 
 

99.987,90 

96,8% 
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Odpady 
 

RF 17/18 RF 18/19 

Zapobieganie 

Przygotowanie do ponownego 
wykorzystania 

Recykling 
 
 
(Energia) 
Odzysk 
 

Składo-
wanie 

Jednym z fundamentów 
gospodarki w obiegu 
zamkniętym jest 
odzyskiwanie i ponowne 
użycie opadów, by w 
ten sposób wykorzystać 
całą ich wartość. 

Osiągnięcie tego celu wymaga 
ścisłej współpracy wszystkich 
partnerów łańcucha wartości. 

Od kilku lat nasze zakłady w 
Balvano i Sant’Angelo dei 
Lombardi (Włochy), z pomocą 
wyspecjalizowanych partnerów, 
prowadzą recykling odpadów 
produkcyjnych. Ze zbieranych 
resztek powstaje tzw. 
ekoproszek, który może być 
używany w instalacjach 
fermentacji beztlenowej do 
produkcji energii elektrycznej. W 
RF 18/19 zakłady te odzyskały 
578 ton resztek i wyprodukowały 
156.148,74 m3 metanu oraz 
624.594,97 kWh energii 
elektrycznej. 

WŁOCHY – 
ENERGIA 
WYTWARZANA 
Z ODPADÓW 
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Zgodność z regulacjami i certyfikacja naszych zakładów produkcyjnych  
Ferrero zobowiązuje się do zapewnienia 
zgodności swojej działalności ze 
wszystkimi obowiązującymi przepisami, 
regulacjami, normami i innymi 
wymaganiami dotyczącymi ochrony 
środowiska i energii. Kontrola tej 
zgodności jest wspomagana 
zewnętrznymi audytami wg norm ISO 
14001 i ISO 50001 oraz oceną Sedex 
Members Ethical Trade Audit (SMETA). 

Certyfikaty ISO 14001 i ISO 50001  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nasz System Zarządzania Śrowiskowego 
(EMS) uzyskał certyfikat zgodności z 
uznawaną na całym świecie normą ISO 
14001 już w 2012 roku. 

Zobowiązaliśmy się też do uzyskania 
certyfikacji na poziomie Grupy wg normy 
ISO 50001 dotyczącej zarządzania 
energetycznego, dla 17 zakładów 
produkcyjnych działających wg stanu z 
sierpnia 2014 r., z wyłączeniem zakładów 
Projektu Przedsiębiorczości Michele Ferrero, a z 
uwzględnieniem instalacji produkcji energii. W 2016 
r. uzyskaliśmy taki wielozakładowy certyfikat 
zgodności z normą ISO 50001 w zakresie 
zarządzania energetycznego. 
Pod koniec RF 18/19, po włączeniu zakładu w 
Hangzhou (Chiny), 19 z naszych fabryk i 10 
magazynów posiada certyfikat ISO 14001. W 
perspektywie średnioterminowej planujemy 
rozszerzyć certyfikację ISO 14001 na wszystkie 
zakłady, włącznie z (RPA) i Alfreton (Wlk.Bryt.). Po 
niedawnej certyfikacji fabryk w Balvano (Włochy), 
Pozzuolo Martesana (Włochy), Poços de Caldas 
(Brazylia) i Hangzhou (China), certyfikat ISO 50001 
posiada obecnie 15 zakładów. 

Kraje, na terenie których działają fabryki  
i magazyny posiadające certyfikację  
(ISO 14001/ 50001 lub  
ISO 14001) 

Zakłady Ferrero, w których planuje się  
certyfikację  

 
 
 
 
W procesie certyfikacji przeprowadzono w sumie 19 
audytów wewnętrznych na poziomie Grupy, z czego 
14 obejmowało łącznie wymogi norm ISO 14001 i 
ISO 50001. Zgodnie z Programem Wewnętrznej 
Wymiany Audytorów (P.I.X.A.), który ma promować 
wymianę know-how i dobrych praktyk w Grupie, w 
audytach wzięło udział 23 tzw. audytorów 
krzyżowych (cross-auditors). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Audytowanie działalności operacyjnej i jej 
zgodność z wymogami  
Wszystkie zakłady produkcyjne co roku poddawane 
są audytom pod kątem zgodności z opartą na  
czterech filarach normą SMETA. Jest to metodologia 
audytu, która wykorzystuje najlepsze praktyki w 
zakresie technik audytu, zapewniające sposób 
prowadzenia kontroli z zachowaniem najwyższych 
standardów, łączących wszystkie aspekty 
odpowiedzialnej praktyki biznesowej i obejmujących 
cztery filary w postaci pracy, zdowia i bezpieczeństwa, 
środowiska i etyki biznesowej. Audyty SMETA 
przeprowadzone w RF 18/19 wykazały najwyższą 
zgodność ze standardami środowiskowymi. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zgodność z wymogami w działalności 
logistycznej  
Transport to dziedzina, w której następuje wiele 
szybkich zmian w poszukiwaniu rozwiązań bardziej 
zrównoważonych środowiskowo, z odpowiednim 
uwzględnieniem związanego z tą działalnością 

ryzyka. W 2019 r., w dążeniu do zapewnienia 
ciągłości biznesowej i promocji zrównoważonego 
rozwoju, Ferrero przystąpiło do Transport  
Compliance Rating (TCR). Ten nowy protokół 
zgodności został opracowany we współpracy z 
protokołem Ferrero w sprawie oceny transportu 
i logistyki. W oparciu o to porozumienie 
podmioty współpracujące  w łańcuchu dostaw 
wspólnie i na zasadzie holistycznego i spójnego 
podejścia analizują najważniejsze aspekty 
związane z działaniem firm transportowych. 
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Opakowania  
Opakowania stanowią jedno z 
największych wyzwań dla przemysłu 
produkcji żywności i napojów. 

Materiały wykorzystywane w opakowaniach (RF 
2018-19) 

 
 

Świadomość konsumentów dotycząca 
takich kwestii jak zmiany klimatyczne 
czy odpady z tworzyw  sztucznych 
powoduje, że rośnie zainteresowanie 
zrównoważonymi opakowaniami. Na 
całym świecie wprowadzane są też 
nowe wytyczne i regulacje w tej 
kwestii. 

Miękki plastik 
5% 

 
Twardy plastik 

20% 

 
 
 

Szkło    
36% 

Metale 
1% 

 
 
 

Pozostałe 
<0.1% 

 
 

Papier i 
tektura  

37% 

Jak wskazuje przeprowadzona przez nas 
analiza istotności, zrównoważone 
opakowania stanowią temat ważny zarówno 
dla naszego biznesu, jak i naszych 
interesariuszy. Opakowania 

są podstawowym elementem, który zapewnia 
konsumentom pełnię doznań smakowych. 
Odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu 
żywności bezpieczeństwa i jakości, a także 
zmniejszeniu strat żywności. Są też nośnikiem 
jasnych informacji i przekazów kierowanych do 
konsumentów. 

W swoich opakowaniach Ferrero wykorzystuje 
obecnie 37% papieru i tektury oraz 36% szkła, 
natomiast udział twardego plastiku wynosi 20%  
(patrz wykres). Uwzględniając cały okres życia 
produktu Ferrero, udział opakowań w całościowych 
emisjach CO2eq wynosi średnio 12,5%3. Przy 
ocenie oddziaływania naszych opakowań warto 
jednak uwzględnić wszystkie aspekty. Straty 
żywności bowiem, do jakich mogłoby dochodzić, 
jeśli produkty nie byłyby należycie chronione przez 
opakowania, mogłyby dużo bardziej szkodzić 
środowisku niż same opakowania. 

 
 
 

3 Dane wyliczono w oparciu o pełny cykl życia głównych produktów 
Ferrero (z wyłączeniem produktów z zabawkami). 

Nasze podejście 
Przy projektowaniu opakowań najważniejsze są dla 
nas bezpieczeństwo konsumentów i jakość 
produktów. Podkreślamy nasze zobowiązanie do 
oferowania produktów najwyższej jakości, a częścią 
tego zobowiązania jest też dążenie do uzyskania 
zamkniętego obiegu opakowań. Opieramy się na 
danych faktycznych i inwestujemy czas i zasoby w 
opracowanie nowych projektów i badanie możliwości 
przezwyciężenia barier, jakie stoją na drodze do 
zamkniętego obiegu opakowań . Oznacza to 
testowanie rozwiązań w warunkach rzeczywistych, 
także po zakończeniu cyklu życiowego, oraz 
podejmowanie dodatkowych starań, na rzecz 
zapewnienia bezpieczeństwa i jakości produktów. 

Przeprojektowywanie produktów i opakowań tak, 
by spełniały oczekiwania klientów, wymaga, by w 
centrum naszych starań stawiać innowacyjność, 
współpracę z ważnymi partnerami z całego 
łańcucha wartości, angażowanie dostawców 
globalnych i lokalnych oraz współdziałanie z 
najważniejszymi interesariuszami. Tylko w ten 
sposób mogą być opracowywane wytyczne i 
protokoły testowania opakowań. Oznacza to 
również konieczność angażowania i edukacji 
konsumentów, którzy stanowią ostatnie, kluczowe 
ogniwo udanego przestawienia się na gospodarkę 
w obiegu zamkniętym. 
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PO CO NAM 
OPAKOWANIA?  
Opakowania odgrywają kluczową 
rolę w ochronie i zachowaniu 
produktu w dobrym stanie. 

 

Stanowią dla 
konsumentów 

źródło 
informacji  

 
 

Zapewniaja jakość 
i bezpieczeństwo 

produktom  
 

 
Opakowania chronią 
żywność przed 
zewnętrznymi 
zanieczyszczeniami i 
zapewniają jej smak i 
jakość, zapobiegając 
psuciu się. Umożliwiają 
też jej transport, 
przechowywanie i 
dystrybucję. 
Nasze opakowania 
spełniają najbardziej 
rygorystyczne wymogi 
przewidziane dla 
materiałów 
dopuszczonych do 
kontaktu z żywością. 
Bezpieczeństwo 
konsumentów i jakość 
produktu zawsze 
stanowią dla nas 
priorytet. 

Opakowania 
wyróżniają nasze 
marki na półce 
sklepowej i są 
nośnikiem 
informacji 
zarówno 
obowiązkowych, 
jak i podawanych 
dobrowolnie. 
Dzięki temu 
konsumenci mogą 
bardziej 
świadomie 
dokonywać 
wyborów 
zakupowych. 
Informacje te 
obejmują 
informacje 
żywieniowe, dawki 
referencyjne, 
instrukcje dot. 
recyklingu i inne. 

Opakowanie 
stanowi barierę 
ochronną, 
zmniejsza narażenie 
żywności na 
działanie czynników 
zewnętrznych, 
zachowuje dobrą 
jakość żywności i 
napojów, 
pozwalając 
konsumentom 
dłużej się nimi 
cieszyć. 
Opakowania, które 
można ponownie 
zamknąć, dłużej 
utrzymują 
świeżość produktu. 

Produkty 
oferowane są w 
rozmaitych 
wielkościach i 
porcjach, w 
zależności od 
potrzeb i okazji. 
Produkty w 
porcjach na raz są 
ważne, ponieważ 
pozwalają 
konsumentom 
cieszyć się 
uwielbianymi 
produktami, a 
jednocześnie dbać 
o zrównoważoną 
dietę. 

Pozwalają 
zaoferować  
wiele małych  

porcji produktu  

Pomagają  
redukować straty 

żywności  
i wydłużają termin  
przydatności do 

spożycia  
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Opakowania – cd. 

NOWA 
ŁYŻECZKA DO 
KINDER JOY  
Opakowanie Kinder Joy już obecnie 
składa się głównie z plastiku nadającego 
się do recyklingu. Chcemy, by mogło mu 
być poddawane w całości. 

Nasze wyniki  
W RF 18/19 81,7% opakowań Ferrero nadawało 
się do recyklingu, ponownego użycia lub 
kompostowania. Dane te obejmują opakowania 
plastikowe, szklane, tekturowe, aluminiowe, 
drewniane i wykonane z innych materiałów. 

Tam, gdzie pozwolą na to regulacje, wymagania jakościowe in 
i technologiczne, będziemy chcieli wykorzystywać do  
produkcji opakowań surowce wtórne. 
W niektórych opakowaniach stosujemy już na tej 
zasadzie szkło i papier. 

Tam, gdzie wykorzystanie papieru z recyklingu nie 
jest możliwe, nasza strategia zaopatrzenia wymaga 
od dostawców papieru z włókien pierwotnych, a 
tektury ze źródeł certyfikowanych jako 
zrównoważone. Jeśli chodzi o szkło i plastik, naszym 
celem jest osiągnięcie jak najwyższego udziału  
surowców wtórnych, z zachowaniem zgodności z 
regulacjami i uwzględniając możliwości dostawców. W 
słoikach do Nutelli® stosujemy np. ponad jedną trzecią 
szkła z recyklingu, a w tackach, na których pakowane 
są pralinki, do 90% plastiku z recyklingu. 

 
Opakowania RF 17/18* RF 18/19 

 

Na początku roku 2019 
przeprowadziliśmy szereg 
warsztatów poświęconych 
zrównoważonemu rozwojowi, 
aby zebrać nowe pomysły na 
zmiany w naszych 
opakowaniach, zgodnie z 
przyjętą przez Ferrero  zasadą 
5R5. Jednym z wniosków 
zgłoszonych przez naszych 
projektantów opakowań, Diego i 
Robertę, była papierowa 
łyżeczka do Kinder 
Joy. Chodziło im o to, by 
wyeliminować plastik, a na jego 
miejsce zastosować papier 
pochodzący ze źródeł 
odnawialnych i w pełni nadający 
się do recyklingu. 

 

Jak w przypadku wszystkich projektów 
nastawionych na poprawę wskaźnika 
recyklingu, nasi projektanci 
przeprowadzili Ocenę Możliwości 
Recyklingu wg przyjętego przez 
Ferrero wzorca. Jest to trzyetapowy 
proces, który zaczyna się od 
zastosowania wskazówek eko-
projektowania, by nic nie 
przeszkodziło późniejszemu 
recyklingowi. Następnie potencjalne 
ulepszenia oceniane są przy pomocy 
specjalnego onlinowego narzędzia i 
wreszcie testowane w odpowiedniej 
skali w zakładach recyklingowych. 

Szacujemy, że po uruchomieniu 
projektu, nowe papierowe łyżeczki 
pozwolą na zmniejszenie o 45% śladu 
węglowego łyżeczek Kinder Joy,  czyli 

 

redukcję ilości plastiku o 1,5 tys. 
ton rocznie. Nowa łyżeczka będzie 
całkowicie nadawała się do 
recyklingu i spełniała normy 
certyfikacji CLASS A4, co oznacza, 
iż może stanowić 
pełnowartościowy surowiec 
wtórny. Nowa łyżeczka Kinder Joy, 
w 100% nadająca się do 
recyklingu, wpisuje się w 
zobowiązania podjęte przez 
Ferrero. Projekt ruszy we 
wszystkich krajach UE na początku 
2021 roku, a w reszcie świata w 
2022. 

 
4 https://aticelca.it/: Evaluation method 

501:2019: assessment of the 
recyclability of cellulosic materials and 
products based on standard UNI 
11743:2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
* Dane za rok 17/18 zostały przeliczone, aby uwzględnić 

zmieniony w raporcie za rok 2018 zakres analizy. 
** Dane niesprawdzone przez zewnętrznego audytora 

raportu. 
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Surowce wtórne w 
opakowaniach  

% 33,9% 34,2% 

Materiały 
odnawialne w 
opakowaniach  

% 36,9% 36,9% 

    

    
Opakowania 
nadające się do 
ponownego 
wykorzystania, 
kompostowania lub  

% 81,7%** 81,7% 

recyklingu    

    

SPOJRZENIE W 
PRZYSZŁOŚĆ  

Nasze zobowiązania do roku 2025  

– 100% opakowań nadających się do 
ponownego, wykorzystania, recyklingu 
lub kompostowania. 

Jako część zobowiązań na rzecz dążenia do 
gospodarki w obiegu zamkniętym w 2019 roku 
Ferrero ogłosiło, iż zobowiązuje się, że do 
roku 2025 100% opakowań będzie nadawało 
sie do ponownego wykorzystania, recyklingu 
lub kompostowania. W ramach tej deklaracji 
przystąpiliśmy do Ellen MacArthur 
Foundation’s New Plastics Economy Global 
Commitment. Jest to dowodem naszej 
ambicji, by odgrywać aktywną rolę w 
eliminowaniu problematycznych i 
niepotrzebnych opakowań plastikowych 
poprzez nowe projekty i innowacje. 

Przed rozpoczęciem tej ambitnej drogi, 
uważnie przeanalizowaliśmy stosowane 
dotąd opakowania, aby wybrać projekty, 
które pozwolą nam spełnić założony cel. 
Jako rok referencyjny wskazaliśmy RF 17/18, 
w którym zakupiliśmy blisko 460 tys. ton 
materiałów opakowaniowych, z czego 
81,7% zdatnych do kompostowania, 
ponownego użycia lub recyklingu w docelowej 
skali. 

By zrealizować ten trudny cel, nasi projektanci 
opakowań muszą uważnie dobierać i łączyć 
materiały tak, aby końcowe opakowanie mogło 
być odpowiednio rozdzielone na frakcje i 
przetworzone. Od wielu lat kierujemy się naszą 
zasadą 5R5  i obecnie pracujemy już nad całym 
szeregiem projektów, które doprowadzą do 
wyeliminowania niepotrzebnych opakowań, 
zmniejszenia ich masy i będą promować ich 
ponowne wykorzystanie. 

5 Bliższe informacje na temat 5R i naszych projektów znajdą Państwo na 
naszej stronie internetowej. 



KILKA DEFINICJI  
Kiedy mowa o celach ilościowych, 
warto jasno zdefiniować podstawowe 
pojęcia: 

Opakowanie nadające się do recyklingu 
to takie, które po użyciu można zebrać, 
posortować i poddać ponownemu 
przetworzeniu w sposób praktyczny i na 
dużą skalę. Recykling to proces 
przetworzenia, w którym powstają 
surowce wtórne (recyklingowane), a  
który nie obejmuje odzysku energii i 
wykorzystania opakowania jako paliwa. 

Opakowanie nadające się do 
ponownego wykorzystania to takie, 
które zostało zaprojektowane z myślą o 
tym, by jego ponowne użycie nie 
wymagało wielu zabiegów. Są to 
opakowania, które np. są po prostu 
ponownie napełniane lub wykorzystane 
w tym samym celu, dla którego 
powstały. 

Opakowanie nadające się do 
kompostowania to takie, które po użyciu 
można zebrać, posortować i złożyć na 
kompost, w sposób praktyczny i na dużą 
skalę. Opakowania kompostowalne 
wykonane są z materiałów ulegających 
biodegradacji w konkretnych lub 
kontrolowanych warunkach (np. 
wymuszone napowietrzanie, 
temperatura itd.). 

Rozpoczęliśmy realizację szeregu 
ambitnych projektów, które będą 
prowadzone w oparciu o przygotowaną 
mapę drogową. Celem jest doprowadzenie 
do tego, by w 2025 roku 100% naszych 
opakowań nadawało się do recyklingu, 
ponownego użycia lub kompostowania. 
Pierwsze projekty ruszą już wkrótce i 
znacznie skrócą dystans do założonego 
celu. 
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Nasze postępy i 
osiągane wyniki 

1   

Zmiany i modernizacja obecnych opakowań  

Modernizacja obecnych opakowań w sposób, który umożliwi ich 
recycling i kompostowanie, poprzez zastosowanie alternatywnych 
materiałów i nowych projektów. Nasi projektanci opracowują 
rozwiązania opakowaniowe i wybierają materiały, dzięki którym, 
po zakończeniu cyklu życiowego, opakowanie będzie mogło być 
zebrane, posortowane i poddane przetworzeniu. Wytycznych i 
narzędzi eko-projektowania dostarczają procedury tworzenia 
opakowań obowiązujące w naszych spółkach na całym świecie. 

2 

Badania rozwojowe i Otwarte Innowacje  
Opakowania bardziej przyjazne środowisku dzięki zastosowaniu 
nowych technologii, szybsze wdrażanie dzięki globalnej 
współpracy, maksymalizacja wykorzystania surowców 
wtórnych tam, gdzie jest to bezpieczne dla konsumentów i 
badania nad nowymi generacjami kompostowalnych 
materiałów opakowaniowych, w szczególności 
kompostowalnych w morzu,  w dążeniu do ochrony oceanów. 

3 

Współpraca z firmami zajmującymi się recyklingiem i 
krajowymi systemami gospodarowania odpadami  

Rozwijanie rozwiązań dla materiałów trudnych do ponownego 
przetworzenia i badanie możliwości wykorzystywania odpadów 
opakowaniowych jako surowców. Sprawdzanie możliwości 
nowych modeli biznesowych: promocja ponownego 
wykorzystania opakowań w systemie pętli zamkniętej. 

 4  

Nasze podejście do 
zrównoważonego 
rozwoju 
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liczbowe 

O raporcie

Nasza mapa drogowa do roku 2025 skupia się na szeregu obszarów  

Edukacja konsumentów jako klucz to skutecznego 
przestawienia się na gospodarkę w obiegu 
zamkniętym oraz działania w kierunku eliminacji strat  
Wykorzystując siłę naszych marek, chcemy dać ludziom 
więcej wiedzy i narzędzi, proponując wskazówki dotyczące 
recyklingu, upcyclingu oraz jasne instrukcje dotyczące 
postępowania z opakowaniem po zakończeniu jego cyklu 
życiowego. 
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Większość opakowań z plastiku miękkiego 
potencjalnie nadaje się do ponownego 
przetworzenia w ramach działających w 
UE systemów recyklingu
opakowania łączące różne rodzaje 
materiałów mogą wciąż stanowić problem 
dla technologii zajmujących się ich 
przetwarzaniem. 
Posługując się metodą LCA, 
przeanalizowaliśmy nowe możliwe 
rozwiązań, jeśli chodzi o opakowania z 
plastiku miękkiego.

W efekcie uzyskaliśmy tworzywo w 
pełni przetwarzalne, 
monomateriałowe, elastyczne, 
nadające się do zastosowania w 
opakowaniach i spełniające te same 
wymagania jakościowe, a dodatkowo

7 źródło Ceflex.eu.
8 Wyniki odnoszą się do jednostki 1m² opakowań foliowych zwykle stosowanych do 

kontaktu z żywnością (owijanie)

O raporcie 

PRACE NAD 
NOWYM MIĘKKIM 
PLASTIKIEM  

Większość opakowań z plastiku miękkiego 
potencjalnie nadaje się do ponownego 
przetworzenia w ramach działających w 
UE systemów recyklingu7, jednak 
opakowania łączące różne rodzaje 
materiałów mogą wciąż stanowić problem 
dla technologii zajmujących się ich 

 
Posługując się metodą LCA, 
przeanalizowaliśmy nowe możliwe 

, jeśli chodzi o opakowania z 
plastiku miękkiego. 

kaliśmy tworzywo w 
pełni przetwarzalne, 
monomateriałowe, elastyczne, 
nadające się do zastosowania w 
opakowaniach i spełniające te same 
wymagania jakościowe, a dodatkowo 

dające o 23% niższe emisje CO2eq w 
porównaniu do poprzednio stosowanych 
miękkich opakowań wielomateriałowych8. 
Ta nowa, jednomateriałowa konstrukcja 
będzie miała rozmaite zastosowania przy 
przechodzeniu od opakowań 
wielomateriałowych do miękkiej folii 
monomateriałowej w pełni nadającej się 
do recyklingu. 

23% 
źródło Ceflex.eu. 
Wyniki odnoszą się do jednostki 1m² opakowań foliowych zwykle stosowanych do 

z żywnością (owijanie) i nie uwzględniają oddziaływania samej żywności. 
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Opakowania – cd. 

 
Współpraca i partnerstwa  

Realizacja ambitnych założeń dotyczących 
opakowań wymaga współpracy ze wszystkimi 
podmiotami w łańcuchu dostaw opakowań - od 
instytucji komunalnych, przez przetwórców 
surowców wtórnych, po konsumentów. Nakłady na 
badania i rozwój (R&D) oraz Otwarte Innowacje, 
obok współpracy z wieloma partnerami, pozwalają 
realizować strategię Ferrero prowadzącą do tego, 
by tworzywa sztuczne nigdy nie stawały się 
odpadami, a jednocześnie zapewniały taką samą 
jakość i świeżość naszych produktów. 

Współpracując z partnerami na całym świecie, 
dążymy do harmonizacji definicji podstawowych 
pojęć z zakresu materiałów, do wspierania 
innowacyjności, rozwoju nowych materiałów i 
technologii i realizacji zobowiązań na szczeblu 
globalnym. Dzięki temu zasady stosowane przy  
projektowaniu opakowań oraz dotyczące 
informacji na nich zamieszczanych są spójne i 
efektywnie stosowane. Uczestniczymy też w 
pracach grup roboczych opracowujących protokoły 
testowania możliwości wtórnego przetwarzania 
materiałów, które mogą znaleźć zastosowanie w 
naszych bieżących i przyszłych projektach. 

Oto przykłady naszych głównych partnerstw i 
współpracy: 

Ellen MacArthur Foundation Global Commitment 
(szczebel globalny) – inicjatywa powstała w 
październiku 2018 r., której głównym celem jest 
walka z zanieczyszczeniem środowiska plastikiem. 
Ponad 450 przedsiębiorstw, rządów, organizacji 
pozarządowych, uczelni wyższych i innych 
organizacji z całego świata podjęło wspólne 
zobowiązanie eliminacji niepotrzebnych 
przedmiotów wykonanych z plastiku, wprowadzania 
innowacji w zakresie wykorzystania tworzyw 
sztucznych z uwzględnieniem ich oddziaływania na 
środowisko oraz dążenia do przetwarzania plastiku 
jako surowca wtórnego w łańcuchu wartości. 

Podpisujemy się pod stworzoną przez Fundację 
wizją gospodarowania plastikiem w obiegu 
zamkniętym, w którym tworzywo sztuczne nigdy nie 
zamienia się w odpad. Chcemy odgrywać aktywną 
rolę w walce z problemem niepotrzebnego plastiku. 

Circular Plastic Alliance Declaration (szczebel 
globalny) – inicjatywa Komisji Europejskiej z grudnia 
2018r., mająca wspierać europejski rynek wtórnego 
przerobu tworzyw sztucznych, by osiągnąć poziom 10 
mln ton w roku 2025. Do Sojuszu przystąpiło ponad 
175 organizacji reprezentujących przemysł, uczelnie i 
władze publiczne. Jest on otwarty na wszystkie 
publiczne i prywatne podmioty europejskie z łańcucha 
wartości tworzyw sztucznych. Dołączyliśmy do 
Sojuszu, by aktywnie wspierać realizację tych 
ambitnych europejskich założeń. 

GO!PHA (szczebel globalny) – organizacja non-profit, 
dążąca do przyspieszenia opracowania, 
wprowadzenia do obrotu i stosowania na całym 
świecie polihydroksyalkanianów (polimerów PHA). Są 
to jedne z najbardziej obiecujących polimerów  
w poszukiwaniu nowoczesnych, przyjaznych dla 
środowiska tworzyw sztucznych. Będąc członkiem 
tej organizacji, chcemy współtworzyć platformę 
PHA dla zastosowań przemysłowych. 

 
 
 
 

RecyClass (UE) – inicjatywa podjęta przez Plastics 
Recyclers Europe (PRE), mająca wspierać projektantów i 
producentów w tworzeniu wytycznych dla opakowań z 
tworzyw sztucznych na rynek europejski. W ramach tej 
współpracy pracujemy nad nowymi protokołami 
testoswania materiałów, mogących w przyszłości znaleźć 
zastosowanie do naszych potrzeb. 

Ceflex (UE) – inicjatywa współpracy pomiędzy 
firmami, reprezentującymi całość łańcucha 
wartości opakowań z plastiku miękkiego. Poprzez 
tę współpracę pragniemy przyczyniać się do 
rozwijania łańcuchów dostaw folii elastycznych w 
krajach UE. 

Association of Plastic Recyclers (USA) 
– stowarzyszenie branżowe, które promuje rozwój 
sektora przetwórstwa tworzyw sztucznych poprzez 
wyznaczanie jego długofalowych kierunków i 
założeń. Współpraca dotyczy opracowania 
wytycznych w zakresie projektowania i możliwości 
recyklingu tych materiałów w Stanach 
Zjednoczonych. 

How2Recycle (USA) – zajmuje się 
opracowywaniem wzorców informacji o 
recyklingu, zamieszczanych na etykietach 
produktów.  Dzięki temu konsumenci w USA i 
Kanadzie dostaną jasną i czytelną wskazówkę, 
jak postępować z produktem po jego użyciu. W 
oparciu o tę współpracę chcemy na tych 
samych zasadach opracowywać informacje dot. 
recyklingu, które będą umieszczane na naszych 
opakowaniach. 
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NASI  
PARTNERZY I 
WSPÓŁPRACE  

NIKT NIE 
WYGRYWA W 
POJEDYNKĘ 
Nasze starania o realizację 
tych celów opierają się na 
bliskiej współpracy z 
wieloma partnerami 
działającymi na rzecz 
innowacyjności w branży 
opakowań. 
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Opakowania – cd. 

Angażowanie konsumentów  
Konsumenci odgrywają ważną rolę w 
gospodarowaniu opakowaniami w obiegu 
zamkniętym, jednak dostęp do informacji o tym, jak 
działa system przetwarzania surowców wtórnych i jak 
każdy z nas może przyczynić się do zmniejszenia 
ilości opadów, nie zawsze działa sprawnie. 
Projektujemy nasze opakowania z myślą o ochronie 
żywności i zachowaniu jej świeżości, spełnieniu 
oczekiwań konsumentów i trosce o środowisko. W 
takim rozumieniu mieści się odpowiedzialność za to, 
aby produkty, o których mówimy, iż nadają się do 
recyklingu, rzeczywiście były wtórnie przetwarzane. 

Korzystając z siły naszych marek, chcemy 
propagować wśród konsumentów idee, wiedzę i 
narzędzia, dzięki którym będą mogli stosować zasady 
gospodarowania w obiegu zamkniętym. Np. Nutella® 

aktywnie promuje ekologiczną praktykę upcyklingu, 
czyli ponownego używania zużytego opakowania, 
które po niewielkich przeróbkach może zyskać nowe 
przeznaczenie. W Niemczech do nakrętek słoików 
Nutelli® dołączany jest zestaw nasion, które można 
wyhodować w pustym opakowaniu. Projekt Rocher 
Tin Balls (bombki ze sreberek po Rocherach) to inny 
pomysł na nowe życie zużytego opakowania. I tak, co 
roku, kiedy już zjemy czekoladki, z opakowań po nich 
możemy wykonać świąteczne dekoracje. 

Projekt bombek powstał jako innowacyjny pomysł 
zastąpienia dotychczasowych dekoracyjnych gwiazd 
bożonarodzeniowych z pralinek. Projekt został 
opracowany tak, by dzięki materiałowi, specjalnej 
grafice i kolorom rzeczywiście zaproponować 
konsumentom coś nowego i niebanalnego do 
dekoracji choinki. 

Projekt jest już realizowany i na Boże 
Narodzenie 2019 ma być dostępny w wielu 
krajach Europy. Jego testy przeprowadzono 
też w Ameryce. 

Powstała także wersja wielkanocna – ozdoby w 
formie wieszanych pisanek, wprowadzone na 
rynek niemiecki. 

Na opakowaniach dodajemy informację nt. tego, co z 
nimi zrobić po spożyciu produktu. W tym celu 
będziemy posługiwać się prostymi ikonami, które 
powiedzą, z czego opakowanie zostało wykonane i do 
jakiej frakcji je przeznaczyć. Nasz system znakowania 
nie powie jednak konsumentowi, gdzie konkretnie 
wrzucić opakowanie, ponieważ systemy 
gospodarowania odpadami różnią się na 
poszczególnych konsumentach, rynkach i krajach. 
Monitorujemy uważnie rozwój regulacji w tym 
zakresie i będziemy dostosowywać do nich 
informacje na opakowaniach, stopniowo 
wprowadzając oznaczenia w formie ikonek w tych 
krajach, gdzie funkcjonują systemy znakowania 
opakowań. 

 

KONSUMENCI 
ODGRYWAJĄ 
WAŻNĄ ROLĘ 
W GOSPODA-
ROWANIU 
OPAKOWA-
NIAMI W 
OBIEGU 
ZAMKNIĘTYM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Estathé, we współpracy z Włoskim 
Konsorcjum Aluminium (CIAL), 
opracowało serię ekskluzywnych rowerów 
pod specjalną marką Ricicletta. Zeszłego 
lata, podczas Jova Beach Party, EstaThè 
przekazała rowery wykonane z 
przetworzonego aluminium jako 
darowiznę dla WWF. 

Dla każdego etapu Jova Beach Party 
stworzono spersonalizowany egzemplarz 
roweru, z datą i miejscem koncertu. 
Rowery zostały przekazane przez 
Estathé na rzecz WWF, które z kolei 
wystawiło je na aukcji, na której  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
zbierano fundusze na rzecz działalności 
ekologicznej we Włoszech. 

Te nowoczesne, atrakcyjne wizualnie, lekkie i 
praktyczne rowery najlepiej wyrażają to, co 
troszczącym się o środowisko naturalne 
konsumentom przychodzi na myśl w związku 
z opakowaniami: 

– Zbiórka i recykling 
opakowań 

– Rzeczywiste wykorzystanie surowców 
wtórnych w nowych przedmiotach lub 
wielokrotne używanie opakowań w życiu 
codziennym  

– Zrównoważony transport. 

 
RICICLETTA: 
MOC 
RECYKLINGU 

Nowe życie: z 800 pustych 
puszek powstaje rower! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
W ślad za tym doświadczeniem Estathé chce 
kontynuować projekt, w ramach czego 
wykonana zostanie seria rowerów Ricicletta 
dla kolegów z Alby. Będą one ułatwiały 
pracownikom pokonywanie drogi między 
zakładem produkcyjnym a biurami, w sposób 
ekologiczny i promujący zdrowy tryb życia, 
budując przy okazji świadomość w kwestii 
znaczenia recyklingu. 
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SUROWCE 
ZRÓWNOWAŻONEGO 
POCHODZENIA
Z MYŚLĄ
PRZYSZŁ
Zależy nam na dobrych źródłach pochodzenia
surowców. Budujemy mocny łańcuch 
sprawczą rolnikom i społecznościom, od których je 
pozyskujemy oraz troszcząc się o zachowanie ich 
środowiska. 

O raporcie 

UROWCE  
ZRÓWNOWAŻONEGO 
POCHODZENIA  

Ą O 
ŁOŚCI 

Zależy nam na dobrych źródłach pochodzenia naszych 
surowców. Budujemy mocny łańcuch dostaw, dając siłę 
sprawczą rolnikom i społecznościom, od których je 
pozyskujemy oraz troszcząc się o zachowanie ich 
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Jak, z myślą o przyszłości, zaopatrujemy się w surowce ze zrównoważonych źródeł  
 
 

DLACZEGO TO 
WAŻNE? 
Odpowiedzialne zaopatrzenie w bezpieczne, 
wysokiej jakości składniki to sprawa kluczowa dla 
naszych produktów i dla naszych interesariuszy. 
Korzyści biznesowe odpowiedzialnego 
zaopatrzenia są oczywiste – pomaga ono 
zapewnić najwyższą jakość, do której dążymy, 
redukuje ryzyko, jest motorem innowacji  
i promuje przejrzystość naszych łańcuchów 
dostaw. Odpowiedzialne zaopatrzenie to również 
korzyści dla rolników, od których kupujemy 
surowce oraz ich społeczności – podnosi ono 
poziom dochodów, wzmacnia odporność 
finansową i rozwiązuje problemy systemowe, jak 
zatrudnianie dzieci czy wycinka lasów. 

NASZE PODEJŚCIE  
Nasze podejście oparte na odpowiedzialnym 
zaopatrywaniu się w surowce bazuje na 
identyfikowalności, certyfikacji i normach, 
współpracy i podejmowaniu wspólnych zobowiązań, 
zarządzaniu współpracą z dostawcami oraz 
dokładnym systemie kontroli. 

Uważnie oceniamy ryzyko i szanse, jakie 
tworzy każdy z surowców i w ten sposób 
decydujemy o rozwiązaniach optymalnych z 
punktu widzenia zrównoważonego rozwoju. 
Dogłębnie poznajemy wszystkie nasze 
składniki, w tym źródła ich pochodzenia, 
kolejne etapy, przez które przechodzą i 
zaangażowane w nie podmioty. 

W 2013 roku uruchomiliśmy program Ferrero 
Farming Values (FFV), którego ambicją jest 
rozwinięcie zrównoważonego łańcucha dostaw 
każdego z naszych głównych surowców . 
Poszczególne FFV skupiają się na najważniejszych 
oddziaływaniach środowiskowych naszych 
głównych surowców: kakao, oleju palmowego, 
orzechów laskowych, cukru trzcinowego, jaj i mleka. 

 
 

W 2013 ROKU 
URUCHOMILIŚMY 
PROGRAM FERRERO 
FARMING VALUES 
(FFV), KTÓREGO 
AMBICJĄ JEST 
ROZWINIĘCIE 
ZRÓWNOWAŻONEGO 
ŁAŃCUCHA DOSTAW. 

Identyfikowalność i certyfikacja  

Warunkiem spełnienia zobowiązania produkcji 
wyrobów najwyższej jakości w sposób 
odpowiedzialny jest to, byśmy wiedzieli, 
skąd pochodzą nasze surowce i jak są 
wytwarzane. Identyfikowalność stanowi zasadniczy 
element budowania uczciwego i zrównoważonego 
łańcucha dostaw oraz rozwiązywania 
potencjalnych problemów. Od naszych dostawców 
oczekujemy takiej samej troski i zaangażowania. 

Nasze surowce pochodzą od setek tysięcy 
drobnych rolników, do których chcemy dotrzeć, 
poznać ich i pomóc w rozwiązywaniu konkretnych 
wyzwań, z jakimi się mierzą. 
Mapa rolników to ważne narzędzie poprawy 
identyfikowalności i zrównoważonego łańcucha 
dostaw takich surowców, jak kakao, olej palmowy czy 
orzechy laskowe. Znając lokalizację i wielkość 
plantacji, możemy śledzić losy poszczególnych 
surowców. Dzięki temu wiemy, gdzie dane surowce 
były uprawiane, przez kogo i w jaki sposób, a także 
kierować celowaną pomoc do tych, którzy jej 
potrzebują, dbając o adekwatny poziom zarobków 
rolników. Jednocześnie możemy nie akceptować 
zakupów surowców z gospodarstw, na których 
występuje np. ryzyko deforestacji, zatrudniania dzieci 
czy pracowników przymusowych. 

Procesy certyfikacji, jeśli takie są dostępne, 
również stanowią ważne ogniwo naszej 
polityki. 
Certyfikacja materiałów oznacza, iż zostały one 
sprawdzone przez bezstronny, niezależny podmiot 
pod kątem spełniania wymogów zrównoważonego 
pochodzenia wg zasad ustalonych w programie 
certyfikacyjnym. 

Regulaminy i normy  
Od naszych partnerów biznesowych oczekujemy 
poszanowania Kodeksu postępowania w biznesie i 
Polityki praw człowieka, w których ujęte zostały 
nasze wymagania. Aby dodatkowo wzmocnić nasze 
stanowisko, niedawno wydaliśmy również Kodeks 
Dostawcy, na podstawie którego możemy podjąć z 
naszymi dostawcami drogę stałego doskonalenia, 
wspólnie pracując nad tworzeniem uczciwych, 
zrównoważonych i przejrzystych łańcuchów dostaw. 
Kodeks obejmuje trzy filary: prawa człowieka i 
praktyki społeczne; ochronę środowiska i 
zrównoważony rozwój oraz przejrzystość dostawcy. 
Bazując na podejściu due diligence pragniemy mieć 
pewność, że nasi dostawcy spełniają założenia 
Kodeksu. Stanowią oni naszych kluczowych 
partnerów, bo to dzięki ich współpracy możliwe jest 
zapewnienie stosowania określonych kryteriów w 
łańcuchach dostaw. 

Pobierz naszą Politykę praw człowieka   

Pobierz Kodeks postępowania w 
biznesie   

Pobierz Kodeks Dostawy 
Ferrero  
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 Jak, z myślą o przyszłości, zaopatrujemy się w surowce ze zrównoważonych źródeł – cd. 
 

 
Zarządzanie współpracą 
z dostawcami  

Platforma EcoVadis – ocena 
dostawców pod kątem 
zrównoważonego rozwoju 

 

 
 

NASZE ZOBOWIĄZANIA DO ROKU 2020  

Zarządzanie współpracą z dostawcami umożliwia Platforma bazuje na 21 kryteriach w czterech  
nam ocenę i usprawnianie praktyk współpracy,  głównych obszarach tematycznych:   Cel do roku 2020 Postęp  

dzięki czemu możemy rozwiązywać problemy  środowisko, aspekty społeczne, uczciwe praktyki    
związane z prawami człowieka, formami 
zatrudniania pracowników, ochroną środowiska i  

biznesowe i zrównoważone praktyki zakupowe. 
W latach 2015-2019 przeprowadziliśmy ocenę  

100% kakao z certyfikatem  
zrównoważonego pochodzenia 

W realizacji
 

przejrzystością. Obejmuje ono analizę ryzyk  i  kampanii zakupowych takich kategorii, jak  
szans, zgodności z regulacjami oraz usprawnień w 
tym zakresie, a także budowanie zdolności. 
Nasze podejście, bazujące na zasadzie due diligence 
i stałej usprawniane, ma zapewniać, by wszyscy nasi 
dostawcy przestrzegali Kodeksu Dostawcy. W 
związku z tym prowadzimy ocenę każdego z nich,  
identyfikując, zapobiegając i łagodząc potencjalne 
ryzyka. Proces ten obejmuje trzy kroki: ustalenie 
priorytetów, ocenę i weryfikację oraz adyt. W 
zależności od wyników i kategorii ryzyka, możemy 
zażądać od dostawcy poddania się audytowi 
wewnętrznemu lub zewnętrznemu oraz wykonania 
oceny – jak szacowanie ryzyka czy ocena 
oddziaływań, certyfikacja i akredytacja – by w ten 
sposób zapewnić, iż działają oni zgodnie z naszymi 
standardami. 
Używamy do tego rozmaitych narzędzi, m.in. 
od roku 2015 platformy Oceny Dostawców pod 
kątem zrównoważonego rozwoju EcoVadis 
oraz platformy do zarządzania audytami 
zewnętrznymi Sedex. 

surowce, opakowania i logistyka. Dotychczas do 
współpracy zaprosiliśmy ok. 730 dostawców, z 
czego 480 już zostało ocenionych. Ogólna ocena 
wyniosła 49,9/100, w porównaniu do średniej dla 
całej platformy EcoVadis wynoszącej 42,4. 
Do oceny dostawców stosujemy też metodologię 
SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit). Sedex 
to organizacja non-profit o zasięgu ogólnoświatowym, 
tworząca platformę wymiany danych na temat 
łańcuchów dostaw. Platforma ta nosi nazwę Sedex 
Advance i umożliwia dostęp do audytów społecznych, 
jeśli takie były przeprowadzone u naszych 
dostawców, pod kątem następujących kwestii: 
standardy zatrudnienia, BHP, ochrona środowiska i 
etyka biznesowa. 

 
Partnerstwa i wspólne zobowiązania  
Zdajemy sobie sprawę, że zmiany, na jakiej nam 
zależy, nie osiągniemy, działając w pojedynkę. 
Dlatego też traktujemy współpracę i porozumienia 
partnerskie z dostawcami, organizacjami 
pozarządowymi, naukowcami, uczelniami, władzami 
lokalnymi i krajowymi, przedsiębiorstwami nam 
podobnymi i innymi interesariuszami naszej branży 
jako fundamentalny element realizacji naszych 
ambicji. 

100% oleju palmowego 
certyfikowanego przez 
RSPO jako segregowany  
Osiągnięty w 2015 r. 
i utrzymany  

 
100% identyfikowalności 
orzechów laskowych  

 
 
100% rafinowanego cukru 
trzcinowego ze 
zrównoważonych źródeł  

 
100% jaj z chowu 
ściółkowego z 
poszanowaniem 
dobrostanu zwierząt 
(2025) 

 

 
Osiągnięty 

 
 

 
W realizacji 

 

W realizacji 

 

Zakłady UE: 

Osiągnięty  
 

 
Zakłady poza UE: 

W realizacji  
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W RF 18/19 w Programie Ferrero 
Farming Values dla Kakao wzięło udział 
ponad 100 tys. rolników, a na naszych 
mapach zostało ujętych ponad 85% 
plantacji, co umożliwia 
identyfikowalność dostaw. 

 
Podnoszenie 

zarobków 
rolników i 

społeczności  

 
Długofalowe relacje z organizacjami rolników– kakao certyfikowane, mapowane i identyfikowalne 
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Kakao 
 

KAKAO 
Kakao stanowi podstawowy 
składnik produktów Ferrero. 
Dlatego przy zakupach tego 
surowca stosujemy 
rygorystyczne standardy 
jakościowe, często wyższe niż 
standardy przyjęte w branży. 

 
 
 
 

Kakao jest produkowane w tropikalnych 
rejonach Afryki, Ameryki Południowej i Azji 
przez cztery do pięciu milionów 
drobnych rolników. Wliczając ich  

rodziny, jest to 40-50 mln osób, które żyją z uprawy 
kakaowców. Około połowy z 4-5 mln plantatorów 
kakao to mieszkańcy Wybrzeża Kości Słoniowej i 
Ghany. Te dwa sąsiadujące ze sobą kraje Afryki  
Zachodniej łącznie odpowiadają za ponad 60% całej 
światowej produkcji kakao, która wynosi 4,5 mln ton. 

Ferrero prowadzi trzy zakłady, w których 
przetwarzane są ziarna kakaowca. Wykorzystujemy 
nasz własny know-how do produkcji masła i pasty 
kakaowej oraz kakao w proszku w taki sposób, by 
nadawały one naszym produktom ich wyjątkowy 
smak. Ziarna kakao dostarczane do naszych 
przetwórni muszą przejść skrupulatną kontrolę 
jakości na różnych etapach łańcucha dostaw, zanim 
zostaną przyjęte i zaakceptowane do stosowania 
jako składniki produktów Ferrero. 

 
Wyzwania  
Plantatorzy kakao stają przed licznymi  
wyzwaniami, jeśli chcą zapewnić sobie bezpieczne i 
godne źródło utrzymania. Przeciętny wiek  
plantatora kakao z Afryki Zachodniej to 

 
 
 
 

Przełamanie cyklu ubóstwa i uczynienie z uprawy 
kakao źródła godnych dochodów dla rolników 
stanowi klucz do zrównoważonej i długofalowej 
zmiany sytuacji samych rolników i całych 
społeczności. W pierwszym rzędzie należy 
zatroszczyć się o tych, którzy obecnie wykonują tę 
pracę, a także zachęcić młodzież do jej 
podejmowania w przyszłości. To wyzwanie złożone i 
systemowe, którego nikt nie rozwiąże w pojedynkę – 
potrzeba współpracy wielu podmiotów i objęcia 
działaniami całego łańcucha dostaw kakao. 

 
Nasze podejście  
Ferrero pragnie brać odpowiedzialność i aktywnie 
przyczyniać się do zrównoważonego i 
odpowiedzialnego rozwijania łańcucha dostaw kakao. 
Temu służy Program Ferrero Farming Values dla 
Kakao, mający doskonalić praktyki rolnicze i 
wspomagać plantatorów w zapewnieniu im stałego i 
bezpiecznego źródła dochodów. Po pierwsze należy 
wesprzeć rolników i lokalne społeczności w naszym 
bezpośrednim łańcuchu dostaw, głównie na 
Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Ghanie, którą to 
odpowiedzialność podejmujemy w ramach polityki 
należytej staranności. 

 
Program Ferrero Farming Values dla Kakao  

 
 
 
 

Realizację celów wspomaga współpraca z partnerami 
na miejscu, w tym bezpośrednio z dostawcami, 
zrzeszeniami rolników i organizacjami 
pozarządowymi, jak Save the Children. Poza 
bezpośrednim łańcuchem dostaw, prowadzimy też 
współpracę z innymi podmiotami i partnerami, w 
trosce o stałe dążenie do zrównoważonego  
kształtu całego łańcucha wartości. Ferrero od 
dawna jest członkiem World Cocoa Foundation 
(2005 r.) i  International Cocoa Initiative (2008 r.). 
Jesteśmy też w gronie założycieli CocoaAction i 
Cocoa & Forests Initiative. 

Program Ferrero Farming Values dla Kakao to 
całościowy program oparty na trzech filarach i poparty 
budowaniem systemu identyfikowalności i certyfikacji. 

 

50 lat. Często są to osoby posiadające niewielką 
wiedzę rolniczą i słaby dostęp do sprzętu i zasobów. 
Odsetek ubóstwa jest wysoki, a większość drobnych 
rolników zarabia poniżej progu ubóstwa określonego 
przez Bank Światowy. 

To właśnie ubóstwo jest źródłem wielu 
systemowych problemów uprawy kakao w takich 
krajach jak Wybrzeże Kości Słoniowej i Ghana, w 
tym zatrudniania dzieci i pracowników 
przymusowych oraz wycinania lasów. 

Trzy filary  
 

 
 

  

 
 

Ochrona 
zasobów przyrody  

 
 

Ochrona 
praw dzieci  
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Certyfikacja i identyfikowalność  
Dotrzymanie zobowiązania produkcji wyrobów 
najwyższej jakości i świeżości w sposób 
odpowiedzialny jest dla nas sprawą kluczowej wagi. 
W tym celu podejmujemy następujące działania: 

– Kupujemy kakao, korzystając z niezależnie od nas 
zarządzanych systemów certyfikacji, jak UTZ, 
Rainforest Alliance i Fairtrade. 

– Kupujemy kakao, które jest fizycznie 
identyfikowalne aż do poziomu konkretnego 
rolnika i nie dopuszczamy do mieszania tego 
surowca z innymi, nieznanymi i 
niecertyfikowanymi źródłami pochodzenia. Jest to 
ważne zobowiązanie i stanowi cechę wyróżniającą 
nasze podejście do kwestii zrównoważonych 
dostaw kakao. 

– Gromadzimy i z pomocą odpowiednich 
technologii przetwarzamy informacje, tworząc 
mapę plantatorów i obszarów upraw, tak, by 
znać ich lokalizację, wielkość i wydajność 
produkcyjną. 

 
NASZE ZOBOWIĄZANIE DO 2020 R. 
100% kakao z certyfikatem zrównoważonego pochodzenia 

 
Harmonogram certyfikacji dostaw kakao 

 

  

Ile dostaw naszego kakao 
posiada certyfikację
Zobowiązaliśmy się, że do końca 2020 roku 
100% dostaw kakao będzie pochodziło ze 
zrównoważonych źródeł
zrównoważonego pochodzenia to 
który uzyskał certyfikację
procesie, w zarządzaniu którym uczestniczy
wiele niezależnych podmiotów. Na koniec sierpnia 
2019 r. 81% naszych dostaw ziaren kakao posiadało 
certyfikat zrównoważonego pochodzenia, co oznacza,
że jesteśmy na dobrej drodze do realizacji celu 
wyznaczonego na koniec 

 
Lepsza identyfikowalność kakao 
Wdrażamy precyzyjne mechanizmy śledzenia dostaw 
kakao od poszczególnych rolników do naszych 
zakładów, w którym poddajemy ziarna obróbce
kątem zastosowania w naszych produktach
Opracowujemy mapę wszystkich rolników, 
zarejestrowanych w Programie 
Values dla Kakao, od których kupujemy certyfikowany 
surowiec. Mapa obejmuje lokalizację 
dane takie jak specyfikacja upraw i żyzność gleb
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Certyfikowane ziarna kakao, które nabywamy, 
pochodzą głównie z następujących standardów 
certyfikacji: UTZ Certified, Rainforest Alliance 
CertifiedTM, Fairtrade® oraz Fairtrade USA. 

 

 
 

UTZ Certified 
Program UTZ wzmacnia wiedzę rolników z 
zakresu dobrych praktyk rolniczych, 
podnosi warunki pracy i pomaga im 
troszczyć się o własne rodziny i środowisko 
naturalne. 

 
 

 

 

 

Rainforest Alliance Certified 
Gospodarstwa należące do Rainforest Alliance 
Certified wspierają zdrowe środowisko, promują 
dobrostan pracowników i całych społeczności, a 
także zapewniają stosowanie efektywnych metod 
uprawy. 

 
 
 

 
 
Fairtrade (łączna ilość obejmuje USA) 
Program Fairtrade Cocoa umożliwia 
drobnym rolnikom większą sprzedaż ziaren 
kakao z certyfikatem Fairtrade, który 
zapewnia wyższą cenę i w efekcie przynosi 
wyższe dochody. 

Nasze podejście do 
zrównoważonego 
rozwoju 
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dostaw naszego kakao 
posiada certyfikację? 

się, że do końca 2020 roku 
dostaw kakao będzie pochodziło ze 

zrównoważonych źródeł. Kakao z certyfikatem 
zrównoważonego pochodzenia to surowiec, 

uzyskał certyfikację w wieloetapowym 
procesie, w zarządzaniu którym uczestniczy 
wiele niezależnych podmiotów. Na koniec sierpnia 

naszych dostaw ziaren kakao posiadało 
at zrównoważonego pochodzenia, co oznacza, 

że jesteśmy na dobrej drodze do realizacji celu  
wyznaczonego na koniec 2020 r. 

Lepsza identyfikowalność kakao  
precyzyjne mechanizmy śledzenia dostaw 

kakao od poszczególnych rolników do naszych 
w, w którym poddajemy ziarna obróbce pod 

kątem zastosowania w naszych produktach. 
Opracowujemy mapę wszystkich rolników, 
zarejestrowanych w Programie Ferrero Farming 

dla Kakao, od których kupujemy certyfikowany 
Mapa obejmuje lokalizację plantacji, a także 

dane takie jak specyfikacja upraw i żyzność gleb. 

 

 

RF 2018/2019 
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O raporcie 

Dane te pozwalają naszym partnerom lokalnym 
lepiej poznać sytuację każdego z rolników, 
w tym wyzwania i szanse powodzenia zabiegów 
usprawniających prowadzenie upraw. Umożliwiają 
nam też dokładne oszacowanie całkowitej ilości 
kakao, jaką dany rolnik może wyprodukować w 
porównaniu do ilości, jakie dostarcza dla Ferrero. 

Jaka część dostaw kakao jest 
identyfikowalna? 
– W RF 18/19 ponad 95% certyfikowanych dostaw 

kakao było identyfikowalne do poziomu zrzeszenia 
rolników. 

– W Programie Ferrero Farming Values dla 
Kakao uczestniczy ponad 100 tys. rolników, z 
czego ponad 85% zostało ujętych na naszych 
mapach, co umożliwia nam śledzenie dostaw 
od poszczególnych rolników. 

Nie tylko certyfikacja 
Wiemy, że sama certyfikacja nie wystarczy, by 
poprawić warunki funkcjonowania łańcucha 
dostaw. Aby dochować wymogów należytej 
staranności, w ramach Programu Ferrero 
Farming Values dla Kakao podejmujemy 
również inne starania. W tym zakresie skupiamy 
się na trzech blisko ze sobą powiązanych 
filarach: 

– Poprawa poziomu dochodów rolników i 
warunków życia społeczności. 

– Ochrona praw dzieci. 

– Ochrona zasobów przyrody. 
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Jak podnosimy zarobki plantatorów 
kakao i warunki życia całych 
społeczności? 
Budujemy długofalowe relacje ze zrzeszeniami 
rolników, którzy dostarczają nam ziarna kakao. W 
ramach tej współpracy realizujemy projekty 
zrównoważonego rozwoju, mające zapewnić im 
odpowiedni i stały poziom dochodów, poprawić 
warunki życia kobiet i dzieci, a także chronić naturalną 
faunę i florę. W tym celu podejmujemy działania, 
których celem jest zwiększenie produktywności upraw 
i pomoc rolnikom w dywersyfikacji źródeł dochodu w 
ciągu całego roku. 

DZIĘKI NOWEJ 
WIEDZY MOJE 
ZBIORY WZROSŁY 
PONAD 
DWUKROTNIE. 
p. Momboye 
plantator kakao z Wybrzeża Kości Słoniowej 

 

Obok działań na poziomie uprawy kakaowców, 
rolnicy mogą uzyskać pomoc w założeniu  

Udanym formatem okazało się np. Village Savings and 
Loans Associations (VSLA), które oferuje niewielkie 
pożyczki dla kobiet chcących rozpocząć działalność 
gospodarczą. Nasz projekt CocoaAction w regionie 
Lakota na Wybrzeżu Kości Słoniowej wspiera 
wzmacnianie pozycji kobiet przez zakładanie VSLA i 
szkolenia z przedsiębiorczości, a także pomoc w 
rozwijaniu różnego rodzaju działalności zarobkowej. 
Obecnie działa już ponad 250 organizacji VSLA, w 
których uczestniczy ponad 6.700 osób, głównie kobiet. W 
RF 18/19 w programach szkoleń finansowych wzięło 
udział ponad 16 tys. gospodarstw domowych, a prawie 
10 tys. mieszkańców lokalnych społeczności rozpoczęło 
jakąś działalność zarobkową 

dostęp do edukacji. Wiele dzieci nie ma także po prostu aktu 
urodzenia, co uniemożliwia im pójście do szkoły. 

Starania Ferrero o rozwiązanie problemu zatrudniania 
dzieci do pracy rozpoczynają się od edukacji rolników 
i całych społeczności. Działające na tych terenach 
systemy monitorowania zatrudniania dzieci, zwane 
Child Labour Monitoring and Remediation Systems 
(CLMRS), to sieci pracowników i aktywistów  
społecznych, którzy monitorują gospodarstwa 
domowe zajmujące się uprawą kakaowców w 
Afryce Zachodniej pod kątem wykrywania ryzyka 
pracy dzieci. 

Po wykryciu takiego przypadku, jest on zgłaszany 
właściwym władzom, a następnie, wspólnie z 

Terenowe Szkoły Upraw  plantacji rolniczo-leśnej ( ) i   rodzicami, poszukuje się rozwiązania problemu 

W naszych Terenowych Szkołach Upraw rolnicy 
szkolą się w zakresie dobrych praktyk rolniczych, 
społecznych i środowiskowych. Promujemy dostęp 
do sadzonek kakaowców i innych drzew, a także 
nawozów. W RF 18/19 ponad 90 tys. rolników zostało 
przeszkolonych z dobrych praktyk rolniczych, 
założono 88 szkółek kakaowców, a  w Ghanie 
rozdano 1,6 mln sadzonek. 

Plany rozwoju plantacji  

innej działalności zarobkowej, jak pszczelarstwo, 
hodowla szczecińców czy prowadzenie lokalnych 
sklepików. 

Wzmacnianie pozycji kobiet i zwiększanie 
odporności finansowej  

Na obszarach uprawy kakaowców kobiety mają 
kluczowy wpływ na zmiany gospodarcze, 
środowiskowe i społeczne, m.in. pod kątem ochrony 
dzieci. Wspieramy konkretne działania wzmacniające 
pozycję kobiet i redukujące nierówność płci. 

 
 

Jak chronimy prawa dzieci? 
Zatrudnianie dzieci stanowi systemowy i 
długofalowy problem w społecznościach 
zajmujących się uprawą kakaowców w Afryce. 
Źródła tego problemu są złożone. Są wśród nich 
ubóstwo, nierówność płci, brak wiedzy i słaby 

Naszym dążeniem jest to, by 100% naszego łańcucha dostaw 
kakao objęte było systemem CLMRS lub podobnym. 
W RF 18/19 44% zrzeszeń rolników objętych było 
systemami Ferrero Child Labour Monitoring and 
Remediation Systems, co stanowiło ponad 50 tys. 
gospodarstw domowych. 

Wnioski wskazują, że aby osiągać długofalowe 
rezultaty, potrzeba większej specjalizacji. Wspólnie z 
partnerami rozpoczęliśmy program indywidualnych 
szkoleń z zakresu prowadzenia gospodarstwa i 
finansów, przeznaczonych dla wybranych rolników 
pragnących mieć większy dostęp do źródeł 
finansowania i gotowych do opracowania Planu 
rozwoju swojej plantacji według własnych potrzeb i 
sytuacji. To kolejny ważny krok w naszym Programie 
Ferrero Farming Values dla Kakao, dzięki któremu 
nasze oddziaływanie w terenie nabierze konkretnego 
wymiaru. W RF 18/19 w opracowywanie i realizację 
planów rozwojowych zaangażowanych było  1.700 
rolników. 

 
Od 2014 r. Ferrero zaopatruje się w 
kakao od spółdzielni rolnych z Wybrzeża 
Kości Słoniowej. ECOOKIM to 
zrzeszenie spółdzielń, w których w 
sumie działa 22,5 tys. plantatorów kakao 
z tego kraju. 

W 2019 roku zakupiliśmy kakao od 9 
spółdzielń będących członkami ECOOKIM, 
reprezentujących ok. 12,5 tys. plantatorów. 
W ramach Terenowych Szkół Upraw 
realizujemy szkolenia dla tych rolników, a 
w całych społecznościach szerzymy 
wiedzę z zakresu dobrych praktyk 
społecznych i środowiskowych. 

 
ECOOKIM dostarcza rolnikom również nawozy 
i sadzonki kakaowców. Ze zrzeszeniem 
współpracuje zespół ekspertów ds. ochrony 
upraw. Dzięki tym wysiłkom rolnicy z 
ECOOKIM stale podnoszą poziom plonów i 
dochodów. Wraz z rozwojem ruchu 
spółdzielczego i jego profesjonalizacją, składki 
członkowskie przeznaczane są też częściej na 
projekty służące całym społecznościom, np. 
promocję rozwoju dzieci i wzmacnianie pozycji 
i szans kobiet. 

 
WSPIERANIE 
SPÓŁDZIELCZOŚCI 
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Poza monitorowaniem sytuacji w gospodarstwach, 
współpracujemy z organizacjami, takimi jak Save the 
Children, i wspólnie przygotowujemy programy 
rozwoju społeczności lokalnych, uwzględniające 
potrzeby dzieci. Celem jest wdrożenie mechanizmów, 
które będą chroniły dzieci i tworzyły im szanse na 
rozwój poprzez dostęp do edukacji, realizację 
podstawowych potrzeb, jak dostęp do wody i higieny 
(water, sanitation and hygiene - WASH), oraz 
dobrego wyżywienia. 

Na zasadzie pilotażowej współpracę z Save the 
Children rozpoczęliśmy w 2016 roku, a następnie w 
2017 wydłużyliśmy projekt na kolejne trzy lata, z 
zamiarem objęcia nim dalszych 10, czyli w sumie 20 
społeczności. Wśród celów projektu są ochrona dzieci 
przed najgorszymi formami zatrudnienia, nadużyciami 
i przemocą, oraz promocja rozwoju społeczności w 
sposób tworzący korzystne dla dzieci środowisko 
rozwoju. Odbywa się to w czterech głównych  
obszarach działania: ochrona dzieci, edukacja, 
bezpieczeństwo żywności i dochodów, rozwój 
społeczny. Współpraca ma objąć bezpośrednio 
16.575 osób, w tym 6.057 dzieci, oraz 33.150 
beneficjentów pośrednich, w tym 12.114 dzieci. 
Projekt realizowany jest wspólnie z władzami 
administracyjnymi, instytucjami i innymi ważnymi 
podmiotami. Rola Ferrero polega na dostarczaniu 
informacji zwrotnej, kontaktach z dostawcami i udziale 
w podejmowaniu decyzji. 

Do końca RF 18/19 całościowe plany rozwoju 
społeczności lokalnych objęły ponad 100 społeczności 
z Wybrzeża Kości Słoniowej i Ghany. Wsparcia 
udzielono sześciu ośrodkom społecznym. Prawie 1,5 
tys. dzieci otrzymało swoje akty urodzenia i 
odnowiono lub zbudowano 51 szkół. 13 tys. dzieci 
rozdaliśmy też materiały 
edukacyjne.

 
 
 

„DZIĘKI EDUKACJI 
FINANSOWEJ NIE 
POPADAM JUŻ 
W DŁUGI, KTÓRE 
WCZEŚNIEJ  
OBCIĄŻAŁY MOJĄ 
RODZINĘ I 
GOSPODARSTWO”

 
WIĘKSZA ODPORNOŚĆ 
FINANSOWA 
PLANTATORÓW KAKAO  

Wspieramy rolników i ich rodziny, tak, by mogli oni 
wzmocnić swoją pozycję finansową i pozwolić sobie na 
wysłanie dzieci do szkoły i w ten sposób walczyć z jedną z 
głównych przyczyn zatrudniania dzieci do pracy. 

Ouedgraogo Madi, plantator kakao  

 

 

 

 

 

 
 
 

Oprócz działań w naszym bezpośrednim 
łańcuchu dostaw, od 2008 r. jesteśmy 
członkiem International  Cocoa   Initiative 
(ICI). Jest to platforma, łącząca 
przedsiębiorstwa i społeczeństwo 
obywatelskie, której celem jest 
zapewnienie lepszej przyszłości dzieciom i 
walka z ich zatrudnianiem do pracy. 
Częścią strategii ICI na lata 2015-2020 jest 
lepsza ochrona miliona dzieci, 
mieszkających w społecznościach 
zajmujących się uprawą kakaowców. 
Działacze Inicjatywy z bezpośrednimi 
interwencjami chcą dotrzeć do 200 tys. 
dzieci. W ramach Inicjatywy opracowano 
system monitorowania i zwalczania pracy 
dzieci (Child Labour Monitoring and 
Remediation Systems -CLMRS), który 
okazał się bardzo skuteczny. 
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Ouedgraogo Madi to 50-letni 
plantator kakao z Oupoyo na 
Wybrzeżu Kości Słoniowej. 
Mając na utrzymaniu 15 dzieci, 
wielokrotnie doświadczał 
trudności z pokryciem opłat za 
szkoły, a także bieżących 
kosztów gospodarstwa. Często 
w związku z tym musiał zaciągać 
długi.  

Ouedgraogo przeszedł kurs 
edukacji finansowej, na którym 
m.in. nauczył się zarządzać 
budżetem sezonowym i 
zmiennym poziomem dochodów 
w skali roku, aby nie musieć 
zaciągać długów. Dzięki 
szkoleniu Ouedgraogo udaje się 
zaoszczędzić ok. 600 dolarów 
rocznie, które przeznacza dla 
dzieci uczących się obecnie w 
szkole średniej i pozostałej 
siódemki w szkole podstawowej.  

Wspieranie rolników i ich rodzin 
w poprawie sytuacji finansowej, 
tak, by mogli pozwolić sobie na 
wysłanie dzieci do szkoły, to 
jedna z głównych dróg walki z 
pracą dzieci.  
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Kakao – cd. 
 

 
Jak chronimy zasoby 
przyrody? 
Wylesianie stanowi groźbę dla długofalowego 
utrzymania branży uprawy kakao w dobrej 
kondycji i zapewnienia pracującym w niej 
milionom drobnych rolników adekwatnych 
dochodów. Kakao w Afryce Zachodniej jest 
uprawiane na terenie kilku obszarów o wysokiej 
wartości przyrodniczej (High Conservation Value  - 
HCV), gdzie plantacje te prowadzone są od wielu 
lat. Walczymy z problemem deforestacji w branży 
uprawy kakao i podejmujemy starania o wdrożenie 
zasad i strategii kluczowych dla prowadzenia 
produkcji kakao w sposób zrównoważony 
społecznie i środowiskowo. 

W listopadzie 2017 roku wspólnie z innymi 
producentami wyrobów czekoladowych podpisaliśmy 
Cocoa & Forest Initiative (CFI). Celem inicjatywy jest 
zakończenie wycinki lasów i ich odtworzenie na 
terenie krajów uprawiających kakao, czyli Wybrzeżu 
Kości Słoniowej i w Ghanie1. Realizacja tego 
zobowiązania będzie możliwa dzięki mapom upraw 
naszych dostawców. 

W marcu 2019 roku Grupa Ferrero ogłosiła plan 
działania w realizacji zobowiązań w ramach CFI. 
Określa on konkretne kroki, od identyfikowalności, 
poprzez opracowanie mapy wszystkich plantacji 
kakao w naszym łańcuchu dostaw, po wspieranie 
budowania dobrych praktyk rolniczych oraz 
dystrybucję i sadzenie upraw wielotowarowych. 
Działania te, realizowane wspólnie z dostawcami 
Ferrero, koncentrują się na trzech głównych 
obszarach CFI: 

– Ochronie i odtwarzaniu lasów; 

– Zrównoważonej produkcji kakao i 
zapewnieniu rolnikom trwałych 
dochodów; 

– Angażowaniu całych wspólnot i wszystkich ich 
mieszkańców. 

 
1 https://www.worldcocoafoundation.org/initiative/ cocoa-forests-

initiative/ 

– Działania te stanowią integralną część strategii 
Ferrero w walce z problemami branży uprawy 
kakao. Plan działania będzie aktualizowany na 
podstawie kolejnych danych, które będą 
udostępniane przez rządy obu krajów, jak mapy 
granic obszarów chronionych i aktualne 
wytyczne w sprawie przeznaczenia obszarów 
po wycince lasów. W RF 18/19 wykonaliśmy 
ocenę ryzyka dla ponad 130 tys. ha gruntów. 

 
Zapoznaj się z treścią naszego Planu działania 

Zapoznaj się z treścią naszego CFT Annual Progress 
Report 

Promocja agroleśnictwa  

Niezależnie od tego, by nie przyczyniać się do 
wycinania lasów, chcemy wspierać rolników w 
stosowaniu mieszanych systemów agroleśnych. 
Uprawy te łączą kakaowce, drzewa orzechowe, 
owocowe i inne, dające cień młodym sadzonkom 
kakaowców, a przy okazji będące źródłem  
produktów do bezpośredniej konsumpcji lub 
sprzedaży na lokalnym rynku. Rozwój 
agroleśnictwa przyczyni się znacząco do ochrony 
środowiska i jego bioróżnorodności, a także 
pomoże ograniczyć negatywne oddziaływanie 
zmian klimatycznych. 

W RF 18/19 rozdystrybuowaliśmy ponad pół 
miliona drzewek wielotowarowych i przeszkoliliśmy 
ponad 30 tys. rolników w zakresie agroleśnictwa. 
Na takie uprawy, łączące kakaowce z innymi 
drzewami, przeznaczonych zostało 15 tys. ha 
grunów, a na terenie ponad 200 społeczności 
odtworzone zostały uprawy leśne i wdrożone 
programy ochronne, by zachowywać lasy również 
na terenach uprawy kakaowców. W ramach 
współpracy z CFI rozdaliśmy 678 nowoczesnych 
kuchenek do gotowania ponad 2.100 gospodarstw 
domowych, by nie było potrzeby wycinki drewna na 
opał. Przynosi to też dodatkowe korzyści 
zdrowotne dla mieszkańców. 

SPOJRZENIE W 
PRZYSZŁOŚĆ 

Po roku 2020 nadal będziemy wzmacniać nasz 
program zrównoważonego rozwoju dostaw 
kakao, w dążeniu do osiągnięcia trwałej zmiany 
łańcucha dostaw tego surowca. Obecnie 
dopracowujemy naszą długofalową wizję, 
obejmującą plan dla kakao do roku 2030. Będzie 
ona oparta na następujących głównych celach: 

– Troska o ludzi  

– Podnoszenie dochodów rolników i 
społeczności, wspieranie plantatorów kakao w 
osiąganiu wyższych zysków. 

– Działania na rzecz beztroskiego dzieciństwa 
i ochrony dzieci na obszarach pochodzenia 
surowca. 

– Troska o zasoby przyrody  
– Ochrona zasobów przyrody, doskonalenie 

agroleśnictwa w naszych społecznościach 
zajmujących się uprawą kakao. 

Bazując na tych fundamentalnych aspektach 
strategii rozwoju zrównoważonego łańcucha 
dostaw kakao, chcemy zapewniać dostawy tego 
surowca ze źródeł w pełni znanych i opisanych, 
certyfikowanych i identyfikowalnych do poziomu 
pojedynczego plantatora, objętych kompleksowym 
systemem monitorowania pracy dzieci (Child 
Labour Monitoring and Remediation lub podobny). 

 
 
 
 

Będziemy dalej rozwijać nasze działania w terenie 
we współpracy z dostawcami i partnerami takimi 
jak Save the Children. Ścisły nadzór nad 
funkcjonowaniem łańcucha dostaw zapewni 
jeszcze większe oddziaływanie tych akcji. Nadzór 
będzie prowadzony w oparciu o naszą Politykę 
praw człowieka i Proces Due Diligence, mające 
zapobiegać pracy dzieci i jej skutkom, poprawiać 
warunki pracy i zapewniać, iż kakao, które 
kupujemy, pochodzi z obszarów, na których nie jest 
prowadzona wycinka lasów. 

Ferrero będzie nadal członkiem CFI i będzie 
realizować swoje zobowiązania w tym zakresie, 
jak również angażować się w to, by 
podejmowane działania wywierały jak 
największy skutek. 
Niedawno ogłosiliśmy zamiar połączenia sił z 
koalicją rządu Wybrzeża Kości Słoniowej, 
wiodących firm z branży wyrobów 
czekoladowych, Jacobs Foundation i innych 
partnerów, której celem jest walka z 
przyczynami zatrudniania dzieci do pracy na 
Wybrzeżu Kości Słoniowej. Koalicja ta będzie 
realizowała partnerstwo publiczno-prywatne, 
którego celem będzie promocja dobrej edukacji 
i rozwoju wczesnodziecięcego dla ponad 6 mln 
dzieci z Wybrzeża Kości Słoniowej. 

Zgodnie z treścią Kodeksu Dostawcy, dla kakao 
zostanie opracowana specjalna Karta, w której 
będą określone zobowiązania Ferrero i nasze 
wymagania w oparciu o wybrane przez nas 
priorytety. 
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Orzechy laskowe  
 

ORZECHY 
LASKOWE 
Orzechy laskowe to serce naszej Firmy. 
To one nadają ten wyjątkowy smak 
większości naszych produktów. Jako 
znaczący odbiorca tego surowca, chcemy 
być siłą sprawczą prowadzącą branżę w 
stronę takiego kształtu produkcji 
orzechów laskowych, który będzie 
generował wartość dla wszystkich 
podmiotów. 

 
 
 
 

Nasze dostawy orzechów laskowych 
pochodzą z różnych części świata. Trzy 
główne kraje to Turcja, Włochy i Chile. 
Na półkuli północnej orzechy laskowe 

zbierane są w okresie od początku sierpnia do 
końca września. 
Po zbiorze są suszone, myte i wysyłane do 
zakładów, w których wykonuje się ich sortowanie, 
a następnie obiera z łupin, kalibruje, poddaje 
selekcji, a wreszcie pakuje i wysyła do zakładów 
Ferrero. Kolejnym następującym tu etapem jest 
kontrola jakości, dopiero po przejściu której orzechy 
są poddawane prażeniu, co zapewnia najwyższy 
poziom jakościowy, przekładający się później na 
znakomity standard naszych produktów gotowych. 

Pośrednio jesteśmy ogniwem łańcucha dostaw 
orzechów laskowych od 2000 roku. Prowadzenie 
upraw rozpoczęliśmy od nowych regionów świata 
(Argentyna, Australia, Chile, Gruzja, Serbia i RPA), 
realizując w ten sposób podjęte zobowiązanie 
zaangażowania się w produkcję i szkółkarstwo 
leszczyny, aby zapewnić najlepszy i najświeższy 
surowiec dla potrzeb naszej produkcji przez cały rok. 

W 2014 roku przejęliśmy rodzinną firmę Oltan Group, 
która wówczas była liderem rynku zakupów, 
przetwarzania i sprzedaży orzechów laskowych. 
Dzięki temu posiedliśmy nowe umiejętności i wiedzę z 
zakresu poszczególnych etapów selekcji i 
przetwarzania orzechów laskowych. 
Nasze starania w kierunku budowania bardziej 
etycznych i przynoszących obu stronom zyski 
relacji pomiędzy plantatorami leszczyny a 
przemysłem wyrobów czekoladowych 
zaowocowały stworzeniem w 2015 roku odrębnej 
dywizji Grupy Ferrero pod nazwą Ferrero 
Hazelnut Company (HCo). 

 
 
 

Co stanowi wyzwanie? 
Ryzyka występujące w łańcuchu dostaw orzechów 
laskowych to efekt wielu złożonych, systemowych i 
wzajemnie zazębiających się problemów. Są 
wśród nich eksploatacja pracowników, czy to w 
formie zatrudniania dzieci i pracowników 
przymusowych, czy po prostu bardzo złych 
warunków pracy i zakwaterowania pracowników 
na farmach. 

Orzechy laskowe uprawiane są głównie w małych, 
rodzinnych gospodarstwach, co mocno utrudnia 
możliwości śledzenia dostaw. Zbiory orzechów w 
Turcji prowadzone są przez robotników sezonowych, 
którzy przyjeżdżają tylko na ten czas, by następnie 
udać się w kolejne miejsca i tam zatrudniać się do 
następnych zbiorów. Wiele takich osób zabiera ze 
sobą całe rodziny, a przez to dzieci nie mogą 
uczęszczać do szkoły i nie mają właściwej opieki. 

 
Nasze podejście  
Ferrero Hazelnut Company 

Nasze wysiłki na rzecz budowania bardziej 
etycznych relacji, tworzących wartość zarówno dla 
tych, którzy zajmują się uprawą orzechów, jak i dla 
producentów wyrobów czekoladowych, 
zaowocowały stworzeniem w 2015 roku Ferrero 
HCo. Dywizja HCo to przykład „w pełni 
zintegrowanego łańcucha wartości”, prowadzącego 
od plantatora do konsumenta. 

HCo łączy całość działalności związanej z orzechami 
laskowymi w ramach jednej struktury biznesowej, co 
pozwala zmaksymalizować potencjał i owocuje 
podniesieniem jakości i innowacyjności. Spółka 
zajmuje się: 

Rozwijaniem działalności agrobiznesowej i dążeniem 
do jej zrównoważenia: poprzez wspieranie rozwoju 
upraw leszczyny w nowych i dotychczasowych 
krajach oraz podnoszenie jakości i plenności w 
dotychczasowych łańcuchach wartości; 

 
 
 
 

Zakupami orzechów laskowych: Dział Zakupów 
działa na terenie wielu krajów świata i w ten sposób 
zabezpiecza nasze zapotrzebowanie na orzechy 
laskowe, spełniające wygórowane wymagania 
jakościowe i warunki naszego Kodeksu 
postępowania w biznesie; 

Łańcuchem przetwarzania i dostaw orzechów 
laskowych do naszych fabryk: HCo prowadzi 
siedem przetwórni orzechów laskowych, 
zlokalizowanych we Włoszech, Chile i Turcji. 
Gwarancją jednolitej jakości i standaryzacji 
naszego modelu zapewnienia jakości zarówno w 
zakładach HCo, jak i w naszych fabrykach 
wyrobów czekoladowych, ma być certyfikacja wg 
norm ISO 9001 i FSSC 22000, którą powinniśmy 
uzyskać na szczeblu globalnym do końca 2020 
roku. Certyfikacja taka to uznanie stosowania 
dobrych praktyk produkcyjnych, wymogów 
bezpieczeństwa żywności i harmonizacji procesów 
w naszych zakładach na całym świecie; 

Relacji handlowych B2B: prowadzenie całego 
zakresu współpracy business-to-business; 

Jakością orzechów: zapewnienie wysokich, 
konkretnych parametrów jakościowych, w 
całym asortymencie odmian i krajów 
pochodzenia, określanie i precyzowanie 
wielkości i kształtów. 
Wymaga to uważnej kontroli jakości w całym 
łańcuchu wartości, starannego doboru dostawców, 
rygorystycznego przestrzegania warunków 
przechowywania, okresowych audytów i wielu 
analiz według wypracowanej przez nas 
metodologii. W procesie tym uczestniczy ok. 160 
pracowników naszych Zespołów ds. jakości, którzy 
prowadzą codzienne analizy, pobierając do badań 
w laboratoriach Ferrero ponad 100 tys. próbek 
rocznie. 
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Orzechy laskowe – cd.  

Rozwijanie działalności 
agrobiznesowej i dążenie do jej 
zrównoważenia  
Dział AgriBusiness Development odgrywa w HCo 
kluczową rolę. Rozwija on sześć wzorcowych 
modeli gospodarstw agrobiznesowych, 
promujących uprawę leszczyny w Chile, 
Argentynie, Gruzji, RPA, Australii i Serbii, gdzie 
łącznie w działalności tej zatrudnionych jest 

3 tys. osób. Te Agrofarmy pozwalają docierać 
do lokalnych plantatorów i pokazywać im 
najlepsze wzorce rolnicze i społeczne. 
Celem tego działu jest również dążenie do 
zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw 
orzechów laskowych, a więc jego 
identyfikowalności, a także wdrażanie dobrych 
praktyk rolniczych i społecznych. 

Program Ferrero Farming Values (FFV) dla 
Orzechów Laskowych pozwala nam aktywnie 
wspierać budowanie, wzmacnianie i usprawnianie 
zdolności. Są to kluczowe elementy, prowadzące do 
poszanowania praw człowieka i promocji dobrych 
praktyk rolnych. Celem jest dążenie do osiągnięcia 
zrównoważonego pod względem rolnym i 
społecznym kształtu gospodarstw, a także uznanie 
rolników za ważne ogniwo procesu 
rozwiązywania problemów społecznych i 
transformacji całego biznesu. 

Program FFV pokazuje sposób, w jaki Ferrero 
współpracuje z rolnikami nad wdrażaniem dobryk 
praktyk rolnych i społecznych. 
Nasze zespoły, realizujące FFV, są w stałym 
kontakcie z okolicznymi rolnikami i całymi 
społecznościami, bo  tylko w ten sposób proces ten 
może przynieść korzyści dla wszystkich. Program  

Standardy produkcji wg Programu Ferrero Farming Values (FFV) dla Orzechów 
Laskowych  

 
– Zakaz zatrudniania dzieci  

– Wynagrodzenia i 
rekrutacja 

– Czas pracy 

– Warunki zatrudnienia 

– BHP 
 
 
 
 
 

Prawa człowieka  

 
 

– Dokumentacja na 
poziomie 
gospodarstwa 

– Udział FFVh  

Wdrażanie dobrych praktyk to możliwość 
stosowania najlepszych, najnowocześniejszych i 
najbardziej efektywnych technologii, mających 
zastosowanie w uprawie leszczyny. Naszym 
zamiarem jest szerzenie tej wiedzy poprzez 
inicjatywy, jakie podejmujemy we współpracy z 
lokalnymi rolnikami i całymi społecznościami 
zajmującymi się uprawą orzechów w różnych 
częściach świata. 

ma następujące cele: 

– Zwiększenie ilości i poprawa jakości 
uprawianych orzechów laskowych, z 
poszanowaniem środowiska naturalnego. 

– Śledzenie i identyfikowalność wszystkich 
orzechów laskowych, które kupujemy, od 
pojedynczego gospodarstwa do naszych 
fabryk. 

– Walka z zatrudnianiem dzieci i zapewnienie 
godnych warunków pracy i życia wszystkim 
zatrudnionym, także robotnikom sezonowym. 

Współpraca z najważniejszymi uczestnikami 
łańcucha wartości, a także z partnerami 
lokalnymi i krajowymi, pozwala nam lepiej 
poznać wyzwania branży orzechów laskowych i 
znaleźć stosowne narzędzia ich rozwiązywania. 

Standardy FFV wyznaczają ramy naszych 
dobrych praktyk rolnych i społecznych. Wiodącą 
zasadą jest prowadzenie upraw w sposób  

i praktyki 
społeczne 

 
 

Standard 
produkcji wg 

FFV  
 
 
 

Ochrona 
środowiska i 
zrównoważony 
rozwój 
 

Przejrzystość  
dostawców  

liczący się z potrzebami przyrody, z 
poszanowaniem praw człowieka i jego 
środowiska życia. 

– Gospodarowanie środkami 
produkcji  

– Techniki przycinania drzew 

– Zawartość węgla w glebie 

– Zbiory  

– Gospodarka wodna 

– Gospodarowanie odpadami 

– Suszenie i 
przechowywanie 
produktów  
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Orzechy laskowe – cd. 

Lepsza identyfikowalność dostaw  

Możliwość śledzenia pochodzenia naszych dostaw i 
stwierdzenia, z którego gospodarstwa lub klastra 
gospodarstw dana partia pochodzi, to wiedza 
na temat tego, jak orzechy te zostały 
wyprodukowane oraz możliwość wspierania rolników 
i dostawców w lepszym wdrażaniu wyższych 
standardów pracowniczych i środowiskowych. 

Produkcja na dużą skalę może utrudniać proces 
identyfikowalności, z uwagi na udział bardzo 
rozbudowanych łańcuchów dostaw. Uczestniczy w 
nich wielu różnych pośredników, a dostępne 
informacje są rozproszone i przetwarzane przez różne 
systemy. Wspólnie z dostawcami pracujemy nad 
usprawnieniem identyfikowalności dostaw orzechów i 
poprawą przejrzystości poszczególnych etapów. 

Jaka część dostaw orzechów 
laskowych jest identyfikowalna

Realizacja zobowiązania osiągnięcia 
identyfikowalności dostaw orzechów laskowych okazała 
się sporym wyzwaniem, zwłaszcza w większych i 
bardziej rozbudowanych łańcuchach dostaw
względu na zmienność podmiotów
przetwórców i rolników. 

Na koniec RF 18/19 osiągnęliśmy pozi
identyfikowalnych. Skupiliśmy nasze wysiłki na dwóch 
największych krajach, z których kupujemy orzechy
w Turcji udało nam się osiągnąć 
identyfikowalnych, a we Włoszech 
do podniesienia tych poziomów
nowych procesów i systemów
poziom identyfikowalności dostaw jest wyższy
się tak dzięki naszym Agrofarmom, które umożliwiają 
szczegółową kontrolę lokalnych łańcuchów wartoś
w Chile osiągnęliśmy już 100% identy

   

NASZE ZOBOWIĄZANIE DO ROKU 2020  
100% identyfikowalności dostaw orzechów laskowych  

    

Harmonogram osiągania identyfikowalności dostaw orzechów  
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Jaka część dostaw orzechów 
laskowych jest identyfikowalna? 

Realizacja zobowiązania osiągnięcia 100% 
identyfikowalności dostaw orzechów laskowych okazała 

wyzwaniem, zwłaszcza w większych i 
bardziej rozbudowanych łańcuchach dostaw, a to ze 
względu na zmienność podmiotów, tj. dostawców, 

osiągnęliśmy poziom 52% dostaw 
Skupiliśmy nasze wysiłki na dwóch 

, z których kupujemy orzechy. I tak: 
w Turcji udało nam się osiągnąć 45% dostaw 
identyfikowalnych, a we Włoszech 48%. W dążeniu 

tych poziomów, badamy możliwości 
nowych procesów i systemów. W pozostałych krajach 
poziom identyfikowalności dostaw jest wyższy. Dzieje 

tak dzięki naszym Agrofarmom, które umożliwiają 
szczegółową kontrolę lokalnych łańcuchów wartości. Np 

osiągnęliśmy już 100% identyfikowalność. 

Podnoszenie zarobków rolników i 
ochrona praw dzieci  
Standardy FFV wyznaczają ramy dobrych praktyk 
rolnych i społecznych. Wiodącą zasadą jest 
prowadzenie upraw w sposób liczący się z 
potrzebami przyrody, w poszanowaniu praw 
człowieka i jego środowiska życia. Zasady te mają 
przekazywać nasze wzorcowe gospodarstwa, 
mające być przykładem prowadzenia upraw, 
technik zbioru, mechanizacji, nawadniania i cięcia 
drzewek. Wszystkiego tego uczymy przy okazji 
specjalnych dni edukacyjnych. Wspólnie z 
partnerami organizujemy też akcje wspomagające 
kobiety i młodzież w lepszym poznaniu produkcji 
orzechów laskowych i zasad działania 
zrównoważonego łańcucha dostaw. Nasze 
działania w ramach FFV w Turcji skupiają się na 
podnoszeniu jakości w już działających uprawach, 
przez co poprawia się poziom życia i zarobków 
lokalnych rolników.  
 

 

 

 

RF 2018/2019 
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W sezonie wegetacyjnym 2019 nasze zespoły 
odwiedzały ponad 400 upraw dziennie, co w sumie 
odpowiada powierzchni ponad 63 tys. ha i liczbie  
21.211 rolników. Objęte programem gospodarstwa 
zwiększyły zbiory średnio o 40-45% w porównaniu do 
tych, które nie były nim objęte a znajdują się na tym 
samym terenie. 

Działania prospołeczne w ramach FFV to promocja 
przechodzenia do rolnictwa odpowiedzialnego i 
edukacja rolników w zakresie przepisów i regulacji na 
rynku tureckim, poprzez dialog społeczny. Społeczność 
rolnicza jest zachęcana do aktywnego zaangażowania 
się w ten dialog przez pracowników społecznych FFV. 
W trakcie spotkań i szkoleń omawiane są potrzeby, 
troski, pomysły i rozwiązania dotyczące kwestii 
społecznych w rolnictwie. Dialog taki pomaga również 
rolnikom poznać przepisy prawa pracy obowiązujące w 
Turcji. Inne działania pracowników społecznych FFV 
dotyczą akcji na rzecz dzieci i młodzieży oraz kwestii 
zatrudniania pracowników sezonowych. Współpracują  

  

 
.

oni z organizacjami pozarządowymi, prowadzą szkolenia 
dla kobiet, odwiedzają przywódców wiosek, prowadzą 
audyty wewnętrzne i opracowują mapy interesariuszy.  
Ich głównym zadaniem jest wdrażanie systemu 
monitorowania i oceny (Monitoring & Evaluation System  
- M&E), stworzonego w ramach Sojuszu Strategicznego 
z GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit GmbH). System M&E, w połączeniu z 
audytami zewnętrznymi i wizytacjami w terenie, pozwala 
nam z bliska monitorować sytuację na miejscu i  na 
bieżąco usuwać nieprawidłowości. Ich korygowanie 
polega na edukacji, budowaniu zdolności i interwencjach 
bezpośrednich, realizowanych przez naszych 
pracowników lub w ramach współpracy z partnerami 
zewnętrznymi. 
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PRZECIWDZIAŁANIE 
ZATRUDNIANIU DZIECI 
W ROLNICTWIE 
SEZONOWYM  
Wspieramy i aktywnie uczestniczymy w szeroko 
zakrojonym partnerstwie publiczno-prawnym (PPP) z 
udziałem CAOBISCO (Europejskiego Związku 
Producentów Czekolady, Ciastek i Słodyczy) oraz 
tureckim oddziałem Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Efekty działania w latach 2013-2019 w łańcuchu dostaw orzechów laskowych osiągnięte przez PPP z CAOBISCO i MOP 

Celem projektu jest likwidacja 
najgorszych form zatrudniania 
dzieci do prac sezonowych przy 
uprawie orzechów laskowych.  
Jest realizowany wspólnie przez 
tureckie Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Spraw Społecznych 
(MoFLSS) oraz MOP, zgodnie z 
Narodową Strategią Zatrudnienia 
(na lata 2014-2023). 

PPP powstało w 2013 r. a we 
wrześniu 2017 r. większość 
menadżerów projektów wyraziła 
akceptację dla jego przedłużenia o 
kolejną fazę do końca 2020 r. 
Wsparcie finansowe, aktywne 
zaangażowanie i dogłębna wiedza i 
doświadczenie to elementy, poprzez 
które partnerzy projektu chcą 
walczyć w skali lokalnej i 
ogólnokrajowej ze zjawiskiem 
zatrudniania dzieci do prac 
sezonowych. Mają temu służyć 
szkolenia robotników sezonowych 
prowadzone zarówno w ich stałych 
miejscach zamieszkania, jak i 
tymczasowych miejscach pracy 
sezonowej. 

W latach 2013-2019 projekt 
przyczynił się do opracowania 
Krajowego Programu Walki z 
Zatrudnianiem Dzieci (2017-2023), 
we współpracy z Ministerstwem 
Rodziny, Pracy i Spraw Społecznych 
oraz do wydanego w 2016 r. 
Zarządzenia Ministra Edukacji w 
sprawie Dostępu do Edukacji dla 
Dzieci Robotników Sezonowych 
oraz Społeczności Koczowniczych i 
Półkoczowniczych. 

W 2017 roku premier Turcji 
wydał Zarządzenie w kwestii 
sezonowych robotników 
rolnych, które reguluje zasady  
pomocy, ubezpieczeń i godnych 
warunków pracy ze strony 
prowincji, na terenie których 
prowadzona jest uprawa leszczyny. 

Poza stroną polityczną prowadzona 
jest też współpraca z osobami i 
podmiotami działającymi na szczeblu 
lokalnym, m.in. nauczycielami i 
dyrektorami szkół, podnosząca 
świadomość i budująca lepsze 
zdolności identyfikacji działań 
koniecznych do skutecznego 
zwalczania zatrudniania dzieci do 
prac przy uprawie orzechów 
laskowych oraz wdrażania 
mechanizmów kontroli zgodnie z 
wydanymi aktami prawnymi. W 
oparciu o opracowany model 
interwencji, w okresie zbiorów 
orzechów laskowych podejmowane 
są działania z zakresu identyfikacji 
przypadków i interwencji, a także 
edukacji, doradztwa i resocjalizacji 
(patrz tabela). 

 
 
 
 

rodzin w roku 2019 skorzystało  
z doradztwa  
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  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Rodziny Doradztwo rodzinne  330 313 1.033 1.500 1.050 668 964 

Doradztwo indywidualne  192 101 202 267 330 349 701 

Dzieci objęte 
ochroną  

Usługi edukacyjne  381 408 1.165 1.200 1.125 1.252 1.806 

Regularne uczęszczanie  252 310 719 1.015 1.064 1.022 1.384 

Pośrednicy  Doradztwo grupowe / 
indywidualne  

22 20 41 48 54 112 63 

Właściciele upraw 
owners 

Usługi doradcze  104 307 75 202 341 196 160 
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Orzechy laskowe – cd.  

 
PROMOCJA DOSTAW 
SUROWCÓW 
ROLNYCH 
ZRÓWNOWAŻONEGO 
POCHODZENIA  

 
 
 
Skuteczne wdrażanie dostaw surowców 
rolnych ze źródeł zrównoważonych może 
przebiegać tylko na zasadzie współpracy. 
Dlatego, aby mieć dostęp do odpowiedniej 
wiedzy strategicznej i merytorycznej i 
wypracować szczegóły skutecznego 
wdrażania i monitorowania takich zakupów, 
połączyliśmy siły z dwiema innymi firmami – 
Messem w Maroku i HavaMad na 
Madagaskarze. Współpraca przyjęła formę 
sojuszu strategicznego w ramach GIZ. 

Trzyletni okres współpracy 2016-2019 miał 
zrealizować cel promocji zaopatrzenia w 
surowce ze źródeł zrównoważonych, ze 
szczególnym uwzględnieniem praw 
pracowniczych. Program został przygotowany  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
poprawy warunków zatrudnienia 
pracowników sezonowych w łańcuchach 
dostaw w Maroku (truskawki), na 
Madagaskarze (ananasy) i w Turcji (orzechy 
laskowe). 

Dla Turcji Ferrero przygotowało 
całościowy system upowszechniania 
wiedzy i doradztwa, mający wspierać 
poprawę warunków zatrudnienia i życia 
pracowników sezonowych, poprzez 
wdrażanie lepszych praktyk społecznych 
przez dostawców orzechów. Źródłem 
wiedzy strategicznej i merytorycznej był 
GIZ. W oparciu o nią został przygotowany 
i uruchomiony szczegółowy program 
działań zmierzający do promocji 
odpowiedzialnych społecznie praktyk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ocena końcowa, prowadzona przez 
niezależnych konsultantów, 
wskazanych przez GIZ, wykazała, że 
ostatecznie projekt objął swym 
zasięgiem więcej niż zakładane 70%, 
czyli 4 tys. robotników sezonowych. 
Było to możliwe dzięki szerokiemu 
dotarciu do plantatorów orzechów.  
Intensyfikacja działań i aktywne docieranie  
z systemem upowszechniania wiedzy i 
doradztwa, realizowane przez Ferrero, 
pozwoliło na dotarcie z projektem w latach 
2017-2019 do drobnych rolników, a poprzez 
nich do zatrudnianych przez nich wg 
szacunków 40-50 tys. robotników. 

W roku 2018/2019 System M&E objął 
sumarycznie: 

Weryfikacja i certyfikacja 
przez podmioty niezależne 
Turcja 

Od 2012 roku, w ramach rozwijania strategii 
zrównoważonego zaopatrzenia, współpracujemy ze 
światowymi liderami na rynku certyfikacji, jak 
Scientific Certification System (SCS Global 
Services), któremu zleciliśmy opracowanie 
konkretnych działań terenowych w Turcji. 
W 2017 roku rozszerzyliśmy to podejście na Chile 
(szczegóły w części poświęconej Chile). SCS i lokalni 
audytorzy prowadzą coroczne audyty, celem 
potwierdzenia realizacji zobowiązań i zgodności z 
procedurami i Standardem Produkcji FFV ze strony 
producentów. W sierpniu 2019 r. SCS Global 
przeprowadziło audyty u 100 farmerów objętych 
programem FFV, na terenie sześciu prowincji. 

Włochy 

Jednym z krajów, z którego pochodzą spełniające 
najwyższe standardy jakościowe orzechy laskowe, 
są Włochy. Historycznie uprawy te prowadzone są 
regionach Piemont, Lacjum i Kampania, dlatego 
też troska o zrównoważony kształt łańcucha 
wartości na tych obszarach ma znaczenie 
kluczowe. 

Jako część planu zrównoważonego zaopatrzenia, 
od 2015 r. Ferrero współpracuje z ogólnoświatową 
firmą certyfikacyjną DNV GL. Dzięki temu możemy 
rozwijać konkretne działania w terenie, zarówno 
we współpracy z rolnikami, jak i ich 
stowarzyszeniami. 

Wśród najważniejszych działań w RF 18/19 znalazły się: 

– Szkolenia: z udziałem 310 uczestników, z tym 
rolników, stowarzyszeń, firm handlowych i 
przetwórców, poświęcone dobrym praktykom 
rolniczym i społecznym; 

– Pomoc w terenie: technicy Ferrero świadczyli 
doradztwo i szkolenia w terenie, w odpowiedzi 
od potrzeby wykazane w toku prowadzonych 
szkoleń. Pomoc objęła 150 uczestników; 

– Audyty: prowadzone przez DNV-GL u rolników, w 
stowarzyszeniach, firmach handlowych i 
przetwórczych, w dwóch różnych fazach – w 
sezonie zbiorczym oraz w październiku. Audyty 
specjalnie dostosowano, aby mogły one lepiej 
ocenić strukturę firm, przeprowadzić analizę  
dokumentów, ocenić zgodność z przepisami 
prawa, zbadać gospodarowanie i zastosowanie 
substancji chemicznych. 

Współpraca z DNV-GL będzie kontynuowana, a 
audyty u rolników i w stowarzyszeniach  

przez Niemieckie Federalne Ministerstwo 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (BMZ) 
w celu wspierania zaangażowania sektora 
prywatnego w realizację inicjatyw 
rozwojowych. 
Za pośrednictwem develoPPP.de, BMZ 
zapewnia firmom inwestującym w rynki 
rozwijające się i wschodzące wsparcie 
finansowe i merytoryczne ze strony 
partnerów publicznych, jak np. GIZ. 

Zasadniczym celem tego strategicznego 
sojuszu PPP było opracowanie 
modelowych wzorców zrównoważonych 
zakupów, które przyczyniłyby się do   

wśród plantatorów orzechów laskowych. 
Efekty projektu to opracowanie systemu 
M&E, obejmującego dogłębną analizę ankiet, 
przygotowanie całościowego podręcznika, 
opisującego system M&E oraz krótszej jego 
wersji, z przeznaczeniem do konkretnego 
wykorzystania w terenie. 
System M&E opisuje sposób zbierania 
danych od poszczególnych interesariuszy 
łańcucha dostaw, w tym rolników, 
pracowników, pośredników pracy i wielu 
lokalnych liderów opinii. FFV, w oparciu o 
wyniki systemu, tworzy skuteczne plany 
działania dostosowane do potrzeb lokalnych. 

3.483 
rolników  

1.581 
robotników  

43 
pośredników pracy  

1.120 
muktarów 

1.042 
obserwatorów  
wewnętrznych  

będą prowadzone dwa razy do roku, co zapewni  
realizację zobowiązań i zgodność działania 
producentów ze Standardami Zrównoważonego 
Rozwoju. DNV-GL jest też naszym partnerem w 
kwestii dochodzenia do pełnej identyfikowalności 
dostaw, audytów i monitoringu włoskiego 
łańcucha wartości. 
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Orzechy laskowe – cd.  
 

Chile 

Pierwsza Agrofarma Ferrero, AgriChile, 
powstała w 1991 roku w Chile, z uwagi na 
sprzyjający tam klimat do uprawy 
orzechów laskowych. W ciągu ponad 28 lat 
działalności AgriChile stworzony został 
pełny łańcuch wartości (od uprawy 
leszczyny po obieranie orzechów z łupin). 
Podstawą była wiedza naszych agronomów 
w połączeniu z wysokimi kompetencjami 
chilijskich rolników. 
W całym tym okresie działalność AgriChile 
wyróżniały dwa czynniki: troska o jakość i 
upowszechnianie zrównoważonych praktyk 
wśród rolników. 

Od 2017 roku AgriChile 
współpracuje z SCS Global Services, 
który prowadzi certyfikację procesów 
produkcyjnych według normy 
Sustainably Grown. 
Sustainably Grown to akredytowany 
system certyfikacji, zgodny ze 
światowymi programami i 
honorowany przez największych 
uczestników programów 
zrównoważonego rozwoju. Wyznacza 
on producentom rolnym 
merytoryczną ścieżkę rozwoju w 
kierunku zrównoważonego 
zarządzania plantacjami. Klientom 
natomiast daje gwarancję, że 
certyfikowane produkty spełniają 
standardy środowiskowe, że 
pracownikom gospodarstw i całym 
społecznościom zapewniona jest 
ochrona i ich udział w procesach, 
oraz że dane gospodarstwo ma 
stabilną sytuację ekonomiczną. 

 
Po dwóch latach współpracy AgriChile 
zostało poddane pełnej certyfikacji i w 
maju 2019 roku otrzymało pozytywny 
wynik audytu końcowego. W ramach 
procesu przeprowadzono jego dogłębną 
analizę, wprowadzono szereg usprawnień w 
zakresie regulaminów dotyczących 
środowiskowego i społecznego wpływu 
działalności rolnej (m.in. emisje gazów 
cieplarnianych, bioróżnorodność, energia, 
nawadnianie i gospodarka wodna). 
Nadrzędnym priorytetem dla AgriChile jest 
rozwijanie stabilnego i mocnego łańcucha 
wartości poprzez stałe wspieranie lokalnych 
podmiotów. W RF 18/19 koledzy z AgriChile 
przeprowadzili np. 1.035 wizytacji 
terenowych oraz 24 szkolenia dla chilijskich 
plantatorów. 

Serbia 

Ze względu na rosnący potencjał 
postanowiliśmy zlokalizować nasze 
najmłodsze gospodarstwo wzorcowe, 
AgriSer, na terenie Serbii. Po pięciu latach 
poszukiwania i doskonalenia najlepszych 
technik uprawy orzechów laskowych, 
AgriSer jest gotowe do wkroczenia w 
następny etap, czyli uzyskania 
międzynarodowej, niezależnej certyfikacji. 
Celem jest uzyskanie przez AgriSer 
certyfikacji wg normy Sustainably Grown 
wydanej przez SCS Global w RF 19/20. 
Będzie to potwierdzeniem, że prowadzona 
tu działalność spełnia wysokie wymagania 
środowiskowe i społeczne, podobnie, jak 
nasz czołowy przykład biznesowy, czyli 
gospodarstwo chilijskie. 

 
SPOJRZENIE W 
PRZYSZŁOŚĆ 

Naszą ambicją jest to, byśmy w rozwijającej się 
branży orzechów laskowych byli siłą, prowadzącą ten 
rozwój w stronę zapewniającą tworzenie wartości dla 
wszystkich, pomyślność rolników i całych 
społeczności, pełną ochronę praw dzieci i 
pracowników oraz troskę o środowisko, która wyraża 
się poprzez stosowanie praktyk rolniczych opartych o 
zasadę regeneracji. 

Jesteśmy w trakcie weryfikacji naszych 
zobowiązań i dopracowywania długofalowej wizji 
do roku 2030, której częścią jest plan dla orzechów 
laskowych. Będzie on opierał się na następujących 
głównych założeniach: 

– Troska o prawa człowieka i stosowanie praktyk 
społecznie odpowiedzialnych  

– podnoszenie zarobków pracowników 
zatrudnionych w uprawie orzechów laskowych 
i dążenie do zapewnienia beztroskiego 
dzieciństwa i ochrony dzieciom. 

– Troska o środowisko  
– poprzez stosowanie w naszych 

gospodarstwach zasady rolnictwa 
regeneracyjnego i szeroką współpracę 
z partnerami, a także troskę o 
zachowanie bioróżnorodności. 

Zapewnimy pełną identyfikowalność dostaw 
orzechów laskowych, do poziomu pojedynczego 
gospodarstwa, i będziemy wdrażali standardy 
zrównoważonego rozwoju i najlepsze praktyki, 
wypracowane przez nasze Agrofarmy, by 
wywierać pozytywny wpływ na ogólnoświatową 
branżę produkcji i przetwórstwa orzechów 
laskowych. Naszym wyraźnym zamiarem będzie 
też upowszechnianie wiedzy i kultury 
wypracowanej przez nasze inicjatywy wśród 
lokalnych rolników i społeczności, na terenie 
których jesteśmy obecni. 

 
 
 
 

Dostrzegamy istnienie systemowych problemów tego 
łańcucha wartości i deklarujemy oraz pragniemy 
promować podejście holistyczne, angażujące wielu 
interesariuszy. Współpracę z partnerami 
postrzegamy jako kluczową dla realizacji 
konkretnych celów i taką współpracę będziemy 
wspierać i umacniać ze wszystkimi podmiotami 
łańcucha wartości. 

Chcemy opierać się na już sprawdzonych 
doświadczeniach, dlatego zdecydowaliśmy się na 
współpracę partnerską z Earthworm Foundation 
(EF). Jej celem będzie dopracowywanie polityki 
odpowiedzialnego zaopatrzenia, a także stworzenie 
wspólnego planu działania, bazującego na 
doświadczeniach zdobytych w terenie, który ma 
zmierzać do nakłonienia wszystkich dostawców w 
Turcji i nie tylko do stosowania najwyższych 
standardów ochrony środowiska i praktyk 
społecznych. 
Współpraca ta rozpoczęła się latem 2019 roku od 
oceny terenowej w Turcji i we Włoszech. 

Zgodnie z treścią Kodeksu Dostawcy, dla 
orzechów laskowych zostanie opracowana 
specjalna Karta, w której będą określone 
zobowiązania Ferrero i nasze wymagania w 
oparciu o wybrane przez nas priorytety. 
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Olej palmowy  
 

OLEJ 
PALMOWY 
Ferrero uważa, iż może odegrać 
znaczącą rolę w zrównoważonym 
rozwoju branży oleju palmowego i 
jej transformacji w stronę 
przyjazną dla środowiska i 
zapewniającą godne warunki 
społecznościom żyjącym z 
produkcji tego surowca. 

 
 
 
 

Olej palmowy tłoczony jest z 
owoców olejowca g
plantacji tych roślin
Malezji i Indonezji, choć w sumie

 surowiec ten produkowany jest w 
ponad 40 krajach świata

Wykorzystanie oleju palmowego w 
żywieniu człowieka sięga 
W Azji południowo-
części Brazylii olej palmowy znajduje 
szerokie zastosowanie 
W krajach zachodnich używana jest głównie 
jego rafinowana postać
naturalny składnik takich produktów, jak 
margaryna, słodycze, lody
oraz produkty kosmetyczne

W naszych produktach olej palmowy ma 
wiele zastosowań. 
Np. jako dodatek do 
kremową konsystencję i chroni smak i 
zapach pozostałych składników, ponieważ 
po rafinacji sam jest bezwonny i neutralny 
w smaku. W RF 18/19 
209 tys. ton oleju palmowego z siedmiu 
krajów (patrz tabela

 

Kraj 
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0,9% 3 

0,3% 1 
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Olej palmowy tłoczony jest z miąższu 
olejowca gwinejskiego. 85% 

plantacji tych roślin  znajduje się w 
Indonezji, choć w sumie 

surowiec ten produkowany jest w 
krajach świata. 

Wykorzystanie oleju palmowego w 
żywieniu człowieka sięga 10 tys. lat. 

-wschodniej, Afryce i 
części Brazylii olej palmowy znajduje 
szerokie zastosowanie w domowej kuchni. 
W krajach zachodnich używana jest głównie 
jego rafinowana postać, stanowiąca 
naturalny składnik takich produktów, jak 

słodycze, lody, ciasta i pieczywo 
kosmetyczne. 

W naszych produktach olej palmowy ma 
 

Np. jako dodatek do Nutelli® zapewnia 
kremową konsystencję i chroni smak i 

pozostałych składników, ponieważ 
po rafinacji sam jest bezwonny i neutralny 

W RF 18/19 Ferrero zakupiło ok. 
. ton oleju palmowego z siedmiu 
patrz tabela). 

 
 
 

Co stanowi wyzwanie? 
Produkcja oleju palmowego w niektórych 
częściach świata stanowiła i nadal stanowi 
główną przyczynę wycinania lasów mających 
wielką wartość pod względem 
bioróżnorodności. Mniejsza ilość lasów, w 
połączeniu z prowadzeniem upraw na 
zasobnych w węgiel torfowiskach znacząco 
przyczyniają się do zmian klimatycznych. 
Kolejnymi poważnymi problemami są wyzysk 
pracowników i zatrudnianie pracowników 
przymusowych. Są to bardzo złożone 
tematy, w rozwiązywanie których musi 
zaangażować się cała branża oleju 
palmowego. 

Jeśli jednak surowiec ten pochodzi ze 
źródeł zrównoważonych, jest wiele 
powodów, by z niego korzystać. Jest on 
stosowany od tysięcy lat, a w Indonezji i 
Malezji z jego produkcji żyje 4,5 mln osób. 
W porównaniu z innymi olejami roślinnymi, 
olej palmowy cechuje się bardzo wysokimi 
plonami. Zastąpienie go inną rośliną oleistą 
oznaczałoby, że na uprawy trzeba 
przeznaczyć więcej gruntów, by uzyskać tę 
samą ilość surowca. Do produkcji jednej 
tony oleju palmowego potrzeba np. tylko 
0,26 ha gruntów, w przypadku oleju 
rzepakowego jest to 1,52 ha, a 
słonecznikowego 2 ha. 

 
 
 

 

 % l-ba tłoczni 
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Jesteśmy członkami RSPO (Roundtable 
on Sustainable Palm Oil) i POIG (Palm 
Oil Innovation Group). 

Więcej informacji na: 
https://rspo.org/ 
http://poig.org/ 

 
 
 
 
 
 

RSPO-1106110. 

O raporcie 

 
 
 

Nasze podejście 
Zobowiązujemy się do zaopatrywania się 
w olej palmowy pochodzący ze źródeł 
niestosujących deforestacji i 
niewyzyskujących pracowników. W 2013 
r. wdrożyliśmy Program Ferrero Farming 
Values dla Oleju Palmowego oraz naszą 
Kartę Oleju Palmowego. Ich celem jest 
wspieranie społeczności zajmujących się 
uprawą tego surowca i walka z 
przyczynami prowadzącymi do wycinki 
lasów i problemów społecznych. 
Kluczowe znaczenie pod tym względem 
ma dążenie do pełnej identyfikowalności 
dostaw, tak, byśmy dokładnie wiedzieli, 
skąd pochodzi nasz surowiec. 
Dzięki tym informacjom możemy 
efektywniej współdziałać z dostawcami i 
zyskiwać pewność, iż nie przyczyniają się 
oni do takich zjawisk, jak wyzysk 
pracowników czy deforestacja. 

Nasza Karta to również świadectwo ambicji 
stałego podnoszenia standardów w branży 
oleju palmowego. Chcemy pracować na 
rzecz transformacji całej tej gałęzi wspólnie 
z dostawcami i partnerami, w dążeniu do 
tego, by łańcuch dostaw był wiarygodny, 
bezpieczny i odporny. 
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Olej palmowy – cd.  
Od 2005 r. jesteśmy członkami Roundtable on 
Sustainable Palm Oil (RSPO), organizacji non-profit, 
która zrzesza interesariuszy łańcucha wartości oleju 
palmowego, chcących opracowywać i wdrażać 
ogólnoświatowe standardy zrównoważonej produkcji 
tego oleju. Prowadzimy szeroką współpracę z 
naszymi dostawcami, od których wymagamy oleju 
identyfikowalnego wg norm RSPO dla segregowanych 
łańcuchów dostaw. 

 

„TYLKO JEDNA FIRMA, 
PRODUCENT 
WYROBÓW 
KONSUMENCKICH 
FERRERO, ZDOBYŁA 
PONAD 20 PUNKTÓW 
(NA MAKSIMUM 22). 
JEST TO SYGNAŁ I 
ZACHĘTA DLA RESZTY 
PRZEMYSŁU 
SPOŻYWCZEGO, IŻ 
JEST MOŻLIWE 
STOSOWANIE OLEJU 
PALMOWEGO 
ZRÓWNOWAŻONEGO 
POCHODZENIA, NIE 
PRZYCZYNIAJĄC SIĘ 
DO WYCINANIA 
LASÓW.” 
WWF, Oświadczenie dla prasy  

Nasze wysiłki zostały docenione
praktyki Ferrero w zakresie dostaw oleju 
palmowego uzyskały najwyższą w całej branży 
ocenę pod względem kryterium zrównoważonego 
rozwoju. Ranking ten został sporządzony w 
ramach opracowanego przez 
Buyers Scorecard. 

Współpracujemy również ściśle z 
Oil Alliance (EPOA), inicjatywą biznesu
celem jest edukacja interesariuszy w kwestii 
historii oleju palmowego, w bliskiej współpracy z
podobnymi inicjatywami, podejmowanymi na 
szczeblach krajowych, oraz rzetelne 
informowanie o żywieni
społecznych aspektach produkcji i zastosowania 
oleju palmowego. 

 

 

KARTA OLEJU PALMOWEGO przyjęta przez FERRERO 
Zobowiązujemy się do zapewnienia, by nasi 
dostawcy oleju palmowego

– Dostarczali olej w pełni identyfikowalny (dotyczy 
to także drobnych rolników).

– Nie wycinali lasów zasobnych w pierwiastek 
węgla. 

– Nie dokonywali wypalania lasów.

– Nie adaptowali na uprawę torfowisk.

– Chronili orangutany i inne zagrożone gatunki 
zwierząt, zachowując obszary o wysokiej 
wartości przyrodniczej.

– Podawali informacje na temat emitowanej 
przez siebie ilości gazów cieplarnianych.

– Przestrzegali praw człowieka, w tym prawa do 
wolnej, uprzedniej i świadomej zgody ludności 
tubylczej i społeczności lokalnych.

– Uznawali, szanowali i wzmacniali prawa 
pracowników. 

– Nie stosowali parakwatu.

– Aktywnie zwalczali korupcję.
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Lista naszych głównych 
dostawców oleju 
palmowego w 18/19: 
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Nasze wysiłki zostały docenione: w 2019 roku 
w zakresie dostaw oleju 

uzyskały najwyższą w całej branży 
ocenę pod względem kryterium zrównoważonego 

. Ranking ten został sporządzony w 
ramach opracowanego przez WWF Palm Oil 

Współpracujemy również ściśle z European Palm 
, inicjatywą biznesu, której 

celem jest edukacja interesariuszy w kwestii 
historii oleju palmowego, w bliskiej współpracy z 
podobnymi inicjatywami, podejmowanymi na 
szczeblach krajowych, oraz rzetelne 

o żywieniowych i środowiskowo-
społecznych aspektach produkcji i zastosowania 

Poprawa identyfikowalności dostaw  

W dążeniu do rozwijania zrównoważonego łańcucha 
dostaw oleju palmowego idziemy dalej, niż wymagają 
tego kryteria RSPO. 
W tym celu kluczowe znaczenie ma identyfikowalność 
surowca, do poziomu tłoczni i plantacji. Dzięki temu 
będziemy dokładnie znali historię naszych dostaw, od 
samego początku, i mogli efektywniej pracować z 
dostawcami. 

Zdecydowaliśmy o jeszcze bardziej przejrzystym 
informowaniu o naszym łańcuchu dostaw, poprzez 
regularną publikację danych dotyczących 
identyfikowalności dostaw i tłoczni. 
Z pomocą najbardziej zaangażowanych dostawców w 
marcu 2018 r. rozpoczęliśmy publikowanie pełnej listy 
tłoczni, od których kupujemy surowiec. Lista taka 
będzie ujawniana dwa razy do roku. 
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KARTA OLEJU PALMOWEGO przyjęta przez FERRERO  
Zobowiązujemy się do zapewnienia, by nasi 
dostawcy oleju palmowego: 

Dostarczali olej w pełni identyfikowalny (dotyczy 
także drobnych rolników). 

Nie wycinali lasów zasobnych w pierwiastek 

Nie dokonywali wypalania lasów. 

Nie adaptowali na uprawę torfowisk. 

Chronili orangutany i inne zagrożone gatunki 
zwierząt, zachowując obszary o wysokiej 
wartości przyrodniczej. 

Podawali informacje na temat emitowanej 
przez siebie ilości gazów cieplarnianych. 

Przestrzegali praw człowieka, w tym prawa do 
wolnej, uprzedniej i świadomej zgody ludności 
tubylczej i społeczności lokalnych. 

Uznawali, szanowali i wzmacniali prawa 

Nie stosowali parakwatu. 

Aktywnie zwalczali korupcję. 

O raporcie 

Jaka część dostaw oleju 
palmowego jest identyfikowalna? 
W RF 18/19 dostarczono nam 209 tys. ton oleju 
palmowego. Identyfikowalność dostaw z 91 tłoczni 
wyniosła 100%, a identyfikowalność surowca z 
konkretnych 446 plantacji 99,6%. Liczba drobnych 
rolników, których surowiec wszedł w skład naszych 
dostaw, wyniosła 23.730. 

 
Certyfikacja  
Od 2015 r. 100% naszych dostaw oleju palmowego to 
surowiec posiadający certyfikację RSPO oleju 
certyfikowanego i segregowanego. Model segregacji 
zapewnia, iż olej ze źródeł zrównoważonych na 
żadnym etapie łańcucha dostaw nie jest mieszany z 
olejem pochodzącym ze źródeł niesprawdzonych. 
Oznacza to możliwość identyfikacji plantacji, z 
których pochodzi. 

 

NASZE ZOBOWIĄZANIE DO ROKU 2020  
 

 

100% dostaw surowca certyfikowanego 
przez RSPO jako olej segregowany. 
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Olej palmowy – cd.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W listopadzie 2018 r. Ferrero 
wraz z pozostałymi członkami 
RSPO przyjęło nowe Zasady i 
Kryteria RSPO, wnoszące 
zasadnicze zmiany do 
dotychczasowych standardów 
certyfikacji. Na uwagę 
zasługują zwłaszcza w nowy i 
bardziej restrykcyjny sposób 
sformułowane zakazy 
wylesiania (No Deforestation), 
prowadzenia upraw na 
torfowiskach (No 
development on Peatlands) i 
wyzysku pracowników (No 
Exploitation). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nowy standard to zachęta ze 
strony RSPO do stosowania 
najlepszych praktyk, przyjętych 
wcześniej przez POIG. Aktywnie 
wspieramy zastosowanie 
metodologii High Carbon Stock 
Approach (HCSA), która umożliwia 
odróżnienie podlegających ochronie 
obszarów leśnych o wysokiej 
wartości przyrodniczej od gruntów 
zdegradowanych, z niską 
zawartością pierwiastka węgla w 
glebie i niską bioróżnorodnością, na 
których mogą być zakładane 
uprawy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Metodologia ta została opracowana 
jako szeroko 
praktyczn
naukowo wiarygodny sposób 
postępowania dla wszystkich, 
którzy chcą spełniać zobowiązania 
do zatrzymania niszczenia lasów 
zwrotnikowych, a jednocześnie 
dbać o zapewnienie lokalnym 
mieszkańcom 
źródła utrzymania
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Metodologia ta została opracowana 
jako szeroko akceptowany, 
praktyczny, przejrzysty, dokładny i 
naukowo wiarygodny sposób 
postępowania dla wszystkich, 
którzy chcą spełniać zobowiązania 
do zatrzymania niszczenia lasów 
zwrotnikowych, a jednocześnie 
dbać o zapewnienie lokalnym 
mieszkańcom ich praw i godnego 
źródła utrzymania. 

 
 

SPOJRZENIE W 
PRZYSZŁOŚĆ 

Naszą ambicją jest być motorem transformacji 
branży oleju palmowego w stronę takiej 
zmiany, która będzie tworzyła wartość dla 
wszystkich. Jeśli bowiem drobni rolnicy i ich 
społeczności będą żyły dostatnio, to prawa 
pracowników tłoczni, rafinerii i plantacji będą 
powszechnie szanowane, a środowisko  
aktywnie chronione, z pożytkiem dla całej 
światowej społeczności. 

W oparciu o dotychczasowe osiągnięcia, 
dopracowujemy nasze kolejne zobowiązania i 
długoterminową wizję do roku 2030, której 
elementem jest też plan dla oleju palmowego. 

Będzie on opierał się na następujących 
głównych założeniach: 

– Troska o prawa człowieka i stosowanie praktyk 
społecznie odpowiedzialnych  

– dążenie do poprawy warunków pracy osób 
zatrudnionych w całym łańcuchu dostaw 

– podnoszenie zarobków drobnych 
plantatorów i włączanie ich do naszego 
łańcucha dostaw. 

– Troska o środowisko  
– weryfikacja przestrzegania zakazu 

deforestacji w naszym łańcuchu 
dostaw. 

– ochrona obszarów o wysokiej 
wartości przyrodniczej w naszym 
łańcuchu dostaw 
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Będziemy kontynuowali sprawdzone 
doświadczenia odpowiedzialnego zaopatrzenia w 
olej palmowy i rozwijali je. Przede wszystkim 
zapewnimy pełną identyfikowalność dostaw do 
poziomu plantacji i będziemy nadal aktualizować i 
publikować listę tłoczni. Będzie to obejmowało 
zakupy 100% oleju z certyfikatem oleju 
segregowanego oraz wspieranie 
identyfikowalności end-to-end, jak również 
odpowiedniego zarządzania danymi. Jednocześnie 
będziemy wzmacniać nadzór w terenie, w trosce o 
zatrzymanie niszczenia lasów, ochronę obszarów 
chronionych i poprawę warunków pracy i praw 
pracowniczych w społecznościach, w których 
jesteśmy obecni. Będziemy również propagować 
nasze doświadczenia i dobre wzorce, włączając 
we współpracę coraz większą liczbę drobnych 
rolników i zapewniając im tym samym wyższy 
poziom dochodów. 
Chcemy wzmacniać nasze pozytywne 
oddziaływanie, dlatego nadal będziemy wspierać 
RSPO i rozbudowywać system audytów i 
monitorowania oddziaływania w terenie. 

Wszystkiemu temu sprzyjać będą projekty realizowane 
we współpracy z dostawcami, innymi firmami, 
organizacjami pozarządowymi oraz lokalnymi 
instytucjami. Zgodnie z treścią Kodeksu Dostawcy, dla 
oleju palmowego zostanie opracowana specjalna 
Karta, w której będą określone zobowiązania Ferrero i 
nasze wymagania w oparciu o wybrane przez nas 
priorytety. 
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Mleko i jaja  
 

MLEKO I 
JAJA  
Dobrostan zwierząt to ważna 
zasada naszych inicjatyw 
prowadzących do etycznego 
zaopatrywania się w surowce. 
Jednym z głównych celów jest 
zapewnienie stopniowego 
podnoszenia standardów 
dobrostanu zwierząt w łańcuchach 
dostaw produktów pochodzenia 
zwierzęcego. 

 
 
 

W czerwcu 2017 r. powołaliśmy 
interdyscyplinarny zespół z udziałem ekspertów 
Ferrero i przedstawicieli Fai Farms, organizacji 
doradczo-badawczej, działającej na rzecz 

 transformacji branży spożywczej wg kryteriów 
zrównoważonego rozwoju. Celem jest zbudowanie 
całościowego programu dobrostanu zwierząt, 
podnoszenie jakości i bezpieczeństwa naszych 
produktów oraz zrównoważony rozwój łańcuchów 
dostaw. 

 
Mleko 
Sprawami kluczowymi dla zapewnienia 
zrównoważonego kształtu łańcucha dostaw mleka są 
wysoki standard dobrostanu zwierząt, redukcja emisji 
dwutlenku węgla i zarządzanie wpływem hodowli 
bydła mlecznego na zasoby wodne i bioróżnorodność. 

 
 

Jaka część dostaw mleka jest identyfikowalna? 

Ponieważ zaopatrujemy się w mleko bezpośrednio 
od naszych partnerów, których wybieramy ściśle 
wg określonych standardów, możemy zapewnić  
100% identyfikowalność dostaw mleka, na całym 
świecie, do poziomu pojedynczych gospodarstw. 
Wspólnie z dostawcami pracujemy nad stałym  
usprawnianiem procesów i zachęcamy ich do 
stosowania najlepszych praktyk w produkcji 
mleka. 

W roku 2019 wspólnie z grupą dostawców 
przeprowadziliśmy w terenie pilotażowy  
projekt VisionDairy, celem oceny sytuacji 
bieżącej pod kątem kryteriów zrównoważonego 
rozwoju. W efekcie zebraliśmy zestaw danych 
wyjściowych, na podstawie którego opracujemy 
harmonogram dalszych działań. 

 
Jaja 

 

 
Ile z kupowanych przez nas jaj 
pochodzi od kur z chowu 
ściółkowego? 
Nasz cel, by na potrzeby zakładów UE 
całkowicie zrezygnować z zakupów jaj od kur z 
chowu klatkowego, osiągnęliśmy w 2014 r. 
Europejskie łańcuchy dostaw jaj stanowią 95% 
wszystkich dostaw realizowanych na całym świecie. 
Teraz zobowiązujemy się, że do roku 2025 nigdzie 
na świecie nie będziemy już kupować jaj i 
produktów na bazie jaj od kur z chowu klatkowego. 

W 2013 roku uruchomiliśmy dwa nowe zakłady 
produkcyjne poza UE, w Turcji i Meksyku. Jaja 
wykorzystywane w tych fabrykach to ok. 5% 
naszego ogólnoświatowego zużycia tego surowca. 
Wspólnie z dostawcami pracujemy nad tym, by do 
2025 roku wszystkie dostawy pochodziły z hodowli 
nieklatkowych. Obecnie jest to jeszcze niemożliwe z 
uwagi na brak dostępności takich jaj na tych rynkach

Odpowiednie warunki hodowli kur to główny    

Na podstawie FFV dla Mleka rozwijamy i umacniamy 
długofalową współpracę ze starannie wybranymi 
lokalnymi producentami mleka, którzy przestrzegają  
naszych wysokich standardów. Dzięki temu możemy 
zapewnić i stale podnosić standardy świeżości i 
jakości naszego mleka 

problem globalnego łańcucha dostaw jaj. Łańcuch 
dostaw jaj na nasze potrzeby jest w pełni 
zintegrowany, co oznacza, że dostawcy mają 
kontrolę nad całym cyklem życia zwierząt i składem 
pasz. W naszych dostawach na całym świecie 
zobowiązujemy się do zakupu wyłącznie jaj z chowu 
ściółkowego.

NASZE ZOBOWIĄZANIE DO ROKU 2025 
 

 

100% jaj od kur z chowu ściółkowego. 

Ściśle przestrzegamy krajowych regulacji w                                                              
sprawie produkcji mleka, w tym parametrów  Harmonogram dostaw jaj od kur z chowu ściółkowego  

jakości (np. brak antybiotyków) w mleku surowym i 
produktach nabiałowych, jednocześnie pilnując 
wysokich standardów naszej produkcji. 

    

VisionDiary 

Projekt pilotażowy VisionDairy ma stanowić podstawę zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw i stałego jego 
usprawniania pod kątem warunków działania gospodarstw. Obejmuje 15 kluczowych tematów: 

Dobrostan krów 
Wskazywanie i szerzenie najlepszych 
wzorców hodowli krów i cieląt. 

– Optymalizacja dobrostanu zwierząt  
– Zrównoważone żywienie  
– Wysokiej jakości opieka nad cielętami  
– Odpowiedzialne stosowanie leków  
– Humanitarny transport i praktyki 

związane z ubojem  

Działanie gospodarstw  
Wspieranie efektywnych, stabilnych i 
etycznych praktyk biznesowych. 

– Budowanie zdrowych i produktywnych stad  
– Wydajna produkcja bezpiecznego 

mleka wysokiej jakości 
– Przestrzeganie praw człowieka  
– Troska o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników  
– Rozwijanie wiedzy i umiejętności pracowników  

Troska o środowisko 
Ochrona i dbałość o wspólne 
środowisko naturalne. 

– Redukcja śladu węglowego  
– Ochrona jakości wody  
– Wspieranie dobrej kondycji gleby  
– Minimalizacja zużycia wody słodkiej  
– Zachowanie i wzmacnianie 

bioróżnorodności  

 
 
 

RF 2018/2019 

 
 
 

2025 

95% 100% 
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Cukier 
 

CUKIER  
Od wielu lat współpracujemy z 
dostawcami, od których kupujemy 
cukier najwyższej jakości. W RF 
18/19 Ferrero zakupiło ok. 20% 
rafinowanego cukru trzcinowego i 
80% cukru z buraków cukrowych. 
W Europie cukier z buraków 
kupujemy od producentów 
europejskich, natomiast cukier 
trzcinowy pochodzi głównie z 
Brazylii, Indii, Meksyku i Australii. 

Co stanowi wyzwanie? 
Światowa produkcja cukru stale wzrasta, jednak 
należy zauważyć skutki społeczno-ekonomiczne, 
wpływ na środowisko, jaki wywiera produkcja cukru 
trzcinowego i związane z nią słabe warunki 
zatrudnienia, przynajmniej w części krajów 
zajmujących się produkcją tego surowca, tj. 
zatrudnianie pracowników przymusowych, niskie 
płace i niski poziom bezpieczeństwa i troski o zdrowie 
pracowników. Uprawa trzciny cukrowej może mieć 
też niszczący wpływ na środowisko naturalne, 
naruszając bioróżnorodność i prowadząc do 
nadmiernej eksploatacji gleb i wód. 

 
Nasze podejście 
Zobowiązujemy się do budowania i utrzymywania 
mocnych i opartych na zaufaniu relacji ze 
spółdzielniami rolniczymi i producentami cukru, z 
którymi współpracujemy już od wielu lat. 
Aby móc rozbudowywać bazę krajów, z których 
kupujemy cukier, nasze zespoły ds. zaopatrzenia i 
jakości przygotowały specjalną procedurę selekcji 
nowych dostawców. Dzięki wewnętrznym systemom 
kontroli i audytu mamy pewność, że kupowany 
surowiec zawsze spełnia wysokie wymagania 
jakościowe.   

 
Harmonogram dostaw cukru ze zrównoważonych źródeł  

 

Chcemy, by na koniec 2020 r. wszystkie dostawy 
rafinowanego cukru trzcinowego pochodziły ze 
zrównoważonych źródeł. Systematycznie przyglądamy 
się dostępnym obecnie systemom certyfikacji, oceniamy 
ich solidność, oddziaływanie w terenie oraz efektywność 
kosztową i w ten sposób szukamy nowych możliwości 
poszerzania naszego łańcucha dostaw cukru trzcinowego 
zrównoważonego pochodzenia. Przeprowadzone 
rozmowy i wizytacje w terenie już umożliwiły nam wybór 
kolejnych dostawców, których strategię zrównoważonego 
rozwoju oceniamy jako opartą na zdrowych podstawach. 

 
Jaka część dostaw cukru 
jest identyfikowalna? 
W RF 18/19 48% zakupionego przez nas cukru 
posiadało certyfikat surowca zrównoważonego 
wydany przez Bonsucro lub Altromercato. 

Mimo że pozostało jeszcze sporo do zrobienia, 
wierzymy, że uda nam się osiągnąć wyznaczony cel w 
terminie, czyli do końca 2020 roku. 

 
 

NASZE ZOBOWIĄZANIE DO ROKU 2020  
 

 

100% cukru certyfikowanego jako surowiec 
zrównoważonego pochodzenia  

   

 
CUKIER Z 
CERTYFIKATEM 
BONSUCRO 

 
 
 
 

 

Od 2010 r. jesteśmy członkiem Bonsucro Limited, 
organizacji non-profit o światowym zasięgu, działającej 
na rzecz promocji zrównoważonej produkcji, 
przetwarzania i sprzedaży cukru trzcinowego. 

Do Bonsucro należy ponad 250 członków z 56 krajów, w 
tym rolnicy zajmujący się uprawą roślin cukrowych, 
cukrownie, firmy handlowe, kupcy i organizacje 
wspierające. Bonsurco promuje zrównoważony rozwój 
branży cukru trzcinowego  w oparciu o ilościowy system 
certyfikacji. Wsparcie stanowi też wdrażany standard 
produkcji, uwzględniający redukcję  oddziaływań 
środowiskowych i społecznych, troskę o zachowanie 
bioróżnorodności ekosystemów, o stosowanie praw 
człowieka i odpowiednich standardów zatrudnienia  oraz 
zgodności z przepisami i regulacjami. Bonsucro jest dla nas 
silnym partnerem, który promuje i przyspiesza 
zrównoważony rozwój sektora cukru trzcinowego.
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CUKIER Z 
CERTYFIKATEM 
ALTROMERCATO 
Altromercato od 30 lat zakłada 
zrównoważone środowiskowo i społecznie 
łańcuchy dostaw pod znakiem Fairtrade. 
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Ferrero zawarło z Altromercato 
umowę handlową na zakup 20 
tys. ton cukru trzcinowego w 
okresie 2016-2020. Nasza 
współpraca regulowana jest 
przez protokół etyczny „Made in 
Dignity”, podpisany przez 
wszystkich partnerów projektu. 
Określa on metody i 
postępowanie, jakie ma być 
stosowane przy realizacji celów 
projektu. Udział Altromercato ma 
stanowić gwarancję, iż ok. 700 
rodzin, będących częścią 
projektu, nie poniesie jego 
negatywnych skutków 
środowiskowych, społecznych 
czy gospodarczych. Chodzi o 
zapewnienie efektywnych i 
zrównoważonych praktyk, 
zgodnych z większością nowych 
wytycznych rządowych w sprawie 
rolnictwa ekologicznego na 
Mauritiusie. Grupa młodych 
ekspertów wspiera rolników od 
strony technicznej, szkoleniowej i 
administracyjnej we wdrażaniu  
dobrych praktyk i dostępie do 
takich usług jak cięcie, zbieranie i 
transport trzciny, a także badania 
gleby. Dzięki wprowadzeniu 
dobrych praktyk, zastosowaniu 
nawozów i praktycznemu 
wsparciu, 12 na 25 spółdzielń 
produkujących trzcinę cukrową 
odnotowało zbiory na poziomie 
wyższym od średniej krajowej. 
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Masła shea i sal 
 
 

SHEA 
I SAL  
Masło shea, pozyskiwane z owoców 
masłosza, wzmacnia smak i 
poprawia konsystencję naszych 
produktów. Masło sal tłoczone jest 
z pestek damarzyka mocnego, a 
następnie obrabiane i rafinowane 
aż do uzyskania surowca o jasnej 
barwie, praktycznie bezwonnego, o 
gładkiej i gęstej konsystencji, dzięki 
której znajduje on zastosowanie w 
kosmetykach i żywności. 

Shea 
Masłosz Parka to dziko rosnące drzewo, 
występujące jedynie w strefie Sahelu w Afryce 
zachodniej. Drzewo to ma wielkie znaczenie dla 
krajów tego regionu. Jego owoce są źródłem  
pożywienia i dochodu wiejskich społeczności, a kora, 
liście, żywica i korzenie stosowane są w medycynie 
ludowej. Drzewa te zapobiegają również pustynnieniu 
tych obszarów Afryki. 

Zbieraniem owoców masłosza zajmują się 
tradycyjnie kobiety. Owoce stanowią znaczącą część 
pożywienia lokalnej ludności. Gotuje się je w całości,  
potem obiera z wierzchniej warstwy, a środek suszy. 
Część tak przygotowanych owoców miejscowa 
ludność pozostawia do własnego użytku, a pozostałe 
sprzedaje. 
Z przychodów ze sprzedaży rodziny mogą opłacać 
czesne za szkoły, zakup ubrań i sprzętu rolniczego. 

W 2018 roku Ferrero przystąpiło do Global Shea 
Alliance (GSA), stowarzyszenia non-profit, 
zrzeszającego 560 członków z 35 krajów, w tym 
organizacje kobiece, organizacje marek i sieci 
sprzedaży detalicznej, dostawców i organizacje 
pozarządowe. GSA chce być platformą dbającą o 
strategiczne interesy i praktyczne potrzeby swoich 
członków, małych i dużych podmiotów 
uczestniczących w skali ogólnoświatowej w produkcji i 
handlu masłem shea. Misją GSA jest opracowywanie i 
realizacja strategii prowadzących do konkurencyjnego 
i zrównoważonego rozwoju branży i podnoszenia 
dochodów wiejskich kobiet afrykańskich i ich 
społeczności. 
Ferrero na początku 2020 roku zostało wybrane do 
komitetu wykonawczego GSA, co stwarza nam 
szansę konkretnego przyczynienia się do 
kształtowania przyszłości branży produkcji i 
sprzedaży masła shea. 

Sal 
Damarzyk mocny to drzewo liściaste, które rośnie 
głównie w wieczniezielonych regionach Indii. 

Ziarna damarzyka mają duże znaczenie społeczne, 
ponieważ są źródłem dochodów i jednocześnie 
ważnym elementem pożywienia miejscowej 
ludności. Ze względu na tak duże znaczenie 
gospodarcze i społeczne, zbiory owoców sal są 
ściśle kontrolowane przez rząd Indii. 

Masło sal na nasze potrzeby kupujemy od dostawcy, 
współpracującego z ludnością tradycyjnie zajmującą 
się zbiorami tych owoców i czerpiącą z tego od wielu 
lat swoje główne dochody. Nasz dostawca 
współpracuje z tysiącami kobiecych grup 
samopomocy i milionami przedstawicieli ludności 
plemiennej z położonych na obszarach leśnych 
indyjskich wiosek. Surowiec pochodzący z tych 
źródeł spełnia warunki upraw zrównoważonych i jest 
znakomitej jakości. 
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Celem programu jest wspieranie 
kobiet, zajmujących się zbiorem 
owoców shea w Burkina Faso i 
Ghanie, poprzez udzielanie im 
nieoprocentowanych 
mikropożyczek, szkolenia i 
rozwijanie sprzedaży 
bezpośredniej. W 2019 roku 
program realizowany na terenie 
Ghany uległ ogromnej ekspansji, 
obejmując ponad 100 tys. 
kobiet. 
Obecnie częścią rodziny Kolo 
Nafaso jest już ponad 230 tys. 
kobiet. Ferrero wspiera program 
Kolo Nafaso od 2015 roku, co 
roku zwiększając ilość 
identyfikowalnego masła shea 
kupowanego od kobiet 
zrzeszonych w grupy 
producenckie. 

PROGRAM KOLO 
NAFASO  
Celem programu jest wspieranie kobiet, zajmujących 
się zbiorem owoców shea w Burkina Faso i Ghanie, 
poprzez udzielanie im nieoprocentowanych 
mikropożyczek, szkolenia i rozwijanie sprzedaży 
bezpośredniej. 
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PROMOCJA  
ODPOWIEDZIALNEJ 
KONSUMPCJI  
Z MYŚLĄ O 
PRZYSZŁOŚCI  
Zależy nam na odpowiedzialnej konsumpcji 
naszych produktów. Pragniemy oferować 
produkty najwyższej jakości i świeżości, stosując 
standardy odpowiedzialnej komunikacji. 55 
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Jak, z myślą o przyszłości, promujemy odpowiedzialną konsumpcję  
 
 

DLACZEGO  NASZE  

Uważamy, że w skład zrównoważonej i 

 
 

NASZE ZOBOWIĄZANIE DO ROKU 2020 

TO WAŻNE? PODEJŚCIE zróżnicowanej diety mogą wchodzić wszystkie    
Cele do roku 2020 Postęp  

Żywienie w życiu człowieka ma znaczenie Zawsze zwracaliśmy wielką uwagę na skład  rodzaje pożywienia, pod warunkiem spożywania ich    
fundamentalne. We współczesnej kulturze jedzenie 
odgrywa centralną rolę w społeczeństwach całego 
świata, zarówno jako konieczność, jak i jako 
przyjemność. Jednak sposób jego produkcji, 
sprzedaży i konsumpcji musi być zrównoważony. 

Jako jeden z największych producentów wyrobów 
czekoladowych i słodyczy na świecie, traktujemy 
żywienie i odpowiedzialną konsumpcję jako tematy 
bardzo istotne z punktu widzenia zrównoważonego 
rozwoju. 
Otyłość stanowi dziś poważny problem w całej 
populacji, a otyłość dzieci i młodzieży to temat 
złożony i wieloprzyczynowy. Toteż kwestia diety i 
trybu życia stanowią kluczowy element naszej 
strategii zrównoważonego rozwoju. 

Odpowiedzialna komunikacja marketingowa i 
odpowiednie znakowanie produktów umożliwiają 
konsumentom świadomy wybór produktów. 
Marketing kierowany do dzieci to jeden z bardziej 
wrażliwych obszarów, ponieważ dzieci są 
odbiorcami bardzo podatnymi na treści reklamowe, 
a jednocześnie brak im dojrzałości, by dokonać 
właściwej oceny. Dlatego ważne jest angażowanie 
rodziców w ocenę treści marketingowych 
kierowanych do dzieci1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 https://www.cim.co.uk/media/4986/ leave-
those-kids-alone.pdf 

naszych produktów z punktu widzenia 
bezpieczeństwa i jakości żywności. Nasza Polityka 
Jakości wymaga od nas zachowania najwyższych 
standardów. Ma zapewniać znakomitą jakość 
produktów w chwili ich konsumpcji, najwyższą 
możliwą świeżość, a także opakowania, które będą 
przyjazne dla środowiska i nie będą źródłem 
niepotrzebnych odpadów. 

Nasze produkty stanowią zaledwie niewielką 
część całej podaży kalorycznej w ciągu dnia ( ), 
ale jesteśmy w pełni świadomi, jak poważnym 
zagrożeniem społecznym jest dziś problem 
otyłości i dlatego promocję odpowiedzialnej 
konsumpcji uczyniliśmy jednym ze swoich 
priorytetów 

z umiarem. 
Nasze podejście opiera się na najnowszych 
badaniach naukowych z zakresu żywienia 
człowieka. Podstawowe założenia to: 

– porcje umożliwiające konsumentom 
odpowiedni dobór wartości energetycznej 
jedzenia spożywanego w ciągu całego dnia; 

– wysokiej jakości składniki, dostarczające wartości 
odżywczych; 

– edukacja żywieniowa, obejmująca wiedzę nt. 
składników, rodzajów jedzenia i właściwej 
równowagi posiłków i przekąsek, oraz 

– zachęcanie do aktywnego trybu życia poprzez 
program edukacyjny Kinder Joy of moving. 

Dzięki marketingowi i znakowaniu naszych 
produktów do konsumentów docierają 
informacje, które są spójne z zasadą świadomej 
konsumpcji, aktywności fizycznej i osobistej 
odpowiedzialności za podejmowane wybory. 
Potwierdzeniem naszej wiarygodności w tym 
zakresie są coroczne audyty prowadzone przez 
niezależne, bezstronne podmioty. 

Certyfikacja bezpieczeństwa 
żywności (FSSC 22000) dla 
wszystkich zakładów Grupy  

 

 

ZAWSZE 
ZWRACALIŚMY 
WIELKĄ UWAGĘ NA 
SKŁAD NASZYCH 
PRODUKTÓW Z 
PUNKTU WIDZENIA 
BEZPIECZEŃSTWA 
I JAKOŚCI 
ŻYWNOŚCI. 
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Jakość i bezpieczeństwo produktów i składników  
Jakość i bezpieczeństwo produktów ma dla 
nas znaczenie podstawowe. Wszystko 
zaczyna się od dostawców – musimy mieć 
pewność, iż kupowane od nich surowce są 
bezpieczne i najwyższej jakości. 

Naszym celem jest utrzymanie najwyższych 
standardów, opisanych w Systemie 
Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności w 
firmie Ferrero, który stosują wszystkie  

nasze zakłady produkcyjne. W tym celu prowadzimy 
stałą i rygorystyczną kontrolę naszych produktów pod 
kątem jakości i świeżości. 

Nasza Polityka Jakości zapewnia najwyższy 
standard produktu, który oddajemy w ręce 
konsumenta. Koncentrując się na jakości i 
bezpieczeństwie, nasz model biznesowy zapewnia: 

– doskonałe doznania zmysłowe, przede 
wszystkim smakowe i zapachowe, w chwili 
konsumpcji; 

– maksimum świeżości w całym łańcuchu dostaw; 
oraz  

– atrakcyjny wygląd produktów i ich opakowań, 
z poszanowaniem standardów ochrony 
środowiska i unikając niepotrzebnych strat 
produktowych i odpadów opakowaniowych. W 
części krajów w niektórych okresach roku za 
sprawą wysokiej temperatury smak i zapach 
produktów Ferrero może ulec pogorszeniu, 
zanim trafią one w ręce konsumentów. 
Dlatego, aby zachować najwyższe standardy, 
przerywamy latem dostawy takich produktów, 
np. Ferrero Rocher i Mon Cheri, a czasami 
musimy wręcz wycofywać je z rynku. 

 
 
 
 

2 Raportowane dane nie obejmują 
zakładu w Yaoundé (Kamerun). 

Nasz System Jakości  
Na nasz System Jakości składa się sieć zbudowana 
z Działu Jakości na poziomie Grupy oraz lokalnych 
Działów Jakości w zakładach produkcyjnych i 
spółkach handlowych na całym świecie. Centralny 
Dział Jakości nadzoruje całość łańcucha – od 
surowców do produktów w sklepach. Współpracuje 
on blisko z lokalnymi Działami Jakości i na tej 
podstawie ustala cele jakościowe i monitoruje wyniki. 
Służy temu złożony zestaw parametrów i procedur 
audytowych. 

Wyniki dotyczące jakości są ujmowane w specjalnych 
raportach, które są przekazywane odpowiednim 
działom oraz centralnemu kierownictwu Grupy. 
Chcemy docierać bliżej do potrzeb konsumentów 
poprzez wzmacnianie lokalnej kontroli jakości i w tym 
celu przygotowaliśmy ogólnoświatowy program, 
obejmujący centralny i lokalne Działy Jakości, który 
będzie wdrażany od RF 19/20. Coroczna światowa 
Konwencja Jakości, trzydniowa konferencja, 
poświęcona wymianie opinii, dobrych wzorców i 
pomysłów na rozwiązanie problemów, ma utrwalać 
koncepcję jakości przyjętą w Grupie. 
W RF 18/19 wzięło w niej udział ok. 100 pracowników 
Ferrero z całego świata,  działów Jakości 
Produkcyjnej, Jakości Handlowej i centralnego Działu 
Jakości na poziomie Grupy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa 
surowców  
Jakość i świeżość surowców przesądza o 
organoleptycznej charakterystyce naszych 
produktów. Dlatego też przygotowaliśmy i stosujemy 
innowacyjne procedury wewnętrzne. Metoda, którą 
nazywamy metodą „znanego worka” to procedury, 
prowadzone przez technologów żywności, których 
celem jest zapewnienie odpowiedniej jakości i 
świeżości przyjmowanych surowców. Prowadzone 
kontrole obejmują testy organoleptyczne i 
laboratoryjne, inspekcje u dostawców oraz procedury 
kontroli identyfikowalności surowców. Dostawy są 
wybierani i oceniani na podstawie ściśle określonego 
zestawu kryteriów. Odbywa się to na specjalnej 
platformie elektronicznej, która stanowi połączenie 
między nimi a naszymi doświadczonymi 
technologami. 

Kodeks postępowania w biznesie Ferrero przewiduje 
prowadzenie przez nas regularnych inspekcji w 
zakładach produkcyjnych naszych dostawców. W ich 
trakcie wykonywane są kontrole systemów i procedur 
stosowanych przez dostawców celem zapewnienia  
bezpieczeństwa i jakości ich wyrobów. Wszystkie 
zakłady posługują się wewnętrznym protokołem 
opracowanym przez Grupę, spełniającym nowoczesne 
standardy analizy ryzyka i na tej podstawie ustalają 
częstotliwość kontroli fizykochemicznych, 
mikrobiologicznych i organoleptycznych, które 
prowadzone są na próbkach przyjmowanych dostaw. 

 
Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa 
naszych produktów  
Regularnie sprawdzamy percepcję jakości produktów w 
sklepach, posługując się checklistą możliwych wad 
występujących w produktach dostępnych na sklepowych 
półkach. W RF 18/19 takie testy sprawdzające świeżość 
naszych wyrobów końcowych prowadziliśmy na całym 
świecie. Zebrano dane nt. temperatury przechowywania 
produktów, a w 387.347 przypadkach przeprowadzono 
konkretne testy jakościowe i konsumenckie 
sprawdzające dokładne warunki, w jakich produkty 
znajdowały się na sklepowych półkach. 

Aby mieć pewność, że produkty spełniają nasze 
najwyższe standardy smakowe, oprócz badań 
laboratoryjnych prowadzona jest analiza sensoryczna. 
Degustatorzy kontrolują smak i zapach produktów, a 
także ich wygląd i prezencję. 

Nasz globalny program kontroli smaku, wdrożony w RF 
16/17, zatrudnia obecnie na całym świecie 2.081 
degustatorów. Są oni wybierani i szkoleni w oparciu o 
Procedurę Degustacji Grupy Ferrero. Celem projektu 
jest wyszkolenie specjalistycznych paneli degustatorów, 
których liczba i zasięg działania będą stopniowo 
wzrastać. W RF 18/19 na etapie produkcji Nutelli® 

przeprowadziliśmy 94.414 testów smaku. 
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W RF 18/19 w 212  zakładach produkcyjnych 
Ferrero przeprowadziliśmy: 

694.676 
kontroli surowców, w tym badania 
chemiczne, fizykochemiczne i 
mikrobiologiczne, jak również kontrole 
półwyrobów i wyrobów gotowych  

1.514.696 
kontroli opakowań jednostkowych i 
zbiorczych, w tym testy organoleptyczne i 
testy wykrywające wady  
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Jakość i bezpieczeństwo produktów i składników – cd.  

Zbieranie informacji od 
konsumentów  

Regularne i szybkie reagowanie na potrzeby 
zgłaszane przez konsumentów  
wzmacnia ich zaufanie i zadowolenie.  
Reklamacje i inne zgłaszane przez nich informacje 
służą nam do podnoszenia jakości naszych 
produktów. Stosowany na całym świecie system 
zarządzania reklamacjami jakościowymi zapewnia 
skuteczną obsługę zgłoszeń reklamacyjnych. 

Sposób odpowiadania na reklamacje 
konsumentów opracowuje pion Metod 
Rozwiązywania Reklamacji Konsumenckich, 
działający w ramach Działu Jakości na poziomie 
Grupy. Przygotowuje on wytyczne proceduralne, 
określa sposób ich wdrażania w Grupie i 
prowadzi stały nadzór, aby zapewnić, że wszyscy 
nasi partnerzy na całym świecie reagują na 
reklamacje klientów w sposób szybki i skuteczny. 

 
Certyfikacja i monitorowanie 
Aby mieć pewność, że System Jakości Ferrero działa 
sprawnie i skutecznie, wszystkie nasze zakłady 
produkcyjne przechodzą uznawany na całym świecie 
proces certyfikacji jakości, prowadzony przez 
akredytowaną, niezależną jednostkę. Stosujemy 
standard ISO 9001, który jest międzynarodową normą 
certyfikacji systemów zarządzania jakością, a System 
Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności we 
wszystkich naszych zakładach4 posiada certyfikację 
wg normy FSSC 22000, wydanej przez organizację, 
będącą ogólnoświatową platformą przedsiębiorstw 
przemysłowych. 

Lokalnie, w zależności od potrzeb rynkowych, 
stosujemy też inne certyfikowane standardy 
zarządzania. 

Są to m.in. International Featured Standards 
(IFS) Food, British Retail Consortium (BRC) 
Global Standards for Food Safety, Safe Quality 
Food (SQF), a także wewnętrzne regulaminy 
dotyczące zasad zarządzania. 

Każdy nowy zakład w naszej Grupie od razu 
przystępuje do procesu certyfikacji, aby zapewnić 
zgodność standardów naszej działalności we 
wszystkich fabrykach. Obecnie prowadzone są takie 
projekty integracyjne w niedawno przejętych przez 
nas zakładach, tj. Alfreton (Wlk.Bryt.), North Canton 
(USA), Bloomington (USA) oraz Franklin Park 
(USA). Bloomington i Franklin Park posiadają 
certyfikację FSSC 22000 a obecnie pracują nad 
dostosowaniem swoich systemów zarządzania 
jakością do normy ISO 9001, natomiast Alfreton i 
North Canton są w toku certyfikacji zarówno ISO 
9001 jak i FSSC 22000. 

Wszystkie z tych zakładów posiadają jednak certyfikację 
uznawanych przez Global Food Safety Initiative (GFSI) 
programów (BRC Global Standard w przypadku 
Alfreton, SQF w przypadku North Canton), co, obok 
audytów prowadzonych przez centralny dział Jakości 
Produkcyjnej, stanowi gwarancję szybkiego 
dostosowania się  do standardów bezpieczeństwa i 
jakości, wymaganych tymi normami. 

 
W jaki sposób zapewniamy zgodność 
naszych zakładów produkcyjnych z 
regulacjami? 
ISO 9001:2015 – Certyfikacja Systemu 
Zarządzania Jakością Ferrero  

W ramach certyfikacji ISO 9001, w RF 18/19 
zewnętrzny audytor przeprowadził kontrole w centrali 
Grupy w Luksemburgu oraz czterech zakładach 
produkcyjnych: Pozzuolo (Włochy), Quito 
(Ekwador), Hangzhou (Chiny), Belsk (Polska). 
Całościowe wyniki były pozytywne, a w żadnym z 
zakładów nie odnotowano poważnych „niezgodności”. 

FSSC 22000 – Certyfikacja Systemu  
Bezpieczeństwa Żywności Ferrero  

Wszystkie zakłady Grupy posiadające certyfikację4 

były w RF 18/19 poddane audytom sprawdzającym 
zgodność z normą FSSC 22000. Całościowe wyniki 
były pozytywne, a w żadnym z zakładów nie 
odnotowano poważnych „niezgodności”. 

IFS – Żywność  

W RF 18/19 przeprowadzono audyty sprawdzające 
zgodność z normą IFS Food w pięciu zakładach 
produkcyjnych: Alba (Włochy), Arlon (Belgia), Belsk 
(Polska), Cork (Irlandia) i Stadallendorf (Niemcy). W ich 
wyniku stwierdzono „wysoki poziom” zgodności, a 
średnia ocen wyniosła ponad 98%. 

 
 

 
4   Zakład Alfreton planuje uzyskać certyfikację 

zarówno wg normy ISO 9001 jak i FSSC 22000. 
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„Ferrero CARE” to nazwa naszego 
programu Obsługi Relacji z Klientami 
(CRM), wdrożonego w 2017 roku, w 
celu usprawnienia zarządzania 
reklamacjami na poziomie całej Grupy. 

Na koniec RF 18/19 program ten działał 
już we wszystkich Centrach Obsługi 
Klienta i zakładach na całym świecie. 
Nowy CRM umożliwia monitorowanie 
trendów reklamacji składanych przez 
klientów i pokrywa 99,7% wielkości 
naszej sprzedaży. Pozostałe 0,3% to 
sprzedaż na rynkach rozwijających się, 
gdzie jeszcze nie działają Centra Obsługi 
Klienta. 

FERRERO CARE 
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Jakość i bezpieczeństwo naszych Niespodzianek 
Bezpieczeństwo stanowi jedno z 
głównych kryteriów, według których 
projektowane są zabawki do Kinder 
Niespodzianek. Każdy z takich projektów 
musi spełniać wymagania dotyczące 
wielkości, kształtu i budowy zabawki. 

Wśród niedozwolonych elementów znajdują 
się m.in. okrągłe bateryjki, magnesy i 
elementy w kolorze czekoladowym. 
Stosujemy wyłącznie najwyższej jakości, 
starannie wyselekcjonowane, materiały, aby  

zabawki nie łamały się i były bezpieczne dla 
dzieci. 

Fizyczny prototyp każdej zabawki tworzony 
jest za pomocą technologii druku 3D. Prototyp 
taki pokazuje kształt i funkcjonalność 
zabawki, a także sprawdza kwestie związane 
z bezpieczeństwem i możliwościami 
produkcyjnymi: 

Protokół testowania zabawek 
Niespodzianki muszą być w pełni zgodne z
regulacjami międzynarodowymi oraz 
wewnętrznymi wymogami Ferrero

Testy certyfikacyjne zabawek prowadzone są przez 
dwa niezależne akredytowane laboratoria
na całym świecie instytucje 
bezpieczeństwa. Są to jednostki certyfikacje 
laboratoria LGA. Dopiero po przejściu wszystkich 
testów zabawka może trafić do produkcji
proces obejmuje: 

a) Międzynarodowe normy i regulacje
przestrzegamy regulacji międzynarodowych: 
unijnej dyrektywy o bezpieczeństwie zabawek 
2009/48/WE; unijnych norm dotyczących 
bezpieczeństwa w zakresie wymagań 
mechanicznych i chemicznych 
międzynarodowej normy bezpieczeństwa 
zabawek ISO 8124; 
dotyczących międzynarodowej produkcji 
zabawek; krajowych norm i regulacji 

Ocena pod kątem bezpieczeństwa: we współpracy z 
akredytowanymi laboratoriami zewnętrznymi oraz 
lekarzami prowadzimy szczegółowe badania każdej 
zabawki na etapie projektu i prototypu. 

Ocena pod kątem medycznym: specjalny zespół 
analizuje i ocenia wszystkie aspekty prototypu pod 
kątem jego zgodności z wymogami kryteriów 
bezpieczeństwa medycznego. 

Ocena pod katem wieku dziecka: dla każdej zabawki 
podajemy wiek, dla którego jest ona przeznaczona. 
Ta analiza opiera się na badaniach psychologicznych 
z zakresu rozwoju edukacyjnego dzieci oraz na 
bieżących wymaganiach prawnych5. 

 
5 Wytyczne europejskie: CEN Report CR 14379: Classification of 

Toys – ISO/TR 8124-8: Age Determination Guidelines – CPSC 
Age Determination Guidelines: Relating Children’s Age to Toy 
Characteristics and Play Behaviour: 2002. 

obowiązujących wszędzie tam, gdzie są 
sprzedawane nasze Niespodzianki 
rozporządzenie REACH 
USA). 

b) Testy dobrowolne. W ramach Protokołu 
testowania zabawek przyjętego przez Ferrero 
prowadzimy dodatkowe, dobrowolne testy. Są 
one jeszcze bardziej rygorystyczne od wymo
międzynarodowych regulacji
przewiduje wykonywanie prawie dwa razy 
większej liczby testów 
regulacje (38). 

c) Certyfikacje lokalne. Każda z zabawek jest 
certyfikowana przez 
certyfikacyjnych w całej Europie 
„jednostki notyfikowane” w rozumieniu 
dyrektywy o bezpieczeństwie zabawek
2009/48/WE). 
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Jakość i bezpieczeństwo naszych Niespodzianek  
Protokół testowania zabawek stanowi, że Kinder® 

Niespodzianki muszą być w pełni zgodne z 
regulacjami międzynarodowymi oraz 
wewnętrznymi wymogami Ferrero. 

Testy certyfikacyjne zabawek prowadzone są przez 
dwa niezależne akredytowane laboratoria – uznane 
na całym świecie instytucje badania i certyfikacji 
bezpieczeństwa. Są to jednostki certyfikacje UL oraz 

Dopiero po przejściu wszystkich 
testów zabawka może trafić do produkcji. Cały 

Międzynarodowe normy i regulacje. Ściśle 
przestrzegamy regulacji międzynarodowych: 
unijnej dyrektywy o bezpieczeństwie zabawek  

unijnych norm dotyczących 
bezpieczeństwa w zakresie wymagań 
mechanicznych i chemicznych (EN71); 
międzynarodowej normy bezpieczeństwa 

4; norm MERCOSUR 
dotyczących międzynarodowej produkcji 

krajowych norm i regulacji 

 
Tradycyjny, fizyczny sposób 
bawienia się ulega dziś pewnej 
ewolucji. Współczesne dzieci 
coraz częściej łączą bowiem tę 
formę z zabawami z użyciem 
sprzętu elektronicznego. 

Zabawa fizyczna ma ogromne 
znaczenie dla rozwoju dziecka, 
jednak wciąż wzrasta ilość czasu, 
jaką dzieci spędzają przed ekranami. 
Rodzice są świadomi tej nowej 
tendencji i coraz bardziej się tym 
martwią. Dorośli chcą kontrolować 
sposób, w jaki dzieci bawią się 
sprzętem elektronicznym, zarówno 
pod katem ilości czasu, jaki na to 
poświęcają, jak i treści. 

Uruchomiona w 2020 r. aplikacja 
Applaydu App, chce pogodzić te 
sprzeczne ze sobą potrzeby, 
realizując obietnicę, jaką składa 
marka Kinder®, , a która brzmi: 
„Zabawa i przyjemność dzieci, 
poczucie bezpieczeństwa 
rodziców”. 

 
Aplikacja jest efektem współpracy z
stanowi narzędzie, które w angażujący i mądry 
sposób, w oparciu o doświadczenie ekspertów 
Uniwersytetu Oksfordzkiego, 
dziecka. Dzięki tej innowacyjnej platformie 
cyfrowej dzieci mają dostęp do nowej
generacji niespodzianek, w której wszystkie 
znane z realnego świata zabawki ożywają w 
powiększonej rzeczywistości 
oto nadchodzi nowa era intera
opowiadania bajek i niekończącej się 
zabawy, budzącej prawdziwy zachwyt

Ta nowa era nauki przez zabawę to efekt 
współpracy z Uniwersytetem Oksfordzkim i 
firmą Gameloft. Wszystkie szczegóły 
aplikacji zostały dopr
zgodne z naszą strategią odpowiedzialnego 
marketingu i zobowiązaniami
podejmujemy w UE w 
zatem żadne z treści aplikacji nie zawiera
informacji marketingowych ani reklamowych

wszędzie tam, gdzie są 
sprzedawane nasze Niespodzianki (np. 

REACH i norma ASTM F963 w 

dobrowolne. W ramach Protokołu 
testowania zabawek przyjętego przez Ferrero 
prowadzimy dodatkowe, dobrowolne testy. Są 
one jeszcze bardziej rygorystyczne od wymogów 
międzynarodowych regulacji. Protokół Ferrero 
przewiduje wykonywanie prawie dwa razy 

liczby testów (aż 65) niż wymagają tego 

Certyfikacje lokalne. Każda z zabawek jest 
certyfikowana przez wiele jednostek 
certyfikacyjnych w całej Europie (tzw. 

notyfikowane” w rozumieniu 
dyrektywy o bezpieczeństwie zabawek 

 

 

Tradycyjnie nasze zabawki produkowane są w 
Europie, jednak zainwestowaliśmy też w 
decentralizację geograficzną i rozszerzyliśmy 
produkcję zabawek również na kilka nowych, 
wschodzących obszarów. Poza tym, że testujemy i 
sprawdzamy zabawki, prowadzimy też okresowe 
audyty bezpieczeństwa i zgodności z etyką, 
kontrolując, jak działają nasi dostawcy zabawek, 
głównie w Europie, ale też na Dalekim Wschodzie i w 
Indiach. 

Opracowaliśmy też dla naszych dostawców na 
całym świecie Kodeks postępowania, który reguluje 
podstawowe wymagania etyczne i środowiskowe 
przy produkcji zabawek-niespodzianek. 
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Aplikacja jest efektem współpracy z Gameloft i 
stanowi narzędzie, które w angażujący i mądry 
sposób, w oparciu o doświadczenie ekspertów z 
Uniwersytetu Oksfordzkiego, wspiera rozwój 

Dzięki tej innowacyjnej platformie 
cyfrowej dzieci mają dostęp do nowej 

niespodzianek, w której wszystkie 
znane z realnego świata zabawki ożywają w 
powiększonej rzeczywistości wirtualnej. Tak 
oto nadchodzi nowa era interakcji, sposobu 

bajek i niekończącej się 
budzącej prawdziwy zachwyt. 

Ta nowa era nauki przez zabawę to efekt 
współpracy z Uniwersytetem Oksfordzkim i 

Wszystkie szczegóły 
zostały dopracowane tak, by były 

z naszą strategią odpowiedzialnego 
zobowiązaniami, jakie 

podejmujemy w UE w zakresie reklamy, a 
żadne z treści aplikacji nie zawierają 

informacji marketingowych ani reklamowych. 

Kodeks postępowania, czyli „Etyczne, społeczne i 
środowiskowe wymogi dla dostawców zabawek do 
KINDER® Niespodzianek” to dokument wzorowany 
na najnowocześniejszych międzynarodowych 
kodeksach etycznych, i tak samo rygorystyczny i 
szczegółowy. Kodeks i jego realizacja dają 
pewność, że dostawcy zabawek do KINDER® 

Niespodzianek spełniają nasze wymagania również 
w zakresie warunków pracy. 

Producenci poddawani są ścisłej kontroli, celem 
sprawdzenia, czy przestrzegają podstawowych praw, o 
których mowa w Kodeksie. Do prowadzenia tych kontroli 
wyznaczyliśmy dwie niezależne organizacje (SGS i 
BUREAU VERITAS). Audyty u dostawców 
(zapowiedziane i niezapowiedziane) są gwarancją 
przestrzegania naszych wymagań etycznych. 

EDUTAINMENT: 
ZABAWA I 
DORASTANIE 
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Żywienie  
Ferrero produkuje i sprzedaje jedne z 
najbardziej kochanych przez 
konsumentów na całym świecie 
słodyczy. Uważamy, że w ramach  
zróżnicowanej i zbilansowanej diety  

Łączymy ze sobą koncepcję zrównoważonego 
rozwoju, zbilansowanej diety oraz pragnienia dobrego 
samopoczucia. W ten sposób dochodzimy do 
wniosku, że jedyną możliwą formą rozwoju żywienia 
jest żywienie zrównoważone. 

Udział poszczególnych okazji jedzeniowych w 
całości wielkości sprzedaży* 

 

Okazyjne 

Udział poszczególnych SKU wg 
kaloryczności porcji, w całości sprzedaży* 

 
 

>200 kcal 

 można spożywać każdy rodzaj jedzenia, 
nie wykluczając żadnych potraw, 
składników czy elementów odżywczych. 

Jednym z celów naszej firmy jest 
wspieranie konsumentów w dokonywaniu 
właściwych wyborów żywieniowych i 
przestrzeganiu zróżnicowanej i 
zbilansowanej diety, zapewniającej  
podaż odpowiednich wartości 

odżywczych i energii, czerpanej z każdego 
rodzaju pożywienia. 

Nasza strategia bazuje na danych naukowych, a 
jej podstawowe założenia brzmią następująco: 

Jak i kiedy spożywane są nasze produkty? 

Pogłębiliśmy i doprecyzowaliśmy analizę 
żywieniowego oddziaływania naszych produktów.  W 
RF 18/19 poddaliśmy ocenie 89 tzw. Stock Keeping 
Units (SKU)6, odpowiadających 95%7 wielkości naszej 
sprzedaży. W zwyczajach żywieniowych 
konsumentów nasze produkty plasują się podobnie, 
jak reszta kategorii słodkiej żywności pakowanej. 
Ponad dwie trzecie sprzedawanych wyrobów Ferrero 
jest więc spożywane głównie na śniadanie oraz jako 
przekąski między posiłkami. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Deser 
5,3% 

25,9%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

między 
posiłkami 
32,0% 

 
Śniadanie 

36,8% 

>150 – ≤200 kcal 
3,0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>100 – ≤150 kcal 
29,3% 

1,0% 
≤10 kcal 

4,9% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>10 – ≤100 kcal 
61,7% 

   Uczestniczymy w akcji namawiania do jedzenia śniadań  
Odpowiednie porcje naszych produktów, 
umożliwiające konsumentom gospodarowanie 
ilością spożywanych w ciągu dnia kalorii, 
według ich potrzeb. 

Staranny dobór najwyższej jakości 
surowców, które stanowią źródło energii i 
niezbędnych składników odżywczych. Jakość 
i znaczenie tych naturalnych składników są 
chronione przez strategicznie dla nas ważne 
procesy przemysłowe, dzięki którym ich 
wartość może być zachowana. 

Szerzenie wiedzy o składnikach, rodzajach 
pożywienia i równowadze między posiłkami a 
przekąskami, poprzez programy edukacji 
żywieniowej dla konsumentów oraz 
społeczności naukowo-lekarskiej. 

i zachowania umiaru w diecie wszystkie grupy 
wiekowe. 

 
91% WOLUMENU 
NASZEJ 
SPRZEDAŻY 
STANOWIĄ 
PORCJE ≤130 
KCAL. 

 
6 SKU: na potrzeby tego rozdziału SKU oznaczają zagregowane 

produkty o podobnym profilu żywieniowym. 

Wielkie marki w małych porcjach  

Większość naszych produktów oferujemy w 
pojedynczo pakowanych porcjach do zjedzenia na raz. 
Dzięki temu można się nimi rozkoszować, zachowując 

zróżnicowaną dietę, w którą łatwo włączyć małą 

porcję o niewielkiej wartości kalorycznej. 

Zgodnie z naszymi zasadami żywieniowymi 91% 
wielkości naszej sprzedaży stanowią produkty, których 
pojedyncza porcja nie przekracza 130 kcal. Jest to 
poziom podobny do lat ubiegłych i potwierdza nasze 
zobowiązanie do utrzymania produkcji takich  
wyrobów, których spożycie łatwo włączyć w indywidualnie 
komponowaną dietę. W całej wielkości sprzedaży w 
RF 18/19 dwie trzecie stanowiły produkty, których 
pojedyncza porcja nie przekracza 100 kcal, a jedynie 
4% te, dla których  wartość ta wynosi ponad 150 kcal. 

  7  Wyłączone są produkty sprzedawane w mieszankach (sezonowe i  

Edukacja dotycząca znaczenia i korzyści 
płynących z aktywnego trybu życia. 

 w stałej ofercie), wersje mini (jeśli nie podają 
skodyfikowanej porcji) i część produktów sezonowych 
(sprzedawanych na specjalne okazje, np. święta). 

* Wolumen SKU sprzedanych na całym świecie w RF 2018/2019. Dane 
własne Ferrero. 
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 RF 18/19 RF 17/18 

≤10 kcal 4,9% 5,3% 

>10 – ≤100 kcal 61,7% 63,1% 

>100 – ≤150 kcal 29,3% 27,7% 

>150 – ≤200 kcal 3,0% 2,9% 

> 200 kcal 1,0% 1,0% 
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Żywienie – cd.  
 

Jednym z kryteriów oceny tego, w jaki sposób 
spożywane węglowodany wpływają na poziom cukru 
we krwi, jest tzw. indeks glikemiczny (GI). 
Węglowodany o niskim GI (55 lub mniej) trawione, 
przyswajane i metabolizowane są dłużej. Powodują 
wolniejszy i niższy wzrost poziomu cukru i, 
najczęściej, również poziomu insuliny we krwi. 

Opracowaliśmy już dane dotyczące GI dla 84% 
naszej podstawowej sprzedaży i określamy ten 
wskaźnik dla wszystkich nowo wprowadzanych 
produktów. Ze względu na swój skład i strukturę 
większość naszych produktów, które przebadaliśmy, 
ma niski (55 lub mniej) bądź średni (56-69) indeks 
glikemiczny. 87% naszych SKU to produkty o niskim  
GI, 10% o średnim a jedynie 3% o wysokim 
GI (70 i więcej). 

W ramach strategii Ferrero mieści się 
przejmowanie kolejnych marek, jednak 
chcemy, by nasze podstawowe produkty znane 
pod marką Ferrero oraz te nowo nabywane 
spełniały jednakowe standardy. 
W naszym podejściu do etyki na centralnym miejscu 
stawiamy ludzi. Dlatego proces ujednolicania 
standardów prowadzimy stopniowo, tak, aby „nowi” 
konsumenci mieli czas na przyzwyczajenie się do 
naszych podstawowych zasad żywieniowych. 

Idealnie w naszą koncepcję „Wielkich marek w 
małych porcjach” wpisał się Thorntons, jeden z 
naszych najnowszych nabytków, który sprzedaje 
praliny czekoladowe, o renomowanej rzemieślniczej 
jakości, o wadze 10 g lub mniej i orientacyjnej 
wartości kalorycznej do 100 kcal, przy czym 
większość stanowią czekoladki, których wartość 
kaloryczna nie przekracza 50-60 kcal na sztukę. 
Można więc śmiało rozkoszować się mistrzowskim 
smakiem. 

Naukowe podstawy naszego podejścia 
Uważamy, że najlepszym i najskuteczniejszym 
sposobem promocji świadomego żywienia i 
zdrowych wyborów, jest edukacja żywieniowa. Nasz 
program edukacyjny stale się poszerza i obejmuje 
coraz więcej sposobów podnoszenia wiedzy z 
zakresu żywności i żywienia, także wewnątrz naszej 
Firmy. 

Współpracujemy z uznanymi ekspertami i 
środowiskami naukowymi, by w ten sposób 
propagować wiedzę wśród pracowników Ferrero. 
Badamy również najnowsze dane naukowe, by 
lepiej poznawać oddziaływanie poszczególnych 
składników i naszych produktów na zdrowie 
człowieka. 

W RF 18/19 prowadziliśmy i finansowaliśmy badania 
naukowe prowadzone przez rozmaite, uznane 
instytucje badawcze. Współpracujemy z naukowcami 
akademickimi, finansujemy badania na zasadzie 
grantów bezwarunkowych i przestrzegamy zasad 
bezstronności, niezależności i swobody intelektualnej, 
które gwarantują rzetelność otrzymywanych wyników. 
Rezultaty prac są upowszechniane w formie 
konferencji, kongresów i seminariów, a także 
publikowane w fachowym piśmiennictwie. 
W Internecie publikujemy oficjalną listę wyników badań, 
która obejmuje niektóre z prac wykonanych w ciągu 
ostatnich trzech lat przez Grupę. 

 
Pobierz listę badań naukowych i konferencji 
do RF 18/19. 
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ZMIANA FORMULACJI 
PRODUKTÓW  
Pilnowanie wielkości porcji to 
dobry sposób na kontrolowanie 
ilości spożywanych kalorii, a także 
składników typowych dla 
słodyczy, jak cukier czy tłuszcze. 

 
Większość naszych SKU zawiera w 
jednej porcji nie więcej niż 8,4 g 
cukru, 5,3 g tłuszczów całkowitych i 
2,5 g nasyconych kwasów 
tłuszczowych oraz do 18,2 mg 
sodu. Mimo to stale pracujemy nad 
udoskonaleniem receptur i w RF 
18/19 zmieniliśmy formulację oraz 
prowadziliśmy nowe receptury 
istniejących i nowych produktów, w 
tym: 

– Mrożona herbata o 
niższej wartości cukru 
(6,3 g/100 ml); 

– Pierwsze ciastko z mąki 
pełnoziarnistej; oraz  

– Pakowane po 2 herbatniki, 
zawierające siedem zbóż i ponad 
3g błonnika w 100 g produktu. 



Nasze postępy i 
osiągane wyniki 

G 

 
Raport zrównoważonego 
rozwoju Grupy Ferrero za 
rok 2019 

 
Wstęp 

Nasze podejście do 
zrównoważonego 
rozwoju 

 
Najważni
ejsze 
dane 
liczbowe 

O raporcie 

 

Odpowiedzialna komunikacja, marketing i znakowanie produktów 
Zobowiązujemy się do 
odpowiedzialnej komunikacji 
reklamowej i marketingowej, tak, aby 
umożliwiać konsumentom świadomy 
wybór żywności i napojów. Przekazy 
te, jak również informacje 
zamieszczane na etykietach 
produktów, pomagają konsumentom 
zrozumieć znaczenie żywienia, diety i 
aktywności fizycznej dla zachowania 
zdrowego i aktywnego trybu życia. 

Na całym świecie kwestie diety, aktywności 
fizycznej i zdrowia budzą coraz większe 
zainteresowanie – stąd potrzeba jasnej i 
przejrzystej komunikacji reklamowej i 
marketingowej. Jako czołowy producent 

wyrobów czekoladowych i słodyczy gwarantujemy, 
że nasze przekazy są zgodne z zasadami 
dobrego żywienia, zbilansowanej diety, 
aktywności fizycznej i osobistej odpowiedzialności 
każdego za dokonywane wybory. 

Odpowiedzialny marketing może być znaczącym 
czynnikiem zmiany nawyków. Dlatego chcemy 
przekazywać konsumentom informacje, na 
podstawie których będą oni mogli dokonywać  
odpowiedzialnych wyborów i poszerzać swoją wiedzę 
na interesujące ich tematy. Nie ograniczamy się  
tylko do stosowania obowiązujących regulacji 
prawnych. Przyjmujemy też własne systemy 
autoregulacji dotyczące sposobu znakowania 
produktów i ich reklamowania, i w ten sposób 
chcemy wywierać pozytywne oddziaływanie 
społeczne. 

Zobowiązanie do wprowadzania 
samoregulacji  
Konsekwentnie stosujemy „Ramy odpowiedzialnej 
komunikacji w reklamie i marketingu żywności i 
napojów”, opracowane przez Międzynarodową 
Izbę Handlową (ICC), wiodącą organizację 
biznesową na świecie, która promuje wysokie 
standardy etyki biznesowej poprzez 
opracowywanie i upowszechnianie kodeksów i 
wytycznych w kwestii odpowiedzialnego przekazu 
marketingowego i reklamowego. 

Skuteczny system samoregulacji w kwestii 
przekazów handlowych to cenne narzędzie, 
służące zapewnieniu konsumentom wiarygodnych 
i dokładnych informacji handlowych. Uznajemy 
potrzebę wdrażania odpowiednich mechanizmów  
karania za niestosowanie się do zapisów takich 
autoregulacji. 

W procesie przygotowania samoregulacji 
Ferrero jest aktywnym graczem zarówno na 
poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. 
Jesteśmy członkiem: 
– Międzynarodowego Zrzeszenia Producentów 

Żywności i Napojów (International Food & 
Beverage Alliance - IFBA), poprzez które 
wiodące światowe przedsiębiorstwa z branży 
żywności podejmują zobowiązanie do 
promocji programów samoregulacji w kwestii 
odpowiedzialnej reklamy i przekazu 
informacyjnego kierowanego do 
konsumentów, a także formulacji produktów i 
ich porcjowania oraz promocji aktywności 
fizycznej. 

– Światowej Federacji Reklamodawców (World 
Federation of Advertisers  - WFA), 
międzynarodowej organizacji, promującej 
dobre i skuteczne praktyki w zakresie 
odpowiedzialnej reklamy. 

Uczestniczymy również w wielu inicjatywach  
samoregulacyjnych w Europie, m.in. w EU Pledge on 
responsible marketing to children oraz Supply Chain 
Initiative, której celem jest promowanie dobrych 
praktyk w całym łańcuchu dostaw. Nasze działania są 
monitorowane przez niezależne instytucje 
zewnętrzne, które certyfikują cały proces. 

 
Odpowiedzialny marketing kierowany do 
dzieci  
Na poziomie ogólnoświatowym stosujemy się do 
IFBA Global Policy on Advertising and 
Marketing Communications to Children. 
Oznacza to, że nie kierujemy reklamy naszych 
produktów w telewizji, radiu, prasie, kinach, internecie 
(w tym na naszych własnych stronach i mediach 
społecznościowych), DVD/CD-ROMach, w formie 
marketingu bezpośredniego, plasowania produktów, 
gier interaktywnych, marketingu ulicznego, mobilnego 
i sms-owego do grup odbiorców, w skład których 
wchodzą głównie dzieci do 12 roku życia. 

 

W PROCESIE 
PRZYGOTOWANIA 
SAMOREGULACJI 
FERRERO JEST 
AKTYWNYM 
GRACZEM 
ZARÓWNO NA 
POZIOMIE 
KRAJOWYM, JAK I 
MIĘDZYNARO-
DOWYM. 

Niezależnie od tego, że nie wydajemy treści 
marketingowych kierowanych do dzieci, uważnie 
badamy też treść wszystkich naszych 
komunikatów reklamowych, aby mieć pewność, iż 
nie sprawiają one wrażenia, że kierowane są 
głównie do dzieci poniżej 12 r.ż. W Europie 
uczestniczymy w Inicjatywie EU Pledge, która jest w 
pełni zgodna z naszymi ogólnoświatowymi 
zobowiązaniami i promuje odpowiedzialne podejście 
do reklamy produktów spożywczych, kierowanej do 
dzieci poniżej 12 r.ż. w różnych mediach. W 2019 r.  
Ferrero wraz z innymi członkami EU Pledge 
uzupełniło wspólne wytyczne o zasady marketingu 
influencerskiego, realizowanego w mediach 
społecznościowych, a polegającego na polecaniu 
konkretnych produktów przez znane i wpływowe 
osoby. Znowelizowane Wytyczne w kwestii 
Wdrażania EU Pledge będą opublikowane w 2020 r. 

W kształtowanie odpowiedzialnego marketingu i 
reklamy zaangażowanych jest wiele struktur 
wewnątrz naszej Firmy. Są to pion Spraw 
Instytucjonalnych, Marketingu, Prawny, Planowania 
medialnego oraz nasze jednostki biznesowe. 
Współpracują one ze sobą, aby zapewnić najwyższy 
możliwy poziom zgodności z regulacjami i 
rekomendacjami. Stale rozwijamy nasze własne 
wytyczne i programy szkoleniowe wg konkretnych 
potrzeb poszczególnych rynków i regionów. 

Całość naszych zobowiązań w kwestii 
odpowiedzialnego marketingu została 
zawarta w  

. 
Są one często aktualizowane, by uwzględniać na 
bieżąco zmiany zachodzące w ramowych 
wytycznych dotyczących samoregulacji, i są 
publicznie dostępne na naszych stronach 
internetowych. 
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 Odpowiedzialna komunikacja, marketing i znakowanie produktów – cd. 

Odpowiedzialny przekaz 
marketingowy i reklamowy 
Zgodność ze zobowiązaniami zapisanymi w EU 
Pledge8 jest monitorowana co roku przez dwie 
niezależne i bezstronne organizacje: Accenture Media 
Management9 , jeśli chodzi o reklamę telewizyjną oraz 
European Advertising Standards Alliance (EASA), jeśli 
chodzi o strony internetowe, profile w mediach 
społecznościowych i wpisy marketingowe 
influencerów9. 

W RF 18/19 całościowa zgodność reklam 
telewizyjnych Ferrero z przyjętymi zobowiązaniami 
wyniosła 98,6%. EASA zbadało osiem naszych 
stron internetowych i wszystkie zostały uznane za 
zgodne z EU Pledge. Na osiem analizowanych 
profili Ferrero w mediach społecznościowych 
siedem wykazało pełną zgodność z EU Pledge, a w 
jednym dopatrzono się elementów, które mogą 
sprawiać wrażenie, iż są kierowane głównie do 
dzieci poniżej 12 roku życia. 

98,6% 
Całościowy indeks zgodności  
reklam telewizyjnych  

 
 

8 Dane z raportu Accenture Media Management odnoszą 
się do pierwszego kwartału 2019 r. i obejmują monitoring 
emisji reklam telewizyjnych we Francji, Niemczech, na 
Węgrzech, we Włoszech, Portugalii i Hiszpanii. 

9 W 2019 r. EASA prowadziło monitoring stron firmowych, 
profili w mediach społecznościowych i marketingu 
influencerskiego poprzez oceny prowadzone przez 
organizacje samoregulacji w Czechach, Francji, Niemczech, 
Grecji, Włoszech, Hiszpanii, Szwecji i Królestwie Niderlanów.

 

Po otrzymaniu zewnętrznej oceny od razu 
wprowadziliśmy korekty do naszego profilu, 
celem usunięcia nieprawidłowości. Zbadanych 
zostało też dziewięć wpisów dokonanych przez 
influencerów, z którymi Ferrero ma umowy, i 
wszystkie zostały ocenione jako zgodne z EU 
Pledge. 

 
Zobowiązanie do promocji 
zdrowego trybu życia  
Ferrero podjęło szereg zobowiązań dotyczących 
promocji zdrowego trybu życia, w ramach  
Europejskiej Platformy na rzecz diety, aktywności 
fizycznej i zdrowia. Dotyczą one formulacji produktów 
i wielkości porcji, odpowiedzialnej reklamy oraz 
promocji aktywności fizycznej i są realizowane 
poprzez krajowe programy Ensemble Prévenons 
l’Obésité Des Enfants10 (EPODE) realizowane w 
wybranych państwach. 

Komisja Europejska formalnie uznała EPODE za 
model dobrej praktyki, łączący wielu interesariuszy – 
lokalne władze, środowiska medyczne, nauczycieli, 
firmy prywatne i lokalne społeczności – w 
całościowym działaniu na rzecz zapobiegania otyłości 
wśród dzieci. Jesteśmy członkiem EPODE i European 
Epode Network od 2007 roku. 

W 2019 r. braliśmy udział w krajowych 
projektach EPODE w następujących krajach 
Europy: 

– Francja: „Vivons en forme” (VIF) – kampania z 
udziałem 251 gmin, docierająca do 567.545 dzieci i 
rodziców i realizująca 620 szkoleń z udziałem ok. 
6.780 osób. 

– Belgia: ‘VIASANO’ – 21 konferencji 
interesariuszy, w tym seria strategicznych 
spotkań z JOGG & VIASANO Flanders. 

– Królestwo Niderlandów: ‘JOGG’ – 
organizacja placów zabaw w okolicach 
Wisselaar, aby zachęcić dzieci do większej 
aktywności; współpraca z JOGG-Breda. 

 
Zobowiązanie do czytelnego 
znakowania produktów  
Nasze etykiety mówią same za siebie. Są dla 
konsumentów źródłem rzetelnej i czytelnej informacji 
na temat wartości odżywczych, zamieszczanych na 
tylnej części opakowań, zgodnie z prawodawstwem 
poszczególnych krajów. 

Na podstawie unijnego rozporządzenia 1169/2011 w 
sprawie przekazywania konsumentom informacji na 
temat żywności, dobrowolnie zamieszczamy też, na 
100%11 naszych produktów podlegających 
rozporządzeniu i sprzedawanych na ternie UE (linie 
KINDER® i Nutella® oraz przekąski Ferrero), 
informacje dodatkowe, umieszczane z przodu 
opakowania, zgodnie z rekomendacjami w sprawie 
znakowania produktów, wydanymi przez 
FoodDrinkEurope. 
Podobne dobrowolne informacje z przodu 
opakowania zamieszczamy też na produktach 
sprzedawanych poza UE, co zapewnia nam 
spójność na poziomie całej Grupy. Zamieszczane 
informacje żywieniowe obejmują kaloryczność i 
ilości składników odżywczych w 100 g produktu i w 
przeliczeniu na jedną porcję, a także podają stopień, 
w jakim ilość ta realizuje średnie dzienne 
zapotrzebowanie na dane składniki. 

 
 
 

11 W ilości tej nie ujęto mini opakowań i produktów 
sezonowych, które są wyraźnie wyłączone spod 
rekomendacji.  

W skali całego świata zobowiązujemy się do 
przestrzegania wydanych przez IFBA Zasad 
Globalnego Podejścia do Opartej na Faktach 
Informacji Żywieniowej (Principles for a Global 
Approach to Fact-based Nutrition Information)12. 
Proces ten został sfinalizowany w styczniu 2017 r. w 
krajach, w których jest to dopuszczalne na mocy 
obowiązujących regulacji lokalnych. Ogólnie, w myśl 
tych zasad, informacje żywieniowe powinny być: 

– Obiektywne, oparte na faktach i danych naukowych; 

– Podane w sposób czytelny, jasny i przejrzysty; 
oraz  

– Zrozumiałe dla konsumentów i umożliwiające im  
podejmowanie świadomych decyzji 
dotyczących wyboru żywności i napojów. 

Szczegółowe zasady regulują też zakres treści i 
sposób prezentacji informacji z przodu i z tyłu 
opakowania. 

W krajach, w których nie przyjęto wartości 
referencyjnego dziennego zapotrzebowania na 
składniki odżywcze lub podawanie takich wartości 
nie jest dozwolone, na opakowaniach 
zamieszczamy jedynie wartość kaloryczną produktu 
w 100 g i/lub w porcji. W pozostałych krajach dane 
te są podawane zarówno w wartościach 
bezwzględnych, jak i procentowo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 https://ifballiance.org/uploads/ifbaResource/ 

report/59e4cf81c68a1_ifba-commitment-on- 
 10 Razem Zapobiegamy Otyłości wśród Dzieci.  nutrition-information-final-september-2014.pdf 
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WZMACNIANIE ROLI 
I POZYCJI LUDZI 
Z MYŚLĄ O 
PRZYSZŁOŚCI 
Zależy nam na naszych ludziach. Nadal będziemy rozwijać i motywować 
naszych pracowników, a także dbać o różnorodność i inkluzywność w 
całej naszej Firmie. 

O raporcie 

WZMACNIANIE ROLI 
I POZYCJI LUDZI  
Z MYŚLĄ O 
PRZYSZŁOŚCI  

ludziach. Nadal będziemy rozwijać i motywować 
naszych pracowników, a także dbać o różnorodność i inkluzywność w 
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Jak, z myślą o przyszłości, wzmacniamy rolę i pozycję ludzi 
 

DLACZEGO 
TO WAŻNE?

NASZE PODEJŚCIE Nasza strategia koncentruje się wokół 

 

NASZE ZOBOWIĄZANIA DO ROKU 2020  

 Cyklu Życia Pracownika ( ),    
który kieruje wszystkimi aspektami   

Cele do roku 2020 Postęp  

W Ferrero wierzymy, że zróżnicowane i 
inkluzywne środowisko pracy w dłuższej  

Pracownicy Ferrero  
Dołączając do naszej Firmy, każdy z pracowników 

zaangażowania pracowników, rozwijania procesów 
i narzędzi HR-owych oraz roli menadżerów liniowych.    

perspektywie stanowi klucz do sukcesu 
biznesowego. Chcemy motywować naszych 
pracowników i wspierać ich decyzyjność. Zależy nam 
też na umacnianiu centralnej pozycji i coraz 
większym zaangażowaniu konsumentów. 

W ponad 50 krajach świata zatrudniamy ponad 35 
tys. pracowników, dlatego też – aby zapewnić naszej 
działalności perspektywy rozwoju i sukces – chcemy 
wszystkich naszych ludzi coraz mocniej angażować i 
wspierać ich zawodowy rozwój. 
Oznacza to słuchanie i reagowanie na ich punkt 
widzenia, oraz tworzenie środowiska pracy, w którym 
ludzie będą czuli się doceniani i mieli możliwości 
rozwoju. 

Poszanowanie praw człowieka ma dla Ferrero 
znaczenie kluczowe. Dotyczy to naszej własnej 
działalności, jak również wszystkich łańcuchów dostaw. 
Bezpieczeństwo pracowników, ich prawa i 
prawa dzieci to najważniejsze tematy, nad 
którymi musimy czuwać, podobnie jak 
oddziaływanie, jakie wywieramy na lokalne 
społeczności. 

 

 zapoznaje się z jej wizją i zachęcany jest do 
maksymalnego zaangażowania się w jej działalność 
w ciągu całej swojej pracy i na każdym stanowisku. 
Przyjęta przez Ferrero Strategia People Centricity 
opiera się na wywoływaniu pozytywnych zmian w 
środowiskach naszych wewnętrznych interesariuszy w 
trojaki sposób: 

– Ewolucja relacji Ferrero – pracownicy, poprzez 
zachęcanie do proaktywności i odpowiedzialności 
za swój własny rozwój zawodowy i otwarcie na 
możliwości technologii cyfrowych. 

– Rozwijanie nowej roli i oczekiwań wobec 
menadżerów liniowych, którzy mają 
katalizować dobre zmiany, dzięki manifestowi i 
programowi Line Managers Excellence. 

– Umożliwianie pracownikom HR odgrywania 
innowacyjnej i znaczącej roli gwarantów 
procesów, którzy jednocześnie ułatwiają 
menadżerom podejmowanie odpowiedzialności i 
proaktywności. 

 

SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ  

 
Rozszerzanie naszych zobowiązań 
na łańcuchy dostaw  
Takie samo podejście do ludzi chcemy egzekwować 
też w całym łańcuchu wartości. Chodzi o zapewnienie 
wysokich standardów bezpieczeństwa, przestrzegania 
praw człowieka i praw pracowniczych przez 
wszystkich uczestników łańcuchów dostaw. By mieć 
pewność, że standardy wyznaczone w przyjętym 
przez Ferrero Kodeksie postępowania w biznesie i 
Kodeksie etycznym są stosowane przez wszystkich 
naszych pracowników, dostawców i kooperantów, 
opracowaliśmy cały system monitorowania i kontroli, 
tzw. due diligence. Duże oddziaływanie społeczne 
mają też: 

– Fundacja Ferrero; 

– Projekt Przedsiębiorczości Michele 
Ferrero; oraz  

– program Kinder Joy of moving. 

5% więcej kobiet na 
stanowiskach kierowniczych  
+4,4% w stosunku do  
stanu na sierpień 2015 

(stanowiska od średniego kierowniczego 
(Middle Manager - MM) w górę) 

 
Promocja inicjatyw 
wewnętrznych 
wspierających „kulturę 
różnorodności” 
Cel został osiągnięty, a program 
jest kontynuowany  

(w 2019 r. zostało stworzone stanowisko 
Diversity Manager) 

 

 
W realizacji  

 
 
 
 

Osiągnięty  

 

Zgodnie ze strategią, której centrum stanowią 
nasi ludzie, będziemy realizować podjęte 
zobowiązania: 

– Opracowania nowej Strategii Praw Człowieka. 

– Przyciągania, utrzymywania i motywowania 
utalentowanych pracowników na całym świecie, w 
ramach spójnej i holistycznej polityki. 

– Zapewniania uczciwych, zrównoważonych i 
namacalnych sposobów wynagradzania 
pracowników na wszystkich rynkach, z 
uwzględnieniem lokalnych potrzeb , wymagań i 
możliwości. 

– Zapewnienia inspirującego i inkluzywnego 
środowiska pracy, w którym zaangażowani 
pracownicy mają szansę rzeczywiście przyczyniać 
się do zrównoważonego rozwoju Firmy i 
osiąganych przez nią wyników. 

– Podnoszenia i upowszechniania Akademii Know-
How Ferrero w celu wzmacniania i rozwijania 
kompetencji zawodowych pracowników, którzy 
sprawują pieczę i gospodarują naszą wiedzą i 
umiejętnościami, a także aktywami biznesowymi. 

– Dalszego rozwijania prowadzonych już projektów 
job placement, przyciągających młodych 
pracowników.

- Wzmacniania kultury BHP i zachęcania pracowników 
do aktywnego udziału w inicjatywach. 

– Budowania naszej strategii uczciwości i etyki w 
oparciu o programy edukacyjne i lepszą 
znajomość Kodeksu etycznego. 

– Dalszej transformacji w stronę technologii 
cyfrowych, wspierających procesy biznesowe i 
nowoczesny sposób działania. 

– Dalszego rozwijania działalności Fundacji 
Ferrero, Projektu Przedsiębiorczości Michele 
Ferrero oraz programu Kinder Joy of moving. 
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PRZYJĘTY PRZEZ FERRERO MODEL 
ANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW OPIERA SIĘ 
NA KONCEPCJI PEŁNEGO CYKLU 
ŻYCIOWEGO PRACOWNIKA. 
JEDNYM Z GŁÓWNYCH PRIORYTETÓW JEST 
ZACHĘCANIE PRACOWNIKÓW DO 
OTWARTOŚCI NA TECHNOLOGIE CYFROWE I 
WSPIERANIE SZYBKIEJ, OTWARTEJ I 
SPÓJNEJ KOMUNIKACJI Z NIMI WE 
WSZYSTKICH KRAJACH. 
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W 

Oto 10 priorytetowych obszarów, wokół których 
chcemy skoncentrować nasze wysiłki w całym 
łańcuchu wartości: 

1. Ochrona dzieci i zakaz pracy dzieci  

2. Zakaz pracy przymusowej 

   
3. Godne wynagrodzenie  

4. Czas pracy  

5. Różnorodność i inkluzywność, w tym 
zakaz dyskryminacji i nękania 

6. Wolność stowarzyszania się i 
rokowań zbiorowych  

7. Zdrowie i bezpieczeństwo  

8. Ochrona prywatności  
9. Prawa człowieka związane ze środowiskiem 

10. Prawa związane ze zdrowiem 
konsumentów i odpowiedzialnym 
marketingiem 
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Prawa człowieka  
 

Obok wartości wyznawanych 
przez naszą Firmę, Ferrero w 
swojej strategii, polityce, 
codziennych działaniach i 
współpracy z łańcuchami 
dostaw kieruje się zasadą 
poszanowania praw człowieka. 

Bardzo wyraźnie promujemy 
poszanowanie praw człowieka w całym 
naszym łańcuchu wartości. Kierujemy 
się Dziesięcioma Zasadami United 

Nations Global Compact oraz United Nations 
Guiding Principles of Business and Human Rights 
(UNGPs). 

Z determinacją walczymy ze wszystkimi formami 
współczesnego niewolnictwa, handlu ludźmi, 
pracy przymusowej, pracy więźniów i dzieci. 

 
Rozpoznawanie zagrożeń 
związanych z nieprzestrzeganiem 
praw człowieka  
Lepszej realizacji UNGP służy nasza współpraca z 
Shift, wiodącym światowym ośrodkiem eksperckim w 
zakresie UN Guiding Principles on Business and 
Human Rights. W 2018 roku Shift opracowało i 
współorganizowało warsztaty, które pozwoliły 
przyjrzeć się bliżej naszej odpowiedzialności w 
świetle UNGP i rozpocząć proces identyfikacji oraz 
priorytetyzacji zagrożeń związanych z 
nieprzestrzeganiem praw człowieka, jakie mogą 
pojawiać się w działalności naszej Firmy i w całym 
łańcuchu wartości. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W przyjętym przez Ferrero 
opisujemy nasze zobowiązania w dążeniu do tych 
celów. Podkreślamy również nasze podejście i 
akcentujemy chęć angażowania pracowników, 
partnerów biznesowych i wszystkich istotnych 
interesariuszy w ochronę praw człowieka. 

Uważna kontrola przestrzegania praw 
człowieka (due diligence) 
Chcemy z należytą starannością podchodzić do 
kwestii rozpoznawania, zapobiegania i rozwiązywania 
wszelkich sytuacji, wywołujących negatywny wpływ 
na przestrzeganie praw człowieka, jakie nasza 
działalność, produkty i usługi świadczone przez 
naszych partnerów w łańcuchu wartości mogą 
wywołać, przyczynić się lub mieć z nimi bezpośredni 
związek. Ponieważ nieprzestrzeganie praw człowieka 
to zjawisko systemowe, oczekujemy, że nasi 
partnerzy biznesowi będą podejmowali stosowne 
kroki i działania w tym samym kierunku. 

Kodeks etyczny Ferrero, nasza Deklaracja Polityki 
Praw Człowieka, Kodeks postępowania w biznesie 
i Kodeks Dostawcy bardzo jasno wyrażają nasze 
oczekiwania wobec pracowników, dostawców i 
kooperantów, względem przestrzegania praw 
człowieka. Przeprowadziliśmy analizę luk, na 
której będzie oparta nasza dalsza strategia 
poszanowania praw człowieka, w tym 
opracowanie Ram Due Diligence w kwestii Praw 
Człowieka, oraz konkretne działania zaradcze. 

 
Partnerzy i współpraca  
Współpraca z partnerami ma kluczowe znaczenie dla 
skutecznego rozwiązywania problemów związanych z 
nieprzestrzeganiem praw człowieka. W radzeniu 
sobie z potencjalnymi trudnościami w tym zakresie w 
naszych łańcuchach dostaw współpracujemy z 
wieloma podmiotami, m.in. naszymi partnerami 
biznesowymi, organizacjami międzynarodowymi, 
rządami, organizacjami pozarządowymi. 

Jeśli chodzi o rolnictwo, grupami szczególnie 
narażonymi na niebezpieczne warunki pracy i 
sytuacje pracy przymusowej, handel ludźmi i 
zmuszanie do pracy, są robotnicy tymczasowi, 
kobiety i dzieci. 

Chcemy wraz z innymi pracować nad podnoszeniem 
świadomości w tych tematach, zwalczaniem przyczyn 
takich zjawisk i promocję poszanowania praw 
człowieka w łańcuchach dostaw surowców rolniczych, 
docierając do wszystkich rolników i robotników 
rolnych. Program Ferrero Farming Value (FFV) 
szczegółowo omawia główne zagrożenia związane z 
nieprzestrzeganiem praw człowieka i praw 
pracowniczych dla każdego z naszych 
najważniejszych surowców (s ). 

 

 
SPOJRZENIE W 
PRZYSZŁOŚĆ  
Trwa proces opracowywania nowej Strategii 
Praw Człowieka do roku 2030 i wzmacniania 
naszego podejścia w skali całej Firmy do tego 
tematu, a w szczególności: 

– Wdrażanie zasad poszanowania praw 
człowieka zgodnie z UN Guiding Principles i 
bieżącymi trendami regulacyjnymi, oraz 
wzmacnianie nadzoru nad przestrzeganiem 
praw człowieka; 

– Opracowanie zasad due diligence dla praw 
człowieka i ich praktycznej i skutecznej 
realizacji, w tym jasnych standardy i 
szacowania ryzyka, które będą wskazywały 
na potencjalne obszary ryzyka w naszej 
działalności i łańcuchach dostaw, a także 
łagodzenie tych ryzyk; 

– Opracowanie mechanizmu zgłaszania skarg w 
przypadkach naruszania praw człowieka oraz 
polityki reagowania na nie, która będzie 
stosowana w naszej działalności i w łańcuchu 
dostaw; oraz  

– Budowanie zdolności poprzez szkolenia i 
podnoszenie świadomości ryzyk i 
problemów związanych z 
nieprzestrzeganiem praw człowieka, jak 
również odpowiedzialne zakupy 
surowców. 
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Angażowanie ludzi  
 
 

Przyjęty przez Ferrero model 
angażowania pracowników 
opiera się na koncepcji pełnego 
cyklu życiowego pracownika. 

Jednym z głównych priorytetów 
jest zachęcanie pracowników do 
otwartości na technologie 
cyfrowe i wspieranie szybkiej, 
otwartej i spójnej komunikacji z 
nimi we wszystkich krajach. 

Na program „YOUr Life in Ferrero” składają 
się plany działania w skali globalnej i lokalnej, 
zbudowane z setek inicjatyw, realizowanych  
na szczeblu Grupy i lokalnym, 

prowadzących do większego zaangażowania 
naszych pracowników. Chcemy, by wszyscy nasi 
ludzie nauczyli się korzystać z technologii cyfrowych, 
które zapewniają możliwość otwartej, spójnej i 
szybkiej komunikacji z nimi we wszystkich krajach. 

Na podstawie wyników ankiety pracowniczej 
YOU, przeprowadzanej w skali globalnej co 
dwa lata, wskazujemy działania, które  
w decydujący sposób mogą zmieniać naszą Firmę 
na lepsze. Dzięki ankiecie możemy wysłuchać głosu 
ponad 20 tys. pracowników. Analizujemy zarówno 
wyniki ilościowe, jak i ponad 22 tys. opinii 
jakościowych, zgłaszanych przez respondentów. 

Forward to nasza cyfrowa platforma, działająca 
w 10 językach, która stanowi podstawowe 
źródło informacji dla naszych pracowników, jeśli 
chodzi o nowości w naszej Firmie, narzędzia i 
aplikacje. Chcemy, by wszystkie grupy 
pracowników miały dostęp do jej treści ze 
swoich komputerów, smartfonów i innych 
urządzeń – zawsze i wszędzie. 

Forward stale rozwija się i wzrasta. 
Pracujemy teraz nad objęciem jego zasięgiem ponad 
20 tys. pracowników naszych zakładów 
produkcyjnych na całym świecie. Będą oni mieli 
dostęp do platformy Forward ze specjalnych punktów 
w zakładach oraz z własnych urządzeń. Po 
oficjalnym uruchomieniu platformy Forward w 2018 
r., Włochy jako pierwszy kraj udostępnił ją 3 tys. 
pracowników produkcyjnych, dla których 
przygotowane zostały specjalne treści. 
Pracujemy teraz nad rozszerzeniem tego 
procesu na resztę Grupy. 

W oparciu o pozytywne doświadczenia z Włoch, 
Forward TV rozpoczęła ekspansję w innych krajach, 
emitując atrakcyjne wizualnie komunikaty i 
informacje. 
Ten cyfrowy przekaz jest obecnie dostępny w 
zakładach we Francji, Polsce i Belgii, i trwają prace 
nad jego wdrożeniem w następnych latach w 
pozostałych fabrykach Grupy. 

Dzięki sieci społecznościowej „Yammer” nasi 
pracownicy mogą się ze sobą kontaktować 
wszędzie i zawsze. 

Za jej pomocą mogą wymieniać się informacjami i 
utrzymywać kontakt z kolegami z całego świata. Wg 
stanu na koniec sierpnia 2019 r. z sieci korzystało 
już niemal 9 tys. użytkowników, a 20.800 postów 
miało ponad dwa miliony odsłon. 

 
Total Reward 
Program Total Reward powstał w odpowiedzi na 
zgłoszoną w ramach ogólnoświatowego badania 
pracowniczego potrzebę większej przejrzystości 
w sprawie zasad wynagradzania i dodatkowych 
świadczeń dla naszych pracowników. Jest to 
całościowy i jasny obraz benefitów, na jakie 
mogą liczyć nasi pracownicy, a więc 
wynagrodzeń i premii, szans rozwojowych i 
edukacyjnych, BHP, opieki zdrowotnej i troski o 
ich dobrostan; a także kultury i naszych wartości. 

Dostęp do tej globalnej koncepcji umożliwia 
cyfrowa platforma, która dla poszczególnych grup 
opisuje zakres benefitów oferowanych w danym 
kraju, a także wyświetla Total Reward Statement, 
czyli sumę różnych składników wynagrodzenia i 
gratyfikacji dla każdego pracownika 

Po udanym uruchomieniu platformy w Niemczech, w 
maju 2018 roku, projekt będzie realizowany na całym 
świecie. Dzięki temu wszyscy nasi pracownicy będą 
mogli zapoznać się z dostępnymi dla nich formami 
wynagrodzenia i gratyfikacji. Na koniec sierpnia 2019 
r. programem Total Reward objętych było ponad 
12.200 pracowników. 
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Przyciągaj talenty, 
zanim będziesz 
ich potrzebować  

Zarządzaj końcem 
zatrudnienia lub 
przechodzeniem 

na inne 
stanowiska 

Zatrudniaj 
właściwych 
kandydatów 
ght 

Steruj ich 
rozwojem i 
utrzymuj 
zaangażowanie 

committed 

PRACOWNICZY 
CYKL ŻYCIA  

to klucz i wskazówka do tego,  
jak angażować pracowników  

Pomagaj 
im stać się 

częścia 
Firmy  

Zapewniaj, by 
wnosili wkład w 
wyniki osiągane 

przez Firmę  

R 

ZATRUDNIANIE 

ONBOARDING  

WYNIKI 

ROZWÓJ I 
UTRZYMANIE 

POŻEGNANIE 

PRZYCIĄGANIE 
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Różnorodność i inkluzywność  
 

Nasi pracownicy na całym świecie   

NASZE ZOBOWIĄZANIA DO ROKU 2020  
W maju 2019 roku obchodziliśmy ONZ-owski 
Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej  

 
 

NASZE ZOBOWIĄZANIE DO ROKU 2020  

inspirują nas do podziwiania    dla Dialogu i Rozwoju. Z tej okazji powstał    

różnorodności kultur. Chcemy 
tworzyć miejsce pracy, w którym 
każdy będzie czuł się doceniony i 
szanowany, w którym każdy 
może być sobą i razem z innymi pracować 
nad realizacją wspólnych celów. Im więcej 
współdziałamy i im bardziej doceniamy 
różnice, tym bardziej tworzymy prawdziwie 
inkluzywną społeczność. 

Nasz program na rzecz różnorodności 
koncentruje się na czterech aspektach: 
płci, narodowości, generacji i kulturze 
pracy. Priorytetem na przyszłość  

jest większa liczba kobiet na najwyższych 
stanowiskach kierowniczych. 

 
 
 

Nasi pracownicy w podziale na płcie 

Promocja wewnętrznych inicjatyw 
wspierających kulturę różnorodności  

 
Jesteśmy dopiero na początku drogi ku pełnej 
różnorodności i inkluzywności (D&I). Opracowaliśmy 
trzyletni plan, obejmujący inicjatywy, które będziemy 
podejmować w zakresie rekrutacji, planowania 
sukcesji, edukacji, elastycznych form zatrudnienia i 
systemów wynagradzania. 

W RF 18/19 od naszych menadżerów zebraliśmy 
szereg informacji zwrotnych i rekomendacji, i 
powołaliśmy do życia specjalny zespół ds. realizacji 
celów D&I. Zespół opracował zestaw KPI i konkretne 
inicjatywy, które są wdrażane od RF 19/20. Jednym z 
pierwszych działań jest planowane na RF 19/20 
stworzenie stanowiska D&I Managera. 

Wszyscy pracownicy będą mieli dostęp do 
Country Navigatora, platformy wiedzy o 
kulturach, która osobom z różnych kręgów 
kulturowych będzie ułatwiała  

cykl informacji wewnętrznych, którym oficjalnie 
zainaugurowaliśmy realizację naszych celów 
D&I. W dalszej kolejności, korzystając z 
istniejących możliwości komunikacji, będziemy 
upowszechniać programy  lokalne. 

 
Większa równowaga płci na stanowiskach 
kierowniczych  
W sumie nasi pracownicy to 46% kobiet i 54% 
mężczyzn. Na stanowiskach kierowniczych (od 
middle manager w górę) pracuje 30,2% kobiet. 
Zobowiązaliśmy się do zwiększenia udziału kobiet w 
pełnieniu funkcji kierowniczych o 5% do końca roku 
2020 w stosunku do wyników z sierpnia 2015 r. Wg 
stanu na koniec sierpnia 2019 r. poziom ten wzrósł o 
4%. 

 
 

Pracownicy  

5% więcej kobiet na 
stanowiskach kierowniczych  
(w porównaniu do sierpnia 2015 r.) 

 

Jednym z wyzwań związanych z poprawą 
równowagi płci na wyższych stanowiskach 
kierowniczych jest fakt, że w naszej rodzinie 
pracowników Ferrero mamy bardzo niski wskaźnik 
rotacji. 
Jesteśmy dumni z tego, że oferujemy 
długoterminowe, stabilne zatrudnienie naszym 
ludziom i jest to postrzegane jako atut naszej 
organizacji. 
Niski wskaźnik rotacji oznacza jednak, że aby 
uzyskać bardziej znaczące wyrównanie udziału 
kobiet, potrzeba będzie dłuższego czasu. 

   wzajemne poznanie się. Platforma składa się  

Kobiety 
46% 

z profili poszczególnych krajów, z opisem 
podstaw kultury i etykiety biznesowej  
oraz wskazówkami, jak z kulturowego punktu  

 
Kategoria 
pracowników  

 
l-ba 
pracowników 
OGÓŁEM 

 
% kobiet 

 
% 
mężczyzn 

 
l-ba 
pracowników 
OGÓŁEM 

 
% kobiet 

 
% mężczyzn 

Mężczyźni widzenia interpretować swoje wyniki. Dzięki    
54% temu nasi pracownicy i menadżerowie będą Fizyczni 21.015 48,40% 51,60% 22.308 49,00% 51,00% 

mogli lepiej rozumieć różne uwarunkowania    
kulturowe. Wiele naszych regionów pracuje 
obecnie nad swoimi Programami D&I, z 
uwzględnieniem lokalnych potrzeb. 
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Pr. biurowi 9.693 44,10% 55,90% 10.068 44,84% 55,16% 

Średnia kadra 
kierownicza 

2.457 34,40% 65,60% 2.549 35,66% 64,34% 

Wyższa kadra 
kierownicza 

980 16,00% 84,00% 1.038 16,96% 83,04% 

RAZEM  34.145 45,20% 54,80% 35.963 45,96% 54,04% 

stan na 31.08.2018 
stan na 31.08.2019 
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Akademie 

1. Ferrero Finance Academy 

2. Ferrero Human Resources Academy 

3. Ferrero Industrial Academy 

4. Ferrero Information 
Technology Academy 

5. Ferrero Legal Academy 

6. Ferrero Marketing Academy 

7. Ferrero Packaging Academy 

8. Ferrero Procurement Academy 

9. Ferrero Raw Materials Academy 

10. Ferrero Sales Academy 

11. Ferrero Supply Chain Academy 

12. Ferrero Quality Academy 
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Stałe uczenie się  
 

Nauka stanowi część DNA Ferrero. 
Jako rozwijająca się i zmieniająca 
Firma wspieramy rozwój naszych 
pracowników. 

W skali globalnej i lokalnej nasi 
pracownicy mają dostęp do szkoleń 
online i stacjonarnych. Już od chwili 
zatrudnienia każdy pracownik Ferrero 
ma wiele możliwości rozwijania się i 
podnoszenia swoich umiejętności, 
dzięki Uniwersytetowi Ferrero. Składają 
się na niego trzy filary: 

 

POCZĄTEK PODRÓŻY 
EDUKACYJNEJ 
WELCOME 
TO FERRERO 

 

BUDOWANIE 
UMIEJĘTNOŚCI 
MERYTORYCZNYCH 
FERRERO KNOW- 
HOW ACADEMIES 

 

BYCIE LIDEREM 
FERRERO LEADERS 

 

 
POCZĄTEK PODRÓŻY 
EDUKACYJNEJ  
Ten filar działań edukacyjnych kierujemy do 
kandydatów i pracowników świeżo zatrudnionych, na 
poziomie globalnym i lokalnym. Ferrero Global 
Graduate Program JOIN! i programy z cyklu Ferrerità 
wprowadzają absolwentów studiów wyższych oraz 
osoby z doświadczeniem pracy w innych firmach w 
specyfikę ferrerowskiego sposobu działania. Celem jest 
interaktywne doświadczenie szkoleniowe z 
wykorzystaniem mieszanych technik nauczania. 

 
JOIN! 
JOIN! to 12-miesięczny program szkoleniowy dla 
absolwentów szkół wyższych. W RF 18/19 w sześciu 
odrębnych edycjach JOIN! wzięło udział 232 młodych 
ludzi z Europy, Izraela, Indii, Chin, ZEA, Rosji, Wielkiej 
Brytanii i Turcji. Zmieniliśmy nieco formułę programu, 
w części, która nosi tytuł Global Business Project. 
Uczestnicy zostali podzieleni na mniejsze grupy, w 
których przez cztery miesiące pracowali nad 
wspólnym projektem. Pozwoliło im to poznać się i 
zastosować nabyte umiejętności w praktyce. 

Ferrerità 
Ferrerità to program, dzięki któremu nowi 
pracownicy mogą zapoznać się z duchem naszej 
Firmy, jej kulturą, wartościami i modelem 
biznesu. W RF 18/19 odbyło się 10 edycji 
programu we Włoszech, Luksemburgu, 
Meksyku,  Polsce,  Chinach, USA, ZEA, Indiach i 
Wlk.Brytanii. Niemal 800 uczestników szkolenia 
miało okazję zapoznać się ze specyfiką 
łańchucha wartości Ferrero i poszukać 
odpowiedzi na pytanie: „Czym jest Ferrerità 
(ferrerowskość)? Co to oznacza dla mnie?” 

W przyszłym roku Uniwersytet Ferrero zwiększy 
swój zasięg w skali globalnej poprzez sesje 
szkoleniowe dla menadżerów w Luksemburgu, a ich 
uzupełnieniem będą treści lokalne opracowane 
przez Regionalne Zespoły ds. Talentów. 

 
 

AKADEMIE KNOW-
HOW CHRONIĄ I 
UPOWSZECHNIAJĄ  
WIEDZĘ I 
DOŚWIADCZENIE, 
KTÓRE WYRÓŻNIA 
NAS NA TLE 
INNYCH. 

 

 
BUDOWANIE 
UMIEJĘTNOŚCI 
MERYTORYCZNYCH  
Akademie Know-How chronią i upowszechniają wiedzę 
i doświadczenie, które wyróżniają nas na tle innych. 
Każdą z Akademii zarządza specjalna Rada, która 
odpowiada za konkretny merytoryczny program 
szkoleniowy, realizowany przez daną Akademię . Mamy 
12 Akademii i programów oraz 64 trenerów 
akredytowanych na całym świecie. Do końca RF 18/19 
Akademie Ferrero przeprowadziły 119 programów 
szkoleniowych, z udziałem 85 doświadczonych Liderów 
Ferrero. 
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Stałe uczenie się – cd.  
 

 
BYCIE LIDEREM  
Ferrero LEAD 
Osoby, które zostały świeżo powołane na wyższe 
stanowiska kierownicze, mogą skorzystać z Ferrero 
LEAD – pięciodniowego programu szkoleniowego, 
opartego na trzech działach tematycznych: 

Biznes: możliwość podzielenia się i 
przedyskutowania bieżących i przyszłych 
wyzwań biznesowych z doświadczonymi 
dyrektorami. 

Zachowania przywódcze: lepsze zrozumienie tego, 
czego oczekuje się od lidera, wykorzystanie 
Modelu Kluczowych Kompetencji Ferrero. 

Zarządzanie ludźmi w praktyce: refleksja nad rolą 
lidera w rozwijaniu pracowników i dążeniu do wzrostu 
organizacji. 

Program ten pomaga nowo mianowanym dyrektorom 
przygotować się do pełnienia nowego stanowiska i 
związanych z nim wyzwań. 
Poznanie i możliwość podzielenia się swoimi 
przemyśleniami z innymi osobami w podobnej 
sytuacji w Firmie tworzy bazę dla przyszłej 
kariery i podstawy kompetencji lidera. 

 
Studia Masters z zakresu 
Zarządzania Międzynarodowego  
W RF 18/19 już druga grupa studentów tego kursu na 
poziomie Masters, opracowanego przez prestiżową 
włoską uczelnię ekonomiczną SDA Bocconi, 
ukończyła 18-miesięczny cykl studiów. W maju 2019 
roku dyplomy otrzymało 34 absolwentów. 

People Centricity dla 
menedżerów liniowych 
People Centricity dla menedżerów liniowych to 
flagowa inicjatywa Programu Line Managers 
Excellence. Jest to dwudniowe szkolenie, opracowane 
przez Uniwersytet Ferrero i realizowane w 
jednostkach Ferrero na całym świecie. Jego celem 
jest zapoznanie uczestników z Manifestem Ferrero 
Line Managers Excellence i Modelem Kluczowych 
Kompetencji. Do końca sierpnia 2019 r. 
zorganizowano 147 kursów, które objęły już 65% 
docelowej grupy 3 tys. menedżerów liniowych 
Ferrero. 

 
Zarządzanie wynikami pracy  
Nasz proces oceny wyników pracy opiera się na 
uznaniu osiągnięć i analizie zachowań pracownika 
w trzech wymiarach: wyników indywidualnych, 
wkładu wnoszonego do pracy zespołu oraz wkładu 
wnoszonego w wyniki całej organizacji (zespołów 
interdyscyplinarnych), a wszystko to zgodnie z 
wartościami Ferrero i kluczowymi kompetencjami. 
Informacji zwrotnej udzielają pracownikom ich 
przełożeni w linii raportowania menadżerskiego i 
zawodowego oraz klienci wewnętrzni. 
W RF 18/19 12.477 pracowników (55% pracowników 
biurowych, 32% menadżerów średniego szczebla i 
13% wyższego szczebla) w 57 placówkach zostało 
objętych procesem oceny wyników, z czego 42% 
stanowiły kobiety a 58% mężczyźni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ułatwia ona proces stałego uczenia 
się i zachęca zainteresowanych do 
wyszukiwania ciekawych tematów, 
zdobywania wiedzy z określonych 
obszarów lub lepszego poznawania 
konkretnych procesów bądź 
umiejętności – w dowolnym czasie, z 
dowolnego miejsca i na dowolnym 
urządzeniu. 

W RF 2018/2019 przeprowadzono 
ponad 800 tys. godzin szkoleniowych, 
co w przeliczeniu daje 25 godzin na 
pracownika. 

UNIWERSYTET 
FERRERO  
Platforma do nauczania online stworzona 
przez Ferrero University, YourLearning@ 
FerreroUniversity, zapewnia 
pracownikom dostęp do treści 
szkoleniowych przygotowanych przez 
Harvard i getAbstract, a także 30 tys. 
cyfrowych aktywów edukacyjnych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ponad 800.000 
godzin szkoleniowych w RF 18/19 
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Prawa pracownicze 
Ferrero szczyci się długą historią 
honorowania praw pracowniczych  
i budowania pozytywnych i 
trwałych stosunków pracy. 

W 2019 roku przedłużyliśmy umowy ze 
związkami zawodowymi w 10 krajach. 
Negocjacje zakończyły się w sposób 
zadowalający dla wszystkich stron – 
pracowników, związków zawodowych i 
pracodawców. Poza podwyżkami płac, 
negocjacje skupiały się na regulacjach 
dotyczących organizacji pracy i  

sposobach poprawy dobrostanu pracowników 
oraz równowagi pomiędzy życiem zawodowym 
a prywatnym. 

Proces rokowań zbiorowych we Francji miał miejsce 
w czasie niepokojów społecznych, towarzyszących 
narodzinom ruchu „żółtych kamizelek”. Fakt, że 
negocjacje związkowe były prowadzone w trakcie 
inicjatywy strajkowej, nie okazał się przeszkodą dla 
ich pozytywnego zakończenia i jednogłośnego 
podpisania porozumienia przez wszystkie związki 
zawodowe, ku ogólnej satysfakcji wszystkich 
pracowników. 

Poprawa warunków 
środowiska pracy  
W 2019 roku Ferrero wdrożyło program audytów 
etycznych, który objął 22 zakłady i opierał się na 
metodologii Smeta 6.0, bazującej na najlepszych 
praktykach etycznych i złożonej z 4 filarów: praca, 
BHP, środowisko i etyka biznesowa. Celem 
programu jest wyczulenie i zwrócenie uwagi na 
kwestie etyczne przy opracowywaniu projektów i 
działań i stopniowe ujednolicanie praktyk we 
wszystkich zakładach w dążeniu do osiągnięcia 
wszędzie poziomu doskonałości. 

 
Działalność Europejskiej Rady 
Zakładowej  
Europejska Rada Zakładowa (ERZ) obejmuje 
zasięgiem swojego działania ponad 18 tys. 
pracowników1 (czyli ok. 54% wszystkich 
zatrudnionych w Grupie Ferrero) z 10 zakładów 
produkcyjnych we Włoszech, Niemczech, Belgii, 
Francji, Polsce, Irlandii i Wlk.Brytanii. Wzajemne 
zrozumienie i wymiana informacji między 
europejskimi zakładami wzmacniają naszą sieć 
kontaktów i usprawniają metody pracy. 

Doroczne seminarium ERZ odbyło się w marcu 
2019 r. we Florencji (Włochy). Mówiono na nim o 
zrównoważonym rozwoju społecznym, który to 
temat był kontynuacją poruszanego w 
poprzednim roku zagadnienia zrównoważonego 
rozwoju w ujęciu środowiskowym. W trakcie  
seminarium głos zabrali m.in. eksperci Organizacji 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), 
Eurofund i Europejskiej Konfederacji Związków 
Zawodowych (EKZZ). 

Spotkanie instytucjonalne miało miejsce we 
Frankfurcie (Niemcy) w październiku 2019 r. 
Dyskutowano o wielu strategicznych kwestiach, 
m.in.: 

– Koordynatorzy ds. BHP oraz 
Laboratorium Społecznej 
Odpowiedzialności przedstawili postępy 
projektów „For” i „DuPont”. 

– Uczestnicy rozpoczęli realizację nowego 
projektu polegającego na opracowaniu 
szkolenia z zakresu BHP, które ma być 
realizowane we wszystkich zakładach, a także 
procesu zbierania dobrych wzorców z 
zakładów produkcyjnych Grupy. 

– Dyrektor Ferrero ds. HR przedstawił nowy 
model organizacji działu HR w Grupie oraz 
przegląd głównych projektów realizowanych w 
tym pionie. 

– Partner Biznesowy ds. HR na poziomie 
regionalnym & przemysłowym & dostaw 
przedstawił nowe podejście i struktury 
organizacyjne odpowiedzialne za kierowanie 
Grupą. 

– Ferrero przedstawiło też główne 
innowacje w zakresie projektów 
opakowań. 

W 2019 ROKU 
FERRERO 
WDROŻYŁO 
PROGRAM 
AUDYTÓW 
ETYCZNYCH, 
KTÓRY OBJĄŁ 22 
ZAKŁADY I 
OPIERAŁ SIĘ NA 
METODOLOGII 
SMETA 6.0, 
BAZUJĄCEJ NA 
NAJLEPSZYCH 
PRAKTYKACH 
ETYCZNYCH I 
ZŁOŻONEJ Z 4 
FILARÓW: 
PRACA, BHP, 
ŚRODOWISKO I 
ETYKA 
BIZNESOWA. 

 
 
 
 

1 Dane na grudzień 2019 r. 
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Zdrowie i bezpieczeństwo  
 

Ferrero z determinacją dąży do zerowego 
poziomu wypadków przy pracy i dlatego stale 
usprawnia i wdraża przemyślane systemy 
zarządzania bezpieczeństwem. Klarowne 
przywództwo i bezpieczne zachowania 
sprawiają, że nasi pracownicy są 
odpowiednio wyszkoleni i wyposażeni, by 
móc bezpiecznie wykonywać swoje 
obowiązki. 

Nasze podejście 

 

 

 

 

 

Wszystkie zakłady produkcyjne muszą spełniać wymogi 
prawa obowiązujące w danym kraju oraz wewnętrzne 
regulaminy Ferrero – obowiązuje zawsze zasada 
surowsza. 
W RF 18/19  wzmocniło organizację BHP celem 
usprawnienia działalności produkcyjnej i rozszerzenia  tych 
samych zasad również na inne rodzaje działalności, 
zaczynając od rolniczej. Metoda polega na stopniowym 
wdrażaniu tych wymogów, przy wsparciu ze strony 
odpowiednich narzędzi operacyjnych. 

 

Wyniki osiągnięte w RF 18/19  
W RF 18/19 wskaźnik liczby zdarzeń powodujących niezdolność do pracy (LDIR) dla zakładów produkcyjnych spadł z 7,77 
wypadków na mln przepracowanych godzin do 7,66 (-1,4%). Wskaźnik ciężkości wypadków spadł z 0,151 do 0,137 (-9.3%). Trend 
ten utrzymuje się stale od siedmiu lat - wskaźnik częstości wypadków w tym okresie obniżył się o 64% a wskaźnik ciężkości o 50%. 
Dane i trendy w poszczególnych obszarach geograficznych dostępne są w Załączniku ( ). 
Wskaźnik częstości wypadków  

 
25        

21,45 
20        

15,45 

15 13,05 

9,92 10,15 

Strategia naszej Grupy gwarantuje odpowiedni W przyszłości planujemy powołanie nowego Pionu ds. BHP, który będzie 
stale udoskonalał procedury bezpieczeństwa 

10
 

   7,77 7,66 

poziom bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) wszystkich 
naszych pracowników, kooperantów, gości i innych osób, 
które w jakikolwiek sposób mogą znaleźć się w strefie 
wpływów naszej działalności. 
Odbywa się to poprzez: 

pracy stosowane w Grupie i dbał o ich przestrzeganie                       5        

we wszystkich rodzajach naszej działalności. 
0        

 Budowanie kultury bezpieczeństwa  2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

– Określone normy bezpieczeństwa i narzędzia pracy 
odpowiednie dla wykonywanych czynności, co 
zapewnia bezpieczne stanowisko pracy; 

– Szacowanie ryzyka, dzięki któremu zakłady i ich 
wyposażenie są zaprojektowane, eksploatowane i 
konserwowane w sposób minimalizujący ryzyko; 

– Zwalczanie chorób zawodowych poprzez 
redukcję narażenia pracowników na szkodliwe 
czynniki; 

W dążeniu do całkowitego wyeliminowania 
wypadków przy pracy określiliśmy nowe wskaźniki 
wyprzedzające (leading) i podążające (lagging), 
zestaw nowych KPI i nowy, globalny system 
raportowania. Prace te opierają się na Wymogach 
Operacyjnych Ferrero w zakresie BHP. 

Stworzyliśmy całkowicie nową, funkcjonalną i globalną 
strategię, obejmującą plan upowszechniania Procesu 
Oceny Kultury Bezpieczeństwa. 

Wskaźnik częstości (na mln godzin) z wyłączeniem wypadków w drodze do i z pracy  
 

1 Od września 2018 r. jako wskaźnik częstości wykorzystujemy LDIR (liczba zdarzeń na mln przepracowanych godzin, powodujących co najmniej 
jednodniową niezdolność do pracy). Dane z lat poprzednich zostały przeliczone pod kątem tego nowego wskaźnika. Od RF 17/18 wskaźnik częstości 
był liczony z uwzględnieniem pracowników tymczasowych, ale z wyłączeniem wypadków pracowników tymczasowych w drodze do i z pracy 

2 Wskaźnik ciężkości wypadków wskazuje na liczbę dni niezdolności do pracy na mln przepracowanych godzin 

Wskaźnik ciężkości wypadków  
0,30 0,276 

– Jasny i efektywny przekaz informacji, z użyciem 
odpowiednich narzędzi sprawozdawczości i analizy 
wypadków przy pracy oraz wymiana dobrych praktyk i 
rekomendacji; 

– Szkolenie pracowników i ich odpowiednie  

 0,25 
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0,202 

0,238  
 
 
 

0,174 

 
 

0,186 

 
 

 
0,151 0,137 

wyposażenie, by w miejscu pracy zachowane były 
warunki bezpieczeństwa i zdrowia, minimalizując 
narażenie na niebezpieczeństwo i uwzględniając 
ich potrzeby i obawy. 

0,05       
 

0,00       

 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Wskaźnik ciężkości (1.000 h) z wyłączeniem wypadków w drodze do i z pracy 
 

Kryteria: Wypadki uwzględnione w KPI to takie, które powodowały niezdolność do pracy powyżej 1 dnia (z wyłączeniem wypadków w drodze), 
w RF 2018/2019 ujęto dane dot. pracowników tymczasowych. 
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Zdrowie i bezpieczeństwo – cd.  

Szkolenia 
W RF 18/19 ponad 29.700 pracowników 
naszych fabryk odbyło 139.500 godzin 
szkoleń BHP. 
Średnia liczba godzin szkoleniowych w zakładach 
produkcyjnych wyniosła 4,7 na pracownika. 
Tematyka szkoleń uzależniona była od stanowiska 
(pracownik liniowy, brygadzista, kierownik) oraz 
konkretnego rodzaju ryzyk z nim związanych 
(ryzyko elektryczne, praca w pomieszczeniach 
zamkniętych, na wysokości, obsługa wózków 
widłowych, pierwsza pomoc, zagrożenie pożarowe 
itd.). Szczególną uwagę poświęcono kwestii 
bezpiecznej obsługi maszyn oraz gotowości 
pierwszej pomocy i postępowania na wypadek 
pożaru. Specjalne szkolenia poświęcono też 
Programowi Wymogów Operacyjnych Ferrero w 
zakresie BHP. 

Nasze zakłady na całym świecie opracowują 
kampanie i szkolenia dostosowane do lokalnych 
potrzeb związanych z BHP. Na przykład: 

– San Josè (Meksyk) wdrożyło program prewencji 
BHP dotyczący kluczowych problemów, jak 
wypadki przy pracy, choroby przewlekłe i przemoc 
w miejscu pracy; 

– La Pastora (Argentyna) przeprowadziła kampanię 
informacyjną upowszechniającą Złote Zasady 
Bezpieczeństwa; 

– Vladimir (Rosja) przeprowadził 
specjalistyczne szkolenia z zakresu 
poprawy bezpieczeństwa, większego 
zaangażowania w troskę o nie i budowania 
kultury bezpieczeństwa pracy; 

– Ferrero Włochy wprowadziło nowe 
narzędzie dbałości o bezpieczeństwo pod 
nazwą „Rozmowy o bezpieczeństwie”, 
podczas których można dzielić się 
przemyśleniami, rozmawiać o wartościach, 
postawach, wzmacniać nawyki, zachowania 
i mentalność troski o bezpieczeństwo. 

 
Rozmowy o bezpieczeństwie to zaplanowane 
lub spontanicznie organizowane formy 
dwukierunkowej dyskusji pomiędzy 
pracownikami liniowymi, kierownikami i 
brygadzistami, mające miejsce w 
normalnych warunkach pracy i prowadzenia 
produkcji. 

Inicjowane są zwykle przez jakieś konkretne 
zachowanie, mające pozytywny lub 
negatywny wpływ na bezpieczeństwo, a ich 
celem jest omówienie tego, jak 
poszczególne osoby postrzegają związane z 
nim ryzyko i potencjalne konsekwencje. Na 
zakończenie podejmowane są decyzje w 
kwestii tego, jak należy dane zachowanie w 
przyszłości zmienić lub – odwrotnie – 
dlaczego daną postawę warto propagować. 
Ok. 140 liderów i kierowników przeszło 
specjalne szkolenie z umiejętności 
prowadzenia takich dyskusji w sposób 
otwarty i empatyczny. Wszystkie sprawy i 
wypływające z nich wnioski są przetwarzane 
przez specjalny program komputerowy. 
Opracowano też odpowiedni KPI. 

W RF 18/19 odbyło się 3.247 Rozmów o 
bezpieczeństwie (61% jako reakcja na zachowania 
pozytywne i 39% na negatywne). W tym samym 
czasie odnotowano o 91 mniej przypadków, w 
których konieczne było udzielenie pierwszej 
pomocy. 

3.247 
Rozmów o bezpieczeństwie  
w RF 18/19 

 
BUDOWANIE 
KULTURY 
BEZPIECZEŃSTWA I 
BEZPIECZNYCH 
ZACHOWAŃ WE 
WŁOSZECH  
W Ferrero Włochy prowadzone są „Rozmowy o 
bezpieczeństwie” – otwarte dyskusje o sprawach 
związanych z bezpieczeństwem pracy, propagujące kulturę 
bezpieczeństwa wśród pracowników wszystkich szczebli. 
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Fundacja Ferrero  
 

Fundacja Ferrero to nowatorskie 
przedsięwzięcie społeczne, założone w 
1983 roku z inicjatywy Michele Ferrero. W 
1991 roku przyjęło ono formę Fundacji. 
Kierując się wartościami „Pracuj, Twórz, 
Dawaj”, wspiera ona osoby, które 
w naszej firmie przepracowały co 
najmniej 25 lat, a które nazywamy 
Seniorami Ferrero. 

 

DETERMINACJA MOJA I 
MOJEJ RODZINY 
DOPROWADZIŁY DO 
POWSTANIA FUNDACJI, 
KTÓRA WYNAGRADZA 
ZA TRUD PRACY, 
POŚWIĘCENIE, 
POCZUCIE 
ODPOWIEDZIALNOŚCI I 
NIEOCENIONĄ 
LOJALNOŚĆ WIELU 
NASZYCH 
PRACOWNIKÓW. 
Michele Ferrero 
1983 r. 

Promocja aktywnego starzenia się 
Badania wskazują, że aby 
potrzeba aktywności, różnorodności, dobrego 
nastawienia i kontaktu z innymi ludźmi. Seniorzy 
Ferrero wraz z małżonkami 
programów zajęć artystycznych, rekreacyjnych i 
towarzyskich, z opieki socjalnej i zdrowotnej,
rozbudowanej sieci kontaktów 

Specjalistyczne ośrodki oferują opiekę lekarską i 
doradztwo prawne. Organizowane są też różnego 
rodzaju konferencje, wystawy i seminaria
Fundacja udziela krajowych i międzynarodowych 
stypendiów dla dzieci pracowników i seniorów 
Ferrero, aby wspierać badania i doktoraty naukowe

W omawianym roku1 Fundacja
Komitet naukowy, skupiający ekspertów 
kluczowych dziedzin: 

Zdrowie – pod kierunkiem 
z Karolinska Institute of Stockholm.

Medycyna – pod kierunkiem 
emerytowanego profesora Psychiatrii na 
Uniwersytecie Marsylskim

Społeczeństwo i kultura 
Artura Galansino, dyrektora Fundacji 
Strozzi. 

 
Pomoc społeczna i opieka zdrowotna 
W 2019 świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej 
udzielono 1.107 Seniorom 
zamieszkałym w Albie i okolicach. Świadczenia te 
obejmowały specjalistyczną pomoc neurologiczną i 
diabetologiczną. Opiekę pielęgniarską świadczyło 
siedmiu wolontariuszy, którzy w sumie udzielili 
Seniorom Ferrero i ich małżonkom 
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mocja aktywnego starzenia się  
Badania wskazują, że aby dobrze się starzeć, 
potrzeba aktywności, różnorodności, dobrego 
nastawienia i kontaktu z innymi ludźmi. Seniorzy 

wraz z małżonkami korzystają z rozmaitych 
programów zajęć artystycznych, rekreacyjnych i 
towarzyskich, z opieki socjalnej i zdrowotnej, a także 
rozbudowanej sieci kontaktów i wzajmnej pomocy. 

Specjalistyczne ośrodki oferują opiekę lekarską i 
doradztwo prawne. Organizowane są też różnego 
rodzaju konferencje, wystawy i seminaria. 

krajowych i międzynarodowych 
dzieci pracowników i seniorów 

badania i doktoraty naukowe. 

Fundacja powołała do życia 
Komitet naukowy, skupiający ekspertów z trzech 

pod kierunkiem profesor Laury Fratiglioni 
Karolinska Institute of Stockholm. 

pod kierunkiem Marcela Rufo, 
emerytowanego profesora Psychiatrii na 
Uniwersytecie Marsylskim. 

Społeczeństwo i kultura – pod kierunkiem profesora 
dyrektora Fundacji Palazzo 

eczna i opieka zdrowotna  
świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej 

Seniorom Ferrero i ich małżonkom, 
zamieszkałym w Albie i okolicach. Świadczenia te 
obejmowały specjalistyczną pomoc neurologiczną i 

Opiekę pielęgniarską świadczyło 
siedmiu wolontariuszy, którzy w sumie udzielili 
Seniorom Ferrero i ich małżonkom 3.592 świadczeń. 

Konferencja ‘Successful Ageing’ 
2019 – związek ciała i umysłu  
Organizowana przez Fundację co dwa lata 
konferencja naukowa ma być impulsem do badań 
naukowych nad zmianami demograficznymi i ich 
oddziaływaniem na społeczeństwo, a także 
promować świat, w którym seniorzy są 
postrzegani i doceniani jako wartościowy element 
społeczeństwa. 

W 2019 konferencja miała miejsce po sympozjum 
na temat współpracy pomiędzy różnego rodzaju 
zawodami zaangażowanymi w opiekę nad 
osobami starszymi. Zorganizowano trzy dni 
intensywnych dyskusji i szkoleń, podczas których 
omawiano temat starzenia się z naukowego i 
społecznego punktu widzenia. W pracach wzięło 
udział wielu międzynarodowych ekspertów i 
gości. 
Obrady konferencji były publicznie 
dostępne. 

 
Żłobek Ferrero  
Działający w Albie żłobek Ferrero stał się już 
uznaną placówką opieki dla dzieci, miejscem 
spotkań i rozmów rodziców, wychowawców, 
opiekunów, a także przestrzenią dla wielu działań 
twórczych. Żłobek może sprawować opiekę nad 
80 dzieci w wieku od trzech miesięcy do trzech 
lat. Seniorzy Ferrero jako „babcie i dziadkowie” 
często biorą udział w zabawach z dziećmi i 
zajęciach z rodzicami, oferując czas, 
doświadczenie i życzliwość. 
Dział medyczny Fundacji świadczy również w 
żłobku doradztwo. 
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Przedszkole - Fundacja im. Piery, 
Pietra i Giovanniego Ferrero  
We wrześniu 2018 roku zainaugurowało swoją 
działalność Przedszkole im. Piery, Pietra i 
Giovanniego Ferrero. Ta prywatna placówka w 
roku szkolnym 19/20 przyjęła 28 nowych dzieci, a 
w sumie opiekuje się 56 przedszkolaków. 
Przedszkole jest również miejscem spotkań 
międzypokoleniowych z udziałem podopiecznych 
Fundacji, Seniorów Ferrero. Nad wysokim 
poziomem edukacyjnym czuwa komitet naukowy 
pod przewodnictwem prof. Marcela Rufo, 
jednego z największych światowych autorytetów 
w dziedzinie rozwoju dzieci i młodzieży. 

Cykl konferencji Fundacji Ferrero  
Również w 2019 roku Fundacja zorganizowała 
szereg konferencji i odczytów z udziałem 
renomowanych prelegentów. m.in.: 

– Prof. Lorella Carimali, jedna z najlepszych 10 
nauczycieli we Włoszech i 50 najlepszych 
nauczycieli na świecie poprowadziła niezwykle 
ciekawą debatę zatytułowaną „Matematyka 
zdrapek”. 

– Astronauta Umberto Guidoni uczcił 50 
rocznicę wylądowania na księżycu referatem 
„1969-2019 – Z powrotem na księżyc”. 

– Angelo Raffaele Meo przedstawił temat rewolucji 
cyfrowej i tego, jak wpłynie ona na nasze żyie. 

– Ernesto Ferrero i Marco Malvaldi rozmawiali 
o życiu chemika i pisarza Primo Leviego 
oraz rosyjskiego naukowca Mendelejewa. 

1 Dane nt. działalności Fundacji Ferrero obejmują rok kalendarzowy 
od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019. 
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Projekt Przedsiębiorczości Michele Ferrero  
 
 

Duch przedsiębiorczości połączonej z 
filantropią od samego początku 
cechował firmę Ferrero i stał się też 
inspiracją dla powstania Przedsiębiorstw 
Socjalnych Ferrero, założonych w 2005 
r. w Kamerunie, a następnie w RPA i 
Indiach. Od 2015 roku, dla uczczenia 
pamięci ich pomysłodawcy, noszą one 
nazwę Projektu Przedsiębiorczości 
Michele Ferrero (MFEP). 

 

 
Firmy działające pod szyldem MFEP to 
przedsiębiorstwa w pełnym tego słowa 
znaczeniu, które zarobki z działalności 
biznesowej przeznaczają na realizację  

swego społecznego powołania, tworząc miejsca pracy 
i realizując działalność charytatywną i pro-społeczną, 
jak ochrona zdrowa, edukacja i rozwój społeczny 
młodzieży w krajach wschodzących. Tego rodzaju 
działania są realizowane niezależnie od tego, czy 
dane przedsiębiorstwo odnotowało zysk czy też nie. 

 
Misja 
Być katalizatorem lokalnego rozwoju  
społeczno-gospodarczego  

MFEP przyczynia się do budowania nowoczesnej 
kultury pracy w przemyśle w społeczeństwach, które 
cechuje niski poziom legalnego zatrudnienia, a 
przeważa tzw. „nieformalna działalność zarobkowa”, 
niezgodna z przepisami prawa i nieopodatkowana. 

Zakłady produkcyjne w Kamerunie
tworzą też możliwości zarobkowe dla wielu 
okolicznych przedsiębiorstw. Tam, gdzie to  
możliwe, surowce kupowane są lokalnie, co 
przyczynia się do powstawania kolejnych miejsc 
pracy i wspiera rozwój i po
większej części miejscowej społeczności

Promocja zdrowia i edukacji dzieci w społecznościach 
lokalnych  

Każda ze spółek działających pod szyldem 
Przedsiębiorczości Michele Ferrero
zobowiązana do tworzenia tzw. Lokalnego Funduszu 
Społecznego. Środki z tych funduszy 
pobierane raz na trzy lata i przeznaczane na 
wsparcie projektów społecznych i charytatywnych

Projekty na rzecz lokalnych społeczności
mogą być w ten sposób dofinansowywane
wybierane są we współpracy 
i władzami danego kraju a Fundacją 
Dotychczas działania te koncentrowały się na 
edukacji i opiece zdrowotnej dla dzieci
nich: budowa żłobków, przedszkoli i placówek 
podstawowej opieki zdrowotnej
podstawowych; budowa klas lekcyjnych dla dzieci z 
rodzin uchodźców; budowa wiejski
dla matek i dzieci; ośrodek zdrowia
dla szkół z terenów wiejskich
zakresie profilaktyki chorób zakaźnych wśród 
młodzieży. 

 
Więcej informacji na temat Projektu 
Przedsiębiorczości Michele Ferrero 
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Zakłady produkcyjne w Kamerunie, Indiach i RPA 
zarobkowe dla wielu 

okolicznych przedsiębiorstw. Tam, gdzie to   
możliwe, surowce kupowane są lokalnie, co 
przyczynia się do powstawania kolejnych miejsc 
pracy i wspiera rozwój i pomyślność jeszcze 
większej części miejscowej społeczności. 

Promocja zdrowia i edukacji dzieci w społecznościach 

Każda ze spółek działających pod szyldem Projektu 
Przedsiębiorczości Michele Ferrero jest 

do tworzenia tzw. Lokalnego Funduszu 
Środki z tych funduszy mogą być 

pobierane raz na trzy lata i przeznaczane na 
wsparcie projektów społecznych i charytatywnych. 

na rzecz lokalnych społeczności, które 
mogą być w ten sposób dofinansowywane, 
wybierane są we współpracy pomiędzy instytucjami 
i władzami danego kraju a Fundacją Ferrero. 
Dotychczas działania te koncentrowały się na 

iece zdrowotnej dla dzieci. Były wśród 
budowa żłobków, przedszkoli i placówek 

podstawowej opieki zdrowotnej; remonty szkół 
budowa klas lekcyjnych dla dzieci z 

budowa wiejskich ośrodków opieki 
ośrodek zdrowia; ośrodek sportowy 
wiejskich; warsztaty edukacyjne w 
chorób zakaźnych wśród 

Więcej informacji na temat Projektu 
Michele Ferrero  

 

Nasze postępy i 
osiągane wyniki 

NASZA OBECNO

Wg stanu na koniec sierpnia 2019 r. w przedsiębiorstwach działających pod 
szyldem Projektu Przedsiębiorczości Michele  Ferrero pracowało 2.566 osób, co 

stanowi ok. 5,8% całego zatrudnienia w Grupie 

Zakład w Kamerunie zatrudnia 202 osoby,  zakład w Indiach 1.992
a zakład w RPA 372.

NA Ś

2.566
osób uczestniczy w 

Projekcie Przedsiębiorczości 
Michele Ferrero 

(dane na 08.2019)

1.992 
osoby zatrudnione w 

zakładzie produkcyjnym 
w Indiach  

202
osoby zatrudnione w 

zakładzie produkcyjnym w 
Kamerunie 

O raporcie 

NASZA OBECNOŚĆ 

2019 r. w przedsiębiorstwach działających pod 
Michele  Ferrero pracowało 2.566 osób, co 

całego zatrudnienia w Grupie Ferrero. 

Zakład w Kamerunie zatrudnia 202 osoby,  zakład w Indiach 1.992, 
a zakład w RPA 372. 

ŚWIECIE 

2.566 
osób uczestniczy w  

Projekcie Przedsiębiorczości 
Michele Ferrero  

e na 08.2019) 

202 
osoby zatrudnione w 

zakładzie produkcyjnym w 
Kamerunie  

372 
osoby zatrudnione w zakładzie 

produkcyjnym w  RPA 
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Kinder Joy of moving 

Kinder Joy of moving to nasz 
międzynarodowy projekt odpowiedzialności 
społecznej, którego celem jest pokazywanie 
każdemu dziecku, jak wielką radość może 
dawać aktywność fizyczna. Program to 
promocja ruchu i aktywnego trybu życia w 
łatwy, angażujący i radosny sposób. 

 

 

 
 
 

Kinder® Joy of moving
lat, to projekt marki 
zbudowany na przeświadczeniu, że

pozytywne nastawienie do aktywności fizycznej 
uczyni z dzisiejszych dzieci lepszych dorosłych jutro. 
Joy of moving, innowacyjna i naukowo udowodniona 
metoda edukacyjna jest inspiracją dla 
podejmowanych działań. 
pozwala dzieciom rozwijać się w czterech 
kluczowych obszarach: 
koordynacji ruchowej, funkcji poznawczych i 
umiejętności twórczych i życiowych

 
 

Realizacja i rozszerzanie zasięgu programu Kinder Joy of moving na całym 
świecie oparte jest o pięć zasad odpowiedzialności. 
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Pięć zasad odpowiedzialności 

 MOCNI  PODEJŚCIE ROZWÓJ  
CZYTELNE 
ZASADY 

PARTNERZY EDUKACYJNE ‘GLOKALNY

Kinder Joy of moving Kinder Joy of moving Kinder Joy of moving Kinder Joy of moving
kieruje się uznanymi współpracuje z  pomaga dzieciom  ma ogólnoświatowy 
na całym świecie doświadczonymi  przyswoić i przyjąc  format działania, ale
wytycznymi i  partnerami  najważniejsze ideały  konkretne inicjatywy 
procedurami. zewnętrznymi i 

cieszącymi się  
sportu, mające też 
wielkie znaczenie  

przygotowywane są 
w oparciu o lokalne

 autorytetem 
ambasadorami. 

w życiu. zwyczaje. 

    

Vision 

INSPIRE 
Mission 

FACILITATE 

Inspirować przyszłe pokolenia do 
aktywnego i radosnego życia 

poprzez kulturę ćwiczeń fizycznych  

Ułatwiać dzieciom na całym 
świecie aktywność fizyczną, jako 
prostą i codzienną praktykę 

Nasze postępy i 
osiągane wyniki 

Nasze podejście do 
zrównoważonego 
rozwoju 

 
Najważni
ejsze 
dane 
liczbowe 

O raporcie

of moving, który kończy właśnie 14 
lat, to projekt marki Kinder i Grupy Ferrero, 
zbudowany na przeświadczeniu, że  
ne nastawienie do aktywności fizycznej 

uczyni z dzisiejszych dzieci lepszych dorosłych jutro. 
innowacyjna i naukowo udowodniona 

metoda edukacyjna jest inspiracją dla 
podejmowanych działań. Metoda ta poprzez zabawę 
pozwala dzieciom rozwijać się w czterech 

: sprawności fizycznej, 
koordynacji ruchowej, funkcji poznawczych i 

twórczych i życiowych. 

 
 
 

Ruch, zabawa i przyjaźń – to główne przesłania 
programu, realizowanego w 36 krajach całego świata. 
Kinder Joy of moving prowadzony jest przez naszych 
akredytowanych partnerów i ekspertów, m.in. 
komitety olimpijskie, 138 federacji sportowych, 
instytucje rządowe, uczelnie i wiele innych. 

Realizowane działania są bardzo różnorodne – od 
programów wychowania fizycznego i wydarzeń 
sportowych do studenckich mistrzostw i obozów 
treningowych. Każda z takich aktywności promuje 
zdrowy i szczęśliwy tryb życia poprzez radosne 
nastawienie do ruchu i aktywności fizycznej. 

 
 
 

 
 
 
 
 

na całym 

 
 
 
Zasadniczym celem i dążeniem 
programu Kinder Joy of moving 
jest to, by jak najwięcej dzieci, 
dzięki zabawie, grom i 
interakcjom społecznym, miało 
szansę wyrosnąć na zdrowych 
dorosłych. 

Zabawa ma dla dzieci na całym 
świecie podstawowe znaczenie i 
jako taka jest uznana w art. 31 
Konwencji Praw Dziecka Organizacji 
Narodów Zjednoczonych. 

W przyszłym roku projekt poszerzy 
swoje granice i włączy w swój zakres 
również aktywność ruchową inną niż 
uprawianie sportu. Będzie to 
zaznaczeniem stopniowego 
przechodzenia do realizacji  

 
 
 
Wizji i celu marki 
dawania dzieciom radości, która 
płynie z ruchu i wspierani
naturalnych predyspozycji do 
aktywności, ruchliwości i zabawy

W USA ruszył pilotażowy projekt 
metody Joy of moving
zastosowania podczas letnich 
obozów dla dzieci. Projekt jest 
realizowany we współpracy z 
the Children, które wspólnie z 
Ferrero wierzy, iż będzie on 
naturalnym przedłużeniem 
zobowiązania do wspierania 
potrzebujących rodzin i dzieci 
poprzez programy edukacyjne

 

Nasze postępy i 
osiągane wyniki 

Pięć zasad odpowiedzialności  

  
GLOKALNY’ WYMIERNOŚĆ 

Kinder Joy of moving Kinder Joy of moving 
ma ogólnoświatowy  stosuje rozbudowany  
format działania, ale ogólnoświatowy  
konkretne inicjatywy  program  
przygotowywane są 
w oparciu o lokalne 

monitorowania 
efektów projektu,  
co umożliwia jego 
stałą ocenę.  
 

Goal 

MOVE 

Nakłonić do ruchu 
możliwie najwięcej dzieci 

na całym świecie  

O raporcie 

 
 
 

Kinder Joy of moving współpracuje też ze 
sportowcami i mistrzami sportu, którzy są inspiracją 
dla dzieci. Wspiera również projekty naukowe 
badające korzyści z prowadzenia aktywnego trybu 
życia. 

ponad 4,5 mln 
dzieci w wieku 4-14 lat, do których dotarł Program,   
o łącznej wartości 12,9 mln w RF 18/19  

 
 
 
 
 

PRAWO DO 
ZABAWY 
 

Wizji i celu marki Kinder, a więc 
dawania dzieciom radości, która 
płynie z ruchu i wspierania ich 
naturalnych predyspozycji do 
aktywności, ruchliwości i zabawy. 

W USA ruszył pilotażowy projekt 
Joy of moving i jej 

zastosowania podczas letnich 
obozów dla dzieci. Projekt jest 
realizowany we współpracy z Save 

, które wspólnie z 
wierzy, iż będzie on 

naturalnym przedłużeniem 
zobowiązania do wspierania 
potrzebujących rodzin i dzieci 

ramy edukacyjne. 

 
 
 
W Rosji z kolei, we współpracy ze 
Starkids, realizowane jest specjalne 
wydarzenie dla dzieci z Ironstar, 
jednej z najpopularniejszych 
organizacji sportów cyklicznych. Jej 
celem jest promocja zdrowego i 
aktywnego trybu zycia wśród dzieci i 
dorosłych. Dla najmłodszych 
sportowców STARKIDS zorganizował 
specjalne wyścigi. 

We Włoszech metoda Joy of moving 
jest programem oficjalnie 
promowanym przez Ministerstwo 
Edukacji, Szkolnictwa Wyższego i 
Badań. W ok. 11 tys. klas we 
Włoszech w roku szkolnym 18/19 w 
zajęciach brało udział łącznie 269.250 
dzieci, a także 540 tys. członków ich 
rodzin. 
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Lokalizacja zakładów a kwestia bioróżnorodności  
 

 
Opracowujemy mapę naszych zakładów według Ogólnoświatowej Bazy Danych Obszarów Chronionych (WDPA – the World Database on Protected Areas). 

Żaden z naszych zakładów nie jest zlokalizowany na terenie obszaru chronionego lub o wysokiej bioróżnorodności. Niektóre jedynie graniczą z takimi obszarami (co oznacza, że położone są bliżej 
niż dwa kilometry od ich granic). Oto ich lista: 

 
Zakład  Nazwa obszaru chronionego  Rodzaj ochrony  Rodzaj obszaru Odległość kat. wg IUCN Powierzchnia (km2) 

Belsk Dolina Rzeki Jeziorki Obszar chronionego krajobrazu  krajowy <1km nie oceniono 153,794095 

 
S.Angelo dei Lombardi 

Querceta dell’Incoronata 
(Nusco) 

Teren mający znaczenie dla 
Wspólnoty (dyrektywa siedliskowa) 

 
regionalny 

 
<1km 

 
bd 

 
13,62 

Alfreton Oakerthorpe Lokalny rezerwat przyrody  krajowy <2km IV 0,0266097 

Alfreton Penny Town Ponds Lokalny rezerwat przyrody krajowy <2km IV 0,0545065 

Belsk Modrzewina Rezerwat przyrody krajowy <2km IV 3,3219 

 
S.Angelo dei Lombardi 

 
Alta Valle del Fiume Ofanto 

Teren mający znaczenie dla 
Wspólnoty (dyrektywa siedliskowa) 

 
regionalny 

 
<2km 

 
bd 

 
5,9 

 
Stadtallendorf 

 
Brückerwald und Hußgeweid 

Teren mający znaczenie dla 
Wspólnoty (dyrektywa siedliskowa) 

 
regionalny 

 
<2km 

 
bd 

 
4,1075 

 
Stadtallendorf 

 
Herrenwald östlich Stadtallendorf 

Teren mający znaczenie dla 
Wspólnoty (dyrektywa siedliskowa) 

 
regionalny 

 
<2km 

 
bd 

 
28,5208 

Villers-Ecalles Boucles de la Seine normande Regionalny park przyrody  krajowy <2km V 896,138423 

 
Kategoria Ia: Ścisły rezerwat przyrody  

Kategoria Ib: Obszar naturalny Kategoria II: Park narodowy  

Kategoria III: Pomnik przyrody  

Kategoria IV: Obszar ochrony siedliskowej/gatunkowej 

Kategoria V: Obszar chronionego krajobrazu/morza 

Kategoria VI: Obszar chroniony o zasobach użytkowanych w sposób zrównoważony  

 

 
Najważniejsze dane 
liczbowe 
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Energia 
 

 
jedn. RF17/18 RF18/19 

Zużycie energii ze źródeł odnawialnych  % 13,7% 19,0% 

Zakup energii ze źródeł odnawialnych z certyfikatem  % 41% 64% 

Współczynnik energochłonności  GJ/t 8,4 8,4 

Ogółem zużycie energii  TJ 10.035,2 10.222,0 

Ogółem zużycie paliw  TJ 9.263,4 9.434,5 

– Ogółem zużycie paliw nieodnawialnych  TJ 8.423,5 8.446,3 

– Ogółem zużycie paliw odnawialnych  TJ 839,9 988,1 

Ogółem zużycie energii elektrycznej (z wyłączeniem prądu sprzedanego) TJ 1.002,6 997,0 

– Ogółem zużycie energii elektrycznej (z wyłączeniem prądu sprzedanego) ze źródeł nieodnawialnych  TJ 467,0 42,6 

– Ogółem zużycie energii elektrycznej (z wyłączeniem prądu sprzedanego) ze źródeł odnawialnych TJ 535,6 954,5 

Zużycie pary wodnej i wody gorącej (z wyłączeniem mediów sprzedanych) TJ (230,8) (209,5)

 
Emisje 

 

 
jedn. RF17/18 RF18/19 

Emisje gazów cieplarnianych OGÓŁEM (Razem zakres 1 + zakres 2 w ujęciu rynkowym + zakres 3) tCO2eq. 6.440.127,59 6.500.552,01 

Emisje gazów cieplarnianych Zakres 1 – Emisje ogółem  tCO2eq. 466.433,22 469.556,27 

Emisje gazów cieplarnianych Zakres 1 – (w tym) Media sprzedane na zewnątrz  tCO2eq. 80.511,59 80.445,26 

Emisje gazów cieplarnianych Zakres 1 – Emisje ogółem netto  tCO2eq. 385.921,64 389.111,02 

Emisje gazów cieplarnianych Zakres 2 – w ujęciu rynkowym  tCO2eq. 141.446,80 116.838,45 

Emisje gazów cieplarnianych Zakres 2 – wg lokalizacji  tCO2eq. 276.455,92 264.863,40 

Emisje gazów cieplarnianych Zakres 3 – Kat 1. Zakup towarów i usług  tCO2eq. 4.650.457,03 4.767.559,46 

Emisje gazów cieplarnianych Zakres 3 – Kat 2. Dobra inwestycyjne  tCO2eq. 173.035,64 171.483,34 

Emisje gazów cieplarnianych Zakres 3 – Kat 3. Działania związane z paliwami i energią  tCO2eq. 110.456,56 92.116,38 

Emisje gazów cieplarnianych Zakres 3 – Kat 4. Transport i dystrybucja przychodzące (upstream) tCO2eq. 624.328,11 610.173,59 

Emisje gazów cieplarnianych Zakres 3 – Kat 5. Odpady generowane podczas działalności  tCO2eq. 5.236,07 4.790,87 
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Emisje – cd.  

 

 
jedn. RF17/18 RF18/19 

Emisje gazów cieplarnianych Zakres 3 – Kat 6. Podróże służbowe  tCO2eq. 22.872,61 19.887,51 

Emisje gazów cieplarnianych Zakres 3 – Kat 7. Dojazd pracowników do/z pracy  tCO2eq. 49.149,58 48.791,81 

Emisje gazów cieplarnianych Zakres 3 – Kat 8. Aktywa wynajmowane w łańcuchu przychodzącym (upstream) tCO2eq. 104.603,18 105.980,92 

Emisje gazów cieplarnianych Zakres 3 – Kat 9. Transport i dystrybucja wychodząca (downstream) tCO2eq. 10.144,86 10.312,94 

Emisje gazów cieplarnianych Zakres 3 – Kat 10. Przetwarzanie produktów sprzedanych  tCO2eq. – – 

Emisje gazów cieplarnianych Zakres 3 – Kat 11. Użytkowanie produktów sprzedanych  tCO2eq. – – 

Emisje gazów cieplarnianych Zakres 3 – Kat 12. Utylizacja produktów sprzedanych po zakończeniu użytkowania tCO2eq. 81.963,93 83.060,48 

Emisje gazów cieplarnianych Zakres 3 – Kat 13. Aktywa wynajmowane w łańcuchu wychodzącym (downstream) tCO2eq. – – 

Emisje gazów cieplarnianych Zakres 3 – Kat 14. Franczyzy tCO2eq. – – 

Emisje gazów cieplarnianych Zakres 3 – Kat 15. Inwestycje  tCO2eq. – – 

 
Woda  

 

 
jedn. RF17/18 RF18/19 

Zużycie wody  m3 5.141.108,21 5.330.058,80 

Dostawy wody miejskiej  % 65,7% 63,3% 

Zużycie wód gruntowych  % 21,8% 22,5% 

Zużycie wód powierzchniowych  % 12,5% 14,1% 

Zużycie wód z innych źródeł  % 0,1% 0,7% 

Współczynnik zużycia wody  m3/t 4,33 4,38 

Ścieki  m3 3.282.469,32 3.367.387,23 

Ścieki bytowe  % 94,9% 94,7% 

Ścieki – wody powierzchniowe  % 3,1% 3,4% 

Ścieki – wody podziemne i gruntowe  % 2,0% 1,9% 
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Raport zrównoważonego 
rozwoju Grupy Ferrero za 
rok 2019 

 
Środowisko naturalne – cd. 

 
 

Odpady  

 
Wstęp 

Nasze podejście 
do 
zrównoważonego 
rozwoju 

Nasze postępy i 
osiągane wyniki 

O raporcie 

 

 
jedn. RF17/18 RF18/19 

Współczynnik produkcji odpadów  kg/t 90,41 82,21 

Odpady ogółem  t 107.456,96 99.987,90 

Odsetek odzysku odpadów  % 94,6% 96,8% 

Odpady inne niż niebezpieczne poddane recyklingowi  t 101.147,88 96.095,67 

Odpady inne niż niebezpieczne poddane utylizacji  t 4.988,95 2.431,44 

Odpady niebezpieczne poddane recyklingowi t 556,51 665,85 

Odpady niebezpieczne poddane utylizacji t 763,62 794,94 

 

Pozostałe dane  
 

 
jedn. RF17/18 RF18/19 

Surowce wtórne w opakowaniach  % 33,9% 34,2% 

Surowce odnawialne w opakowaniach  % 36,9% 36,9% 

Surowce zdatne do ponownego wykorzystania, kompostowania lub recyklingu w opakowaniach % 81,7%* 81,7% 

Ogółem zużycie surowców  t 1.917.057 1.971.811 

Gazy chłodzące: potencjał zubożenia warstwy ozonowej  kgR11eq. 16 10 

Gazy chłodzące: udział w produkcji gazów cieplarnianych  tCO2eq. 7.971 10.943 

* Nie objęte sprawdzeniem przez audytora raportu. 
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Wstęp 

Nasze podejście 
do 
zrównoważonego 
rozwoju 

Nasze postępy i 
osiągane wyniki 

O raporcie 

 

Wartość dodana 
 
 

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

„Wartość dodana netto” 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 w 
tabeli, wartość dodana netto Ferrero, w okresie będącym przedmiotem niniejszego 
raportu, została rozdzielona w różnych formach pomiędzy poszczególnych interesariuszy, 
wewnętrznych i zewnętrznych w stosunku do Grupy. 

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

W pozycji „Koszty kapitału” ujęto zysk podzielony w trakcie omawianego okresu oraz 
naliczone odsetki. 

Pozycja „Należności publiczne” obejmuje należności Grupy do 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 i ośrodkami badawczymi. 

 Pozycja „System firmy” uwzględnia wartość ekonomiczną zatrzymaną w Grupie, liczoną jako 
różnica pomiędzy wartością ekonomiczną wygenerowaną a rozdzieloną. 

Wartość dodana wygenerowana w RF 18/19 
 

Odpisy umorzeniowe 3,8% 

Koszty operacyjne przeklasyfikowane  69,6% 

Wartość dodana netto  26,6% 

 
Rozdział wartości dodanej w RF 18/19 

 

Wartość rozdzielona  
 

Zasoby ludzkie  64,3% 

Koszty kapitału  23,7% 

Należności publiczne  9,0% 

Społeczeństwo  1,1% 
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Wartość zatrzymana  
 

System Firmy  2,0% 
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Raport zrównoważonego 
rozwoju Grupy Ferrero za 
rok 2019 

 

Zdrowie i 
bezpieczeństwo  

 
Wstęp 

Nasze podejście 
do 
zrównoważonego 
rozwoju 

Nasze postępy i 
osiągane wyniki 

O raporcie 

 
 

BHP - wyniki Grupy Ferrero (produkcja i łańcuch dostaw)  
 

 
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Wskaźnik częstości wypadków przy pracy (1.000.000 h)* 21,45 15,45 13,05 9,92 10,15 7,77 7,66 

Wskaźnik ciężkości wypadków przy pracy (1.000 h) 0,276 0,202 0,238 0,174 0,186 0,151 0,137 

 
BHP - wyniki Grupy Ferrero (produkcja i łańcuch dostaw) w podziale geograficznym  

 

 
2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

 
     

Wskaźnik częstości wypadków*
 

     

Europa 14,57 14,59 13,51 11,35 11,00 

Kraje pozaeuropejskie** 5,91 5,05 6,09 3,54 3,67 

Wskaźnik ciężkości wypadków  
     

Europa 0,27 0,25 0,27 0,23 0,21 

Kraje pozaeuropejskie 0,13 0,09 0,09 0,05 0,05 

 
 

 
2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Wskaźnik częstości wypadków *
 

     

Europa 14,57 14,59 13,51 11,35 11,00 

Obszar International 6,84 7,74 9,04 4,74 4,44 

APAC MEA 22,58 2,74 3,05 2,06 2,59 

Wskaźnik ciężkości wypadków 
     

Europa 0,27 0,25 0,27 0,23 0,21 

Obszar International 0,13 0,15 0,14 0,09 0,07 

APAC MEA 0,19 0,05 0,03 0,01 0,03 

* Z wyłączeniem wypadków w drodze do/z pracy, uwzględniając pracowników tymczasowych. 

** Dane za RF 2016/2017 i 2017/2018 przeliczono ze względu na inny sposób liczenia godzin. 
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Szkolenia 

 
Wstęp 

Nasze podejście 
do 
zrównoważonego 
rozwoju 

Nasze postępy i 
osiągane wyniki 

O raporcie 

 
 
 

 

Łącznie godziny szkoleniowe 

2017/2018 2018/2019 

730.622 818.938 

* Całkowita liczba godzin/średnią liczbę FTE w RF 17/18. 

** rzeczywista średnia FTE: 32590,77 

Uczestnicy szkoleń 
 

2017/2018 2018/2019 

22.557 24.517 

 

 

 

Godziny szkoleniowe wg 
kategorii  

l-ba godzin % wszystkich godz. 
szkoleniowych prac. 
fizycznych  

Poziom Grupy  zrealizowane godziny per capita 

Pr. fizyczni 386.417,74 20 

Pr. biurowi  304.618,30 31 

Kierownicy średniego szczebla 89.696,17 36 

Wyższa kadra zarządzająca i wyżej  38.205,92 38 

RAZEM  818.938 25 

Kraje z najwyższą liczbą zrealizowanych godzin 
szkoleniowych: 

l-ba godzin 

Niemcy 190.129 

Włochy 169.814 

Polska 54.666 

Wlk. Brytania 51.301 

Chiny 43.349 
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Udziały w szkoleniach  

2017/2018 2018/2019 

66.251 87.759 

L-ba godzin szkoleniowych per capita  

2017/2018 2018/2019 

23* 25** 

 

 
Kurs z najwyższą l-bą godzin  

l-ba godzin 

People centricity for line manager (2 dni) 28.808 
 
Filary szkoleń  

l-ba godzin 

Know-How Ferrero 358.639 

Liderzy Ferrero  113.949 

Języki obce 81.421 

Rozwój  179.073 

Welcome To Ferrero 70.959 

Biblioteka online  14.897 

Razem  818.938 

 

Kurs z najwyższą l-bą uczestników  Uczestnicy 

Take your selfie (kurs online) 
Ferrero core competencies self-awareness questionnaire 

 
1.844 

 
PŁEĆ 

l-ba godzin % odbytych godzin 
szkoleniowych, wg płci 

Godziny szkoleniowe  
per capita, wg płci 

Kobiety 327,245 40% 23 

Mężczyźni 491,693 60% 27 

Razem  818,938 100% 25 
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Zatrudnienie  

 
Wstęp 

Nasze podejście 
do 
zrównoważonego 
rozwoju 

Nasze postępy i 
osiągane wyniki 

O raporcie 

 
 

Pracownicy wewnętrzni i zewnętrzni wg stanu na dzień 31 sierpnia  
 

 
Zatrudnienie na 

dzień 31.08.2018 
Zatrudnienie na 

dzień 31.08.2019 

Grupa 35.146 36.372 

Fundacja Ferrero  11 11 

Współpracownicy zewnętrzni  6.168 7.942 

Ogółem  41.325 44.325 

Dokładne zatrudnienie w Grupie na dzień 31 sierpnia  
 

 
Zatrudnienie na 

dzień 31.08.2018*
 

Zatrudnienie na 
dzień 31.08.2019**

 

Ogółem  34.145 35.963 

w tym kobiety  45,20% 45,90% 

*   Liczba zatrudnionych obejmuje pracowników zatrudnionych bezpośrednio w Ferrero wg stanu na dzień 31 sierpnia, 
łącznie z pracownikami Fundacji im. Piery, Pietra i Giovanniego Ferrero, ale z wyłączeniem Fannie May. 

** Dokładne zatrudnienie obejmuje pracowników zatrudnionych bezpośrednio w Ferrero wg stanu na dzień 31 
sierpnia, łącznie z pracownikami Fundacji im. Piery, Pietra i Giovanniego Ferrero, ale z wyłączeniem ICFC. 

 
Zatrudnienie w Grupie wg rodzaju umowy  

 

 
Rodzaj umowy o pracę  

Zatrudnienie na 
dzień 31.08.2018 

% 
na dzień 31.08.2018 

Zatrudnienie % 
na dzień 31.08.2019 na dzień 31.08.2019 

na czas określony  7.741 22,70% 8.070 22,40% 

na czas nieokreślony  26.404 77,30% 27.893 77,60% 

Razem  34.145 100% 35.963 100% 

 
 
Rodzaj umowy o pracę 

Europa* % 
na dzień 31.08.2019 na dzień 31.08.2019 

Kraje pozaeuropejskie % 
na dzień 31.08.2019 na dzień 31.08.2019 

na czas określony 5.209 14,50% 2.861 8,00% 

na czas nieokreślony 17.812 49,50% 10.081 28,00% 

Razem 23.021 64% 12.942 36% 

* Europa jako 28 krajów członkowskich UE. 
 

 
Wymiar czasu pracy  

% 
na dzień 31.08.2018 

% 
na dzień 31.08.2019 

Niepełny  7,10% 6,80% 

Pełny  92,90% 93,20% 
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do 
zrównoważonego 
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Nasze postępy i 
osiągane wyniki 

O raporcie 

 

Zatrudnienie – cd.  
 
 

Zatrudnienie w podziale na kategorie  
 

 
Kategoria pracowników  

Zatrudnienie na 
dzień 31.08.2018 

% 
na dzień 31.08.2018 

Zatrudnienie % 
na dzień 31.08.2019 na dzień 31.08.2019 

Pr. fizyczni  21.015 61,5 22.308 62,0% 

Pr. biurowi  9.693 28,4 10.068 28,0% 

Kadra średniego szczebla  2.457 7,2 2.549 7,1% 

Kadra wyższego szczebla  980 2,9 1.038 2,9% 

RAZEM  34.145 100% 35.963 100,0% 

Osoby zatrudnione na wyższych stanowiskach kierowniczych to pracownicy o wysokich kompetencjach, autonomii i uprawnieniach decyzyjnych, którzy znacząco przyczyniają się do 
wyznaczania kierunków i rozwoju strategii Firmy. 

 
Zatrudnienie w Grupie, wg wieku i płci  

 

 
Przedział wiekowy 

% kobiet na dzień 
31.08.2018 

% mężczyzn na 
dzień 31.08.2018 

% kobiet na dzień 
31.08.2019 

% mężczyzn na 
dzień 31.08.2019 

<30 47,70% 52,30% 48,51% 51,49% 

30 – 50 45,00% 55,00% 45,45% 54,55% 

>50 43,30% 56,70% 44,92% 55,08% 

 
Zatrudnienie w Grupie, wg wieku i kategorii  

 

 
Kategoria pracowników 

<30 
na dzień 31.08.2018 

30 – 50 
na dzień 31.08.2018 

>50 
na dzień 31.08.2018 

<30 
na dzień 31.08.2019 

30 – 50 
na dzień 31.08.2019 

>50 
na dzień 31.08.2019 

Pr. fizyczni 5.246 10.549 5.220 5.502 11.037 5.769 

Pr. biurowi 1.910 6.525 1.258 1.839 6.840 1.389 

Kadra średniego szczebla 110 1.796 551 91 1.877 581 

Kadra wyższego szczebla 0 564 416 0 598 440 

RAZEM 7.266 19.434 7.445 7.432 20.352 8.179 

Komitety, o których mowa w rozdziale „Ład organizacyjno-zarządczy”, składają się z 21 członków, mieszczących się w następujących grupach: 38% w grupie „powyżej 60 lat” a 62% 
w grupie „od 51 do 60 lat”. Jedyną kobietą jest Prezes Rady Dyrektorów (Chairman of the Board of Directors). 
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 Zatrudnienie w Grupie, wg wieku i kategorii – cd. 

 

 
Zatrudnienie w Grupie na dzień 31 sierpnia 

Zatrudnienie ogółem 
na dzień 
31.08.2018 

% kobiet na dzień 
31.08.2018 

% mężczyzn na dzień 
31.08.2018 

 Zatrudnienie ogółem 
na dzień 31.08.2019 

 
 
 
 

% kobiet na 
dzień 31.08.2019 

  % mężczyzn 
na dzień 
31.08.2019 

Obszar geograficzny      

Europa 22.312 44,70% 55,30% 23.021 44,98% 55,02% 

Kraje pozaeuropejskie  11.833 46,10% 53,90% 12.942 47,72% 52,28% 

Kategoria pracowników     

Pr. fizyczni 21.015 48,40% 51,60% 22.308 49,00% 51,00% 

Pr. biurowi 9.693 44,10% 55,90% 10.068 44,84% 55,16% 

Kadra średniego szczebla  2.457 34,40% 65,60% 2.549 35,66% 64,34% 

Kadra wyższego szczebla  980 16,00% 84,00% 1.038 16,96% 83,04% 

Rodzaj umowy      

Na czas nieokreślony  26.404 42,50% 57,50% 27.893 42,89% 57,11% 

Na czas określony  7.741 54,30% 45,70% 8.070 56,60% 43,40% 

Wymiar czasu pracy      

Niepełny  2.428 79,30% 20,70% 2.428 79,20% 20,80% 

Pełny  31.717 42,60% 57,40% 33.535 43,56% 56,44% 

OGÓŁEM  34.145 45,20% 54,80% 35.963 45,96% 54,04% 

 
Średni staż pracy  

 

 
Kategoria pracowników  

Europa         
na dzień 31.08.2019 

Kraje pozaeuropejskie 
na dzień 31.08.2019 

Pr. fizyczni 10 lat, 0 m-cy 4 lata, 4 m-ce  

Pr. biurowi 11 lat, 10 m-cy 4 lata, 6 m-cy 

Kadra średniego szczebla 14 lat, 0 m-cy 7 lat, 0 m-cy 

Kadra wyższego szczebla 18 lat, 1 m-c 11 lat, 8 m-cy 

OGÓŁEM 11 lat, 1 m-c 4 lata, 7 m-cy 
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Odeszło Przyszło 

Odeszło 
 

Przyszło 

 

 
Raport zrównoważonego 
rozwoju Grupy Ferrero za 
rok 2019 

 
Zatrudnienie – cd. 

 
Wstęp 

Nasze podejście 
do 
zrównoważonego 
rozwoju 

Nasze postępy i 
osiągane wyniki 

O raporcie 

 

 
Rotacja pracowników* 
W roku finansowym 2018/2019 Grupa Ferrero zatrudniła 2.376 nowych pracowników, w tym 993 kobiety i 1.383 mężczyzn. 

* Pracownicy sklepów Thorntons’ nie są liczeni do rotacji. 

 
Europa 

 

Kobiety Mężczyźni Razem Kobiety Mężczyźni Razem  

  
 

Kraje pozaeuropejskie  
 

Kobiety Mężczyźni Razem Kobiety Mężczyźni Razem 

  

2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019 

326 274 372 304 698 578 

351 327 555 559 906 886 

14 16 21 23 35 39 

691 617 948 886 1.639 1.503 

12,94% 11,31% 15,68% 13,89% 14,40% 12,70% 

 

2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019 

<30 228 253 245 236 473 489 

30 – 50 407 411 566 631 973 1.042 

>50 32 70 51 101 83 171 

Razem 667 734 862 968 1,529 1.702 

% 12,50% 13,46% 14,26% 15,18% 13,43% 14,38% 

 

2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019 

217 179 306 229 523 408 

228 178 309 241 537 419 

26 19 49 27 75 46 

471 376 664 497 1,135 873 

5,70% 3,77% 5,94% 4,03% 5,84% 3,91% 

 

2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019 

<30 67 89 64 105 131 194 

30 – 50 186 147 199 183 385 330 

>50 102 154 218 234 320 388 

Razem 355 390 481 522 836 912 

% 4,30% 3,91% 4,30% 4,23% 4,30% 4,09% 
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2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019 

<30 295 342 309 341 604 683 

30 – 50 593 558 765 814 1,358 1,372 

>50 134 224 269 335 403 559 

Razem 1.022 1.124 1.343 1.490 2.365 2.614 

% 7,52% 7,28% 7,79% 7,96% 7,67% 7,66% 

 

2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019 

543 453 678 533 1,221 986 

579 505 864 800 1,443 1,305 

40 35 70 50 110 85 

1.162 993 1.612 1.383 2.774 2.376 

8,54% 6,43% 9,36% 7,39% 9,00% 6,96% 

 

Absencje pracowników fizycznych  RF 17/18 RF 18/19 

Alba (IT) 4,30% 4,48% 

Alfreton (Wlk.Bryt.) 7,01% 6,91% 

Arlon (BE) 6,01% 6,97% 

Balvano (IT) 5,08% 4,07% 

Baramati (IN) 2,19% 2,03% 

Belsk (PL) 7,16% 7,29% 

Brantford (CA) 5,39% 3,15% 

Cork (IE) 5,72% 5,26% 

Hangzhou (CN) 1,21% 1,05% 

La Pastora (AR) 5,97% 3,02% 

Lithgow (AU) 4,71% 5,30% 

 

Absensje pracowników fizycznych  RF 17/18 RF 18/19 

Manisa (TR) 2,87% 2,78% 

Pocos De Caldas (BR) 2,90% 3,74% 

Pozzuolo Martesana (IT) 5,17% 5,16% 

Quito (EC) 2,62% 2,00% 

San Josè Iturbide (MX) 0,71% 0,26% 

Sant’ Angelo dei Lombardi (IT) 4,35% 5,23% 

Stadtallendorf (DE) 7,84% 7,59% 

Villers-Ecalles (FR) 4,94% 6,23% 

Vladimir (RU) 3,08% 5,10% 

Walkerville (ZA) 1,61% 0,77% 

Yaounde (CM) 3,10% 7,96% 

 

 
Raport zrównoważonego 
rozwoju Grupy Ferrero za 
rok 2019 

 
Zatrudnienie – cd. 

 
 

Rotacja pracowników – cd.  

Grupa 

 
Wstęp 

Nasze podejście 
do 
zrównoważonego 
rozwoju 

Nasze postępy i 
osiągane wyniki 

O raporcie 

 

  
Kobiety Mężczyźni Razem Kobiety Mężczyźni Razem 

 
Absencje w zakładach produkcyjnych  
Współczynnik absencji pracowników jest liczony jako stosunek liczby godzin niezdolności do pracy do całkowitej liczby godzin przepracowanych w omawianym okresie. 

 

Przyszło 

 

Odeszło 
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Kraj RF 17/18 RF 18/19 

Argentyna 3,32 3,31 

Australia 1,00 1,00 

Belgia 1,01 1,01 

Brazylia 1,28 1,28 

Kamerun 1,12 1,40 

Kanada 1,27 1,36 

Chiny 1,35 1,40 

Ekwador 1,00 1,00 

Francja 1,10 1,01 

 

Kraj RF 17/18 RF 18/19 

Niemcy 1,00 1,00 

Indie 1,57 1,52 

Irlandia 1,20 1,20 

Włochy 1,00 1,00 

Meksyk 2,15 1,95 

Polska 1,07 1,11 

Rosja 1,56 1,61 

RPA 1,51 1,67 

Turcja 1,25 1,33 
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Odsetek wyższej kadry zarządzającej zatrudnionej lokalnie, wg stanu na dzień 31 sierpnia 2019 r. 

 

Wyższa kadra zatrudniona lokalnie  % 

Hong Kong, Królestwo Niderlandów, Portoryko, Włochy, Niemcy, Rosja, Francja 80-100% 

Polska, Turcja, Austria 60-79% 

Wlk. Brytania, Indie, Brazylia, Czechy, Węgry, Izrael, Rumunia, Szwecja, Ukraina, USA 40-59% 

Argentyna, Meksyk, Chiny 20-39% 

Kanada, Belgia, Australia, Hiszpania, Singapur, Chile, Kolumbia, Ekwador, Grecja, Irlandia, Kazachstan, Kuwejt, 
Luksemburg, Monako, Portugalia, RPA, Korea Płd., Szwajcaria, Zjednoczone Emiraty Arabskie 

 
0-19% 

 
 
 

Relacja płacy podstawowej nowo przyjętego pracownika do minimalnej płacy ustawowej * 

* Płaca podstawowa to minimalna roczna pensja brutto nowo przyjętego pracownika zatrudnionego przy linii produkcyjnej. W kwocie tej nie uwzględniono dodatków do pensji, premii produkcyjnych ani nagród. 
Jeśli wartość wynosi 1, oznacza to, że podstawowa płaca jest równa ustawowej płacy minimalnej. 

** Zakład w Alfreton (Wlk. Brytania) nie został uwzględniony. 
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Zatrudnienie – cd.  
 
 

Urlopy rodzicielskie  
Poniższe dane dotyczą powrotów do pracy po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego/tacierzyńskiego. Próba dotyczy sześciu krajów: Brazylii, Francji, Niemiec, Włoch, Lukemburga i Hiszpania. 

 
Brazylia 

 

 Mężczyźni 
RF 17/18 

Kobiety 
RF 17/18 

Razem RF 
17/18 

Mężczyźni RF 
18/19 

Kobiety 
RF 18/19 

Razem RF 
18/19 

Odsetek powrotów do pracy  n.d. 80,0% 80,0% n.d. 87,0% 87,0% 

Współczynnik retencji po urlopie rodzicielskim n.d. 60,0% 60,0% n.d. 83,3% 83,3% 
 

Powrót do pracy: W RF 2018/2019, 26 pracowników korzystało z urlopu rodzicielskiego. 23 
pracowników miało powrócić do pracy po urlopie. 20 osób powróciło do pracy przed końcem 
RF 2018/2019, natomiast 3 po wykorzystaniu urlopu odeszły z pracy w Grupie. 

Współczynnik retencji po urlopie rodzicielskim: W RF 2017/2018 urlop rodzicielski 
wzięło 24 pracowników. Na dzień 31 sierpnia 2019 r. z tych 24 osób 20 było nadal 
zatrudnionych, a 4 odeszły z pracy w Grupie. 

 

Francja 
 

 Mężczyźni RF 
17/18 

Kobiety 
RF 17/18 

Razem RF 
17/18 

Mężczyźni 
RF 18/19 

Kobiety 
RF 18/19 

Razem RF 
18/19 

Odsetek powrotów do pracy n.d. 100,0% 100,0% n.d. 88,2% 88,2% 

Współczynnik retencji po urlopie rodzicielskim n.d. 92,0% 92,0% n.d. 80,8% 80,8% 
 

Powrót do pracy: W RF 2018/2019, 31 pracowników korzystało z urlopu rodzicielskiego. 17 
pracowników miało powrócić do pracy po urlopie. 15 osób powróciło do pracy przed końcem 
RF 2018/2019, natomiast 2 po wykorzystaniu urlopu odeszły z pracy w Grupie. 

Współczynnik retencji po urlopie rodzicielskim: W RF 2017/2018 urlop rodzicielski wzięło 29 
pracowników. Na dzień 31 sierpnia 2019 r. z tych 29 osób 21 było nadal zatrudnionych, 3  
przebywały jeszcze na urlopie, a 5 odeszło z pracy w Grupie. 

 

Włochy 
 

 Mężczyźni 
RF 17/18 

Kobiety 
RF 17/18 

Razem RF 
17/18 

Mężczyźni RF 
18/19 

Kobiety 
RF 18/19 

Razem RF 18/19 

Odsetek powrotów do pracy 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 75,0% 77,8% 

Współczynnik retencji po urlopie rodzicielskim n.d. 92,0% 92,0% 50,0% 93,2% 91,3% 
 

Powrót do pracy: W RF 2018/2019, 49 pracowników korzystało z urlopu rodzicielskiego. 9 
pracowników miało powrócić do pracy po urlopie. 7 osób powróciło do pracy przed końcem RF 
2018/2019, natomiast 2 po wykorzystaniu urlopu odeszły z pracy w Grupie. 

Współczynnik retencji po urlopie rodzicielskim: W RF 2017/2018 urlop rodzicielski wzięło 49 
pracowników. Na dzień 31 sierpnia 2019 r. z tych 49 osób 42 było nadal zatrudnionych, 3 przebywały 
jeszcze na urlopie, a 4 odeszły z pracy w Grupie. 
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Zatrudnienie – cd.  
 
 

Niemcy 
 

 Mężczyźni 
RF 17/18 

Kobiety 
RF 17/18 

Razem RF 
17/18 

Mężczyźni 
RF 18/19 

Kobiety 
RF 18/19 

Razem RF 
18/19 

Odsetek powrotów do pracy n.d. 67,0% 67,0% n.d. n.d. n.d. 

Współczynnik retencji po urlopie rodzicielskim 100,0% 74,0% 75,0% n.d. 68,8% 68,8% 
 

Powrót do pracy: W RF 2018/2019, 36 pracowników korzystało z urlopu rodzicielskiego. Na 
dzień 31 sierpnia 2019 r. wszyscy byli nadal na urlopie. 

Współczynnik retencji po urlopie rodzicielskim: W RF 2017/2018 urlop rodzicielski wzięło 38 
pracowników. Na dzień 31 sierpnia 2019 r. z tych 38 osób 11 było nadal zatrudnionych, 22 przebywały 
jeszcze na urlopie, a 5 odeszło z pracy w Grupie. 

 

Luksemburg 
 

 Mężczyźni 
RF 17/18 

Kobiety 
RF 17/18 

Razem RF 
17/18 

Mężczyźni 
RF 18/19 

Kobiety 
RF 18/19 

Razem RF 
18/19 

Odsetek powrotów do pracy 100,0% 85,0% 86,0% 85,7% 60,0% 64,3% 

Współczynnik retencji po urlopie rodzicielskim n.d. 85,0% 85,0% 66,7% 88,2% 85,0% 
 

Powrót do pracy: W RF 2018/2019, 44 pracowników korzystało z urlopu rodzicielskiego. 42 
pracowników miało powrócić do pracy po urlopie. 27 osób powróciło do pracy przed końcem 
RF 2018/2019, natomiast 15 po wykorzystaniu urlopu odeszło z pracy w Grupie. 

Współczynnik retencji po urlopie rodzicielskim: W RF 2017/2018 urlop rodzicielski 
wzięło 20 pracowników. Na dzień 31 sierpnia 2019 r. z tych 20 osób 17 było nadal 
zatrudnionych, a 3 odeszło z pracy w Grupie. 

 

Hiszpania 
 

 Mężczyźni RF 
17/18 

Kobiety 
RF 17/18 

Razem RF 
17/18 

Mężczyźni 
RF 18/19 

Kobiety 
RF 18/19 

Razem RF 
18/19 

Odsetek powrotów do pracy n.d. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Współczynnik retencji po urlopie rodzicielskim n.d. 100,0% 100,0% n.d. 100,0% 100,0% 
 

Powrót do pracy: W RF 2018/2019, 3 pracowników korzystało z urlopu rodzicielskiego: 2 
powróciło do pracy po zakończeniu urlopu, a 1 nadal przebywa na urlopie. 

Współczynnik retencji po urlopie rodzicielskim: W RF 2017/2018 urlop rodzicielski 
wzięło 2 pracowników. Wszystkie na dzień 31 sierpnia 2019 r. były nadal zatrudnione. 
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About this report 

O raporcie 

 
 

Introdu 
tainability 
h 

Our 
and 

 
 
 
 
 

Niniejszy Raport przedstawia strategię 
zrównoważonego rozwoju Grupy Ferrero  

Opracowaniem raportu zajęło się Biuro ds. 
CSR i Zrównoważonego Rozwoju  

Dane dotyczące Fundacji im. Piery, Pietra  

oraz nasze działania na całym świecie 
podejmowane w tym zakresie w roku 
finansowym (RF) 2018/2019 (od  

( ). i Giovanniego Ferrero (dalej „Fundacja Ferrero”)  

1 września 2018 do 31 sierpnia 2019). Obok 
celów podanych w poprzednich raportach,  
ta 11. edycja została opracowana w oparciu 
o proces analizy istotności poszczególnych 
tematów, w zależności od ich znaczenia dla 
Grupy. W procesie tym w sposób stały brali 
udział interesariusze Grupy. 

Poprzednie raporty dostępne są na stronie 
internetowej pod adresem: 

 
Niniejszy raport został sporządzony według 
standardów GRI: Core option. Spis treści 
GRI jest dostępny w zakładce „Sustainability 
Reports” na naszej stronie internetowej: 

Uwzględniono także następujące 
dokumenty referencyjne: 

– „10 zasad” Global Compact ONZ (UNGC); 

– ISO (International Standard 
Organisation) 26000:2010 „Guidance 
on social responsibility”; 

– Wytyczne Organizacji Współpracy i 
Rozwoju Gospodarczego (OECD) dla  
Przedsiębiorstw Wielonarodowych; 

– Publikacja GRI i UN Global Compact 
pt. „An Analysis of the Goals and 
Targets”. 

Zakres danych finansowych ujętych w 
raporcie odpowiada skonsolidowanym 
sprawozdaniom finansowym Ferrero 
International. 

W raportowanym okresie Grupa Grupa 
Ferrero i jednostki z nią powiązane przejęły 
gałąź działalności związaną z produkcją 
ciastek, owoców i przekąsek owocowych, 
lodów i ciast gotowych od spółki Kellogg 
Company. Grupa Ferrero przejęła również 
większościowe udziały w Ice Cream Factory 
Comaker (ICFC). 

Jeśli chodzi o dane jakościowe i 
ilościowe dotyczące aspektów 
społecznych i środowiskowych, z 
zakresu raportowania wyłączone 
zostały następujące jednostki: 
– spółki należące do Stelliferi & Itavex 

Srl, które zajmują się przetwarzaniem 
i sprzedażą orzechów laskowych 
prażonych na różnych etapach 
obróbki (chyba że podano inaczej); 

– spółki należące do Fannie May 
Confections Brands, Inc. (chyba że 
podano inaczej), gałąź działalności 
Nestlé’s U.S. związana z produkcją 
słodyczy (chyba że podano inaczej), 
gałąź działalności Kellogg Company 
związana z produkcją  ciastek, owoców i 
przekąsek owocowych, lodów i ciast 
gotowych (chyba że podano inaczej) 
oraz Ice Cream Factory Comaker (chyba 
że podano inaczej). 

zostały ujęte. 

Informacja nt. metodologii podawania 
danych środowiskowych została 
zamieszczona w  

niniejszego raportu. 

Raport został poddany ograniczonemu 
audytowi przez PwC. 

Jeśli dane z lat ubiegłych były przeliczane na 
potrzeby porównania z danymi tegorocznego 
raportu, jest to zawsze wyraźnie wskazane. 

Raport Zrównoważonego Rozwoju jest 
dostępny na stronie internetowej pod 
adresem , 
gdzie dostępne są również edycje z lat 
ubiegłych (zwane wcześniej „Raportami 
społecznej odpowiedzialności biznesu”). 
Poprzednia, 10-ta edycja raportu była 
opublikowana w październiku 2019 r. 

Kolejne raporty będziemy nadal 
publikować raz do roku. 
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INFORMACJA NT. SYTUACJI 
SZCZEGÓLNYCH TRUDNOŚCI * 
W trakcie, kiedy trwają prace and naszym 
raportem zrównoważonego rozwoju, noszącym w 
tym roku tytuł „Z myślą o przyszłości”, cały świat  
boryka sie z niespotykanym dotąd wyzwaniem w 
postaci COVID-19. Wiele spośród celów, które 
wyznaczamy sobie do realizacji jako Ferrero, 
zakłada osiągnięcie poziomu 100%. Jest to 
efektem naszych szczerych i prawdziwych intencji 
dążenia do wiarygodnych i zrównoważonych 
praktyk w całym łańcuchu dostaw i całej sferze 
podlegającej naszej kontroli i wpływom. 

Pisząc o tym, że zobowiązujemy się osiągnąć 
100% zrównoważonego zaopatrzenia w 
konkretny surowiec, jak ma to miejsce np. z 
olejem palmowym od 2015 roku, zakładamy, że 
minimalny poziom naszej działalności będzie 
wynosił powyżej 95%, mamy bowiem 
świadomość, że rolnicy w swojej produkcji 
mogą mierzyć sie z wieloma trudnościami, a 
kłopoty w łańcuchu dostaw mogą przekładać 
się bezpośrednio na zaopatrzenie naszych 
fabryk. 

Jeśli zdarzają się zatem sytuacje, w których 
następuje czasowe zaburzenie dostaw, a co za 
tym idzie realizacja naszego zobowiązania nie 
osiąga 100%, deklarujemy jak najszybsze 
podjęcie działań w kierunku rozpoznania sytuacji 
i zaradzenia trudnościom, z jakimi borykamy się 
my sami lub nasi dostawcy – aż do poziomu 
rolników – tak, by jak najszybciej możliwy był 
powrót do poziomu 100%. W raporcie za RF 
19/20 podamy więcej szczegółowych informacji na 
temat skutków pandemii i działań, jakie w związku z 
nią podjęliśmy. 

* Nie poddano sprawdzeniu przez audytora raportu. 
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Granice tematów  
 

 
W celu ustalenia, jak wygląda oddziaływanie danego tematu a w efekcie jego znaczenie, określiliśmy granice każdego spośród dziewięciu tematów, które uznane zostały za istotne. 

 
Temat Na co oddziałuje  Rodzaj zaangażowania  

Zmiany klimatyczne i jakość powietrza  Zakłady produkcyjne, magazyny, podróże służbowe, dostawcy Generowane przez Grupę i bezpośrednio powiązane przez relacje 
biznesowe Grupy  

Jakość i bezpieczeństwo produktów i składników  Zakłady produkcyjne, dostawcy, sieci dystrybucji i sprzedaży, konsumenci, 
stowarzyszenia konsumenckie i organizacje pozarządowe, rządy i regulatorzy 

Generowane przez Grupę i takie, do których przyczynia się działalność Grupy  

Zrównoważone opakowania  Zakłady produkcyjne, magazyny, konsumenci, dostawcy Generowane przez Grupę i takie, do których przyczynia się działalność Grupy 

Odpowiedzialny łańcuch dostaw  Grupa Ferrero, dostawcy Takie, do których przyczynia się działalność Grupy i bezpośrednio 
powiązane przez relacje biznesowe Grupy 

Etyka biznesowa  Grupa Ferrero, dostawcy, sieci dystrybucji i sprzedaży, rolnicy Takie, do których przyczynia się działalność Grupy i bezpośrednio 
powiązane przez relacje biznesowe Grupy 

Prawa człowieka  Grupa Ferrero, dostawcy, rolnicy, organizacje pozarządowe Takie, do których przyczynia się działalność Grupy i bezpośrednio 
powiązane przez relacje biznesowe Grupy 

Ochrona zasobów przyrody i bioróżnorodności  Zakłady produkcyjne, magazyny, konsumenci, dostawcy, rolnicy Takie, do których przyczynia się działalność Grupy i bezpośrednio 
powiązane przez relacje biznesowe Grupy 

Żywienie, odpowiedzialna konsumpcja i marketing Grupa Ferrero, konsumenci, stowarzyszenia konsumenckie i organizacje 
pozarządowe, instytucje, rządy i regulatorzy 

Generowane przez Grupę i takie, do których przyczynia się działalność Grupy 

Różnorodność i inkluzywność  Grupa Ferrero Generowane przez Grupę 
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O danych środowiskowych  
 
 

Zbieranie danych  
Dane z naszych zakładów są zbierane i 
analizowane przez wewnętrzną platformę 
pod nazwą SuRe (Sustainability Reporting). 
Narzędzie to umożliwia sprawne 
zarządzanie, optymalizację 
przepływów i usprawnia transfer 
danych. 

Dodatkowo w tym roku wspólnie z firmą 
Exentriq opracowaliśmy nową specjalną 
platformę, przeznaczoną do agregowania, 
walidacji i zarządzania wszystkimi danymi 
środowiskowymi Grupy. Platforma 
wykorzystuje najnowsze technologie i 
umożliwia złożoną analizę danych. 

 
Standardy i metody 
Zasady liczenia naszego śladu węglowego 
są w pełni zgodne ze Standardem 
Corporate Accounting and Reporting – 
GHG Protocol – opracowanym 

Szczegóły wyliczeń  
Odsetek surowców wtórnych w 
opakowaniach wynika z szacunkowego 
obliczenia ilości zawartości surowców 
wtórnych we wszystkich wykorzystywanych 
przez nas materiałach opakowaniowych. 

Jeśli chodzi o papier i tekturę, dane opierają 
się na kalkulacji wynikającej ze składu 
nabywanych materiałów. Dla tworzyw rPET 
i rPP, dane odzwierciedlają dokładną 
kalkulację surowców wtórnych nabytych w 
roku, którego dotyczy raport. W przypadku 
szkła i aluminium dane pochodzą od 
dostawców i uwzględniają fakt, że materiały 
te były nabywane z różnych zakładów, a w 
związku z tym zależą od efektywności 
zbiórki i recyklingu surowców w krajach, 
gdzie działają zakłady dostawców. 

Czynniki emisji związane z pozyskiwaniem 
energii z paliw zostały pobrane z baz 
danych Ecoinvent 3.4 oraz EPA Centre for 
Corporate Climate Leadership – GHG 
Emissions Factors Hub (marzec 2018). 
Energia wytwarzana we własnym zakresie 
ze źródeł odnawialnych oraz nabywana na 
rynku z certyfikatem odnawialnego 
pochodzenia nie przyczynia się do emisji 
gazów cieplarnianych. Jest to założenie 
zgodne z przykładami dobrych praktyk, 
podanych w protokole GHG. 

Emisje związane z gazami 
chłodniczymi zostały policzone w 
oparciu o IPCC Fifth Assessment 
Report, 2014 (AR5) czynniki emisji, 
horyzont 100-letni. 

 
 

Zaktualizowana wartość wyjściowa 
emisji gazów cieplarnianych  

Emisje związane z leasingiem samochodów 
zostały skalkulowane w oparciu o dane 
zebrane we własnym zakresie z 30 krajów, 
w których leasingujemy samochody. Dane 
pochodzą z maja 2018 r., wartości zostały 
wyliczone dla całego roku finansowego. 

Emisje dotyczące dóbr inwestycyjnych 
zostały oparte na szacunkach. 

 
Granice zakresu danych  
Dane dotyczą 20 zakładów produkcyjnych 
(z wyłączeniem Kamerunu, RPA i zakładów 
przetwórczych HCo) oraz 13 magazynów 
bezpośrednio prowadzonych przez Ferrero, 
chyba że w raporcie zaznaczono inaczej. 

przez World Resources Institute (WRI) wraz 
z World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD), który obecnie 
stanowi uznany na całym świecie sposób 
pomiaru i raportowania śladu węglowego. 

Ocena oddziaływania na środowisko jest 
zgodna z normą ISO 14040 oraz 
normami ISO 14044 LCA, łącznie z 
odnośnymi Principles and Reference 
Framework, Requirements and Guidelines. 

Wskaźniki emisji CO2eq wykorzystane do 
obliczenia emisji w ujęciu rynkowym i w 
ujęciu lokalizacyjnym pochodzą z bazy 
danych Ecoinvent 3.4, z wyjątkiem danych 
w ujęciu lokalizacyjnym za rok 2019 
(Ecoinvent 3.6). Dla obliczenia emisji z 
zakresu 3, korzystano głównie z danych 
dostępnych w komercyjnych bazach 
danych (np Ecoinvent 3.1, 
Międzynarodowa Agencja Energetyki), jak 
również własnych opracowań danych. 

Nasze cele redukcji emisji gazów cieplarnianych, które chcemy osiągnąć do roku 2030, 
określiliśmy w stosunku do poziomu wyjściowego, za który przyjęliśmy emisje z RF 2017/2018, 
uwzględniające również ostatnio przejęte spółki i inne znaczące działalności, które nie są 
przedmiotem niniejszego raportu. 

 
Cele dot. zmian 
klimatycznych  

Rok wyjściowy 
[RF 17/18] 

Najnowsze dostępne 
dane [RF 18/19] 

 
Różnica 

Zakres 1&2* (Abs.) 724.697 [tCO2e] 70.,212 [tCO2e] -3,0% 

Zakres 1,2&3** (Int.) 4,6 [tCO2e/t prod.] 4,6 [tCO2e/t prod.] -1,1% 

 
* Zakres 2 w ujęciu rynkowym. 

** Uwzględnia główne nabywane towary (jak materiały, orzechy, kakao, mąka, olej palmowy, nabiał, cukier), logistykę 
przychodzącą, paliwa i energię na poziomie produkcji oraz związane z zakończeniem użytkowania produktów. 

Uwaga: dane nie zostały poddane sprawdzeniu przez audytora raportu. 
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Raport zrównoważonego 
rozwoju Grupy Ferrero za 
rok 2019 

 

Oświadczenie audytora raportu  

 
Wstęp 

Nasze podejście 
do 
zrównoważonego 
rozwoju 

Nasze postępy i 
osiągane wyniki 

 
Najważniejsze dane liczbowe 

 
 
 

  

Wykonana praca 
 
W ramach przeprowadzonego badania nie badaliśmy zewnętrznych źródeł informacji ani opinii 
eksperckich, do których odnosi się badany Raport. 

 
W ramach ograniczonego badania przeprowadziliśmy m.in. następujące procedury: 
 
 Zapoznaliśmy się ze strukturą organizacji zrównoważonego rozwoju, w tym ze sposobem 

zarządzania nim oraz udziałem interesariuszy w całym procesie; 
 
 Przeanalizowaliśmy działanie procesów, w wyniku których tworzone są, zbierane i przetwarzane 

informacje, ujawnione w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju; 

 
 Prześledziliśmy, na podstawie informacji uzyskanych od kierownictwa Spółki, procedury kontroli 

wewnętrznej wspierające proces zbierania, agregowania i przekazywania danych i informacji do 
działu, który odpowiada za przygotowanie Raportu; 

 
 Rozpoznaliśmy najbardziej prawdopodobne ryzyka związane z możliwością wystąpienia błędów 

materialnych w Raporcie, pod katem Kryteriów GRI; 
 
 Przeanalizowaliśmy zgodność i wewnętrzną spójność informacji jakościowych ujawnionych w 

Raporcie Zrównoważonego Rozwoju w kontekście Kryteriów GRI; 

 
 Przeanalizowaliśmy istotne informacje źródłowe, na których opierają się stwierdzenia zawarte w 

Raporcie; 

 
 Porównaliśmy wybrane dane finansowe i informacje zawarte w Raporcie Zrównoważonego 

Rozwoju z porównywalnymi danymi ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych i 
sprawozdania z zarządzania Grupą za rok finansowy kończący się z dniem 31 sierpnia 2019 r.; 

 
 Oceniliśmy sposób przedstawienia w Raporcie informacji dotyczących wyników osiąganych w 

obszarze zrównoważonego rozwoju; 

 
 Uzyskaliśmy zapewnienie ze strony kierownictwa Spółki oraz jej pracownika odpowiedzialnego za 

zrównoważony rozwój, iż Raport jest zgodny z Kryteriami GRI, a informacje w nim prezentowane 
kompletne i dokładne. 

 
Uważamy, że uzyskane dowody są wystarczające i właściwe do wydania poświadczenia. 

Wnioski 
 
W oparciu o przeprowadzone czynności i zgromadzone dowody stwierdzamy, iż nie napotkaliśmy na 
nic, co mogłoby świadczyć o tym że Raport Zrównoważonego Rozwoju wydany przez Spółkę za 
okres 1 września 2018  - 31 sierpnia 2019 nie został przygotowany, w którymkolwiek z istotnych 
aspektów, w sposób zgodny z odnośnymi Kryteriami GRI. 

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 
reprezentowana przez  

Luksemburg, 12 października 2020 r. 

Mervyn R. Martins 
Partner 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sprawozdanie z niezależnego ograniczonego badania  
informacji ujawnionych w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju  
 
Rada Dyrektorów  
Ferrero International S.A. 
 

 
Przeprowadziliśmy ograniczone badanie treści zawartych w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju, wydanym 
przez Ferrero International S.A. (dalej zwanego „Spółką”), za okres od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. 

 
Zapoznanie się z metodyką raportowania i pomiaru  
 
Raport Zrównoważonego Rozwoju należy czytać i rozumieć łącznie ze Standardami Raportowania 
Zrównoważonego Rozwoju (Sustainability Reporting Standards) wydanymi przez Global Reporting Initiative 
(zwanymi dalej „Kryteriami GRI”), za których wybór i zastosowanie odpowiada jedynie Spółka. Brak miarodajnej 
instytucji o ugruntowanej praktyce, w oparciu o wskazania której można by opracowywać, poddawać ocenie i dokonywać 
pomiaru informacji innych niż finansowe sprawia, że możliwe jest przyjęcie różnych, w podobnym stopniu akceptowalnych 
technik pomiaru, co może wpływać na rzetelność porównań informacji pochodzących od różnych jednostek i 
wygenerowanych w różnych okresach czasowych. 

 
 

Odpowiedzialność Rady Dyrektorów za Raport  
 
Rada Dyrektorów Spółki odpowiada za przygotowanie i przedstawienie Raport Zrównoważonego Rozwoju, 
zgodnie z Kryteriami GRI. 

 
Odpowiedzialność Rady Dyrektorów Spółki obejmuje wybór i zastosowanie odpowiednich metod raportowania 
zrównoważonego rozwoju, jak również założeń i szacunków, związanych z poszczególnymi ujawnianymi 
informacjami, uznanych za racjonalne w danych okolicznościach. Ponadto Rada Dyrektorów odpowiada za 
wdrożenie odpowiednich kontroli wewnętrznych, które uzna za konieczne dla zapewnienia, iż przygotowanie 
Raportu odbywa się w sposób wolny od błędów materialnych, wynikających czy to z zamierzonego oszustwa, czy 
też pomyłki. 
 
 
Nasza niezależność i system kontroli  
 
Deklarujemy zgodność z wymogiem niezależności i innymi wymaganiami etycznymi, zawartymi w Kodeksie Etyki 
Zawodowych Księgowych, opracowanym dla Luksemburga przez „Commission de Surveillance du Secteur 
Financier” (CSSF), który opiera się na podstawowych zasadach uczciwości, obiektywizmu, kompetencji 
zawodowych i należnej staranności, poufności oraz profesjonalnego zachowania. 

 
Nasza firma stosuje International Standard on Quality Control 1 (ISQC1), przyjęty dla Luksemburga przez CSSF i 
właściwie do tego utrzymuje kompleksowy system kontroli jakości, obejmujący udokumentowane polityki i 
procedury dotyczące zgodności z wymaganiami etycznymi, standardami zawodowymi oraz obowiązującymi 
wymogami prawnymi i regulacyjnymi. 
 
 
Odpowiedzialność „Réviseur d’entreprises agréé” 
 
Nasze zadanie polega na wydaniu ograniczonego poświadczenia wiarygodności informacji ujawnionych w 
Raporcie Zrównoważonego Rozwoju w oparciu o przeprowadzone przez nas badanie. 

 
Badanie to przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowym Standardem Realizacji Usług Poświadczających 
(International Standard on Assurance Engagements 3000 (Revised) „Assurance Engagements other than Audits 
and Reviews of Historical Financial Information”, wydanym przez Międzynarodową Radę Standardów Rewizji 
Finansowej i Usług Poświadczających (International Auditing and Assurance Standards Board  - IAASB) w 
kształcie przyjętym dla Luksemburga przez Institut des Réviseurs d’Entreprises. Standard ten wymaga od nas 
zaplanowania i przeprowadzenia badania w celu uzyskania ograniczonego przeświadczenia, iż informacje 
ujawnione w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju za okres od 1  września 2018  r. do 31 sierpnia 2019 r. zostały 
przygotowane, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z odnośnymi Kryteriami GRI. 
 
W takim ograniczonym badaniu procedury różnią się między sobą naturą i czasem i obejmują zakres mniejszy niż 
w przypadku badania pełnego. W efekcie poziom pewności uzyskanej w badaniu ograniczonym jest zasadniczo 
niższy niż w przypadku badania pełnego. 

 
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg T : +352 494848 1, F : +352 494848 2900, www.pwc.lu 
 

Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (autorisation gouvernementale n°10028256) 
R.C.S. Luxembourg B 65 477 - TVA LU25482518 
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