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Podnoszenie jakości życia i dążenie do lepszej przyszłości – to nasz cel. Każdego dnia 
dokładamy wszelkich starań, by podnosić jakość życia ludzi na całym świecie w zakresie
prawidłowego żywienia i nawodnienia oraz ich otoczenia.

Wybraliśmy naszych ambasadorów.

Każdy z nich powstał, by życie każdego, 
kto jest z nim związany, stawało się lepsze.

Są nimi nasze produkty. 

01

S P I S   T R E Ś C I
DLA KAŻDEGO CZŁOWIEKA

I KAŻDEJ RODZINY
O RAPORCIEKIM JESTEŚMY

16

DLA NASZEJ 
PLANETY

54
66

DLA NASZYCH 
SPOŁECZNOŚCI

30
02

List prezesa  

Nasza strategia 

Nasze zobowiązania na lata 2017–2019

Globalne wyzwania producentów żywności

Nasza działalność w Polsce

Struktura zarządzania Nestlé w Polsce

Produkujemy żywność dla całej rodziny

Wnosimy wartość dla polskiej gospodarki

Stawiamy sobie wysokie wymagania

Słuchamy naszych interesariuszy

Dialog to podstawa

02

04

06

06

08

10

12

13

14

14

15

Cel Zrównoważonego Rozwoju ONZ 

Zdrowie jest najważniejsze

Odpowiedni Profil Żywieniowy

Upraszczamy i wzbogacamy receptury

Naszą inspiracją jest tradycja

Pamiętamy o indywidualnych potrzebach 

Wiedza podstawą świadomego działania

Edukujemy i angażujemy Polaków dla zdrowia

17

18

19

21

22

23

25

26

Cel Zrównoważonego Rozwoju ONZ 

Minimalizujemy nasz wpływ 
w lokalnym łańcuchu dostaw

Wspieramy rozwój 
zrównoważonego rolnictwa

Dbamy o zasoby wody

Mapowanie redukcji zużycia wody

Oszczędnie gospodarujemy wodą 

Mniej opakowań - mniejszy ślad 

Mniejsze nie znaczy gorsze

Sukcesy w odchudzaniu naszych opakowań

Zero odpadów na wysypiska

Zagospodarowujemy swoje odpady

Efektywny recykling to nasza
wspólna sprawa 

Cel Zrównoważonego Rozwoju ONZ 

Lokalne surowce

Produkty od polskich dostawców

Inwestujemy w polskich dostawców 

Zaangażowany sąsiad

Razem pomagamy

Pracodawca z wyboru

Nasza firma to ludzie

Zdrowie i równowaga

Wsparcie w rozwoju pracowników

Inwestujemy w młodych

Bezpieczna praca dla wszystkich

Nasze zobowiązania

31

32

33

36

37

38

39

39

42

45

48

52

53

55

56

57

58

58

59

59

60

61

62

63

64

Jak zdefiniowaliśmy 

treść raportu

67

Indeks treści GRI69



Raport Tworzenia Wspólnej Wartości Nestlé w Polsce 2014–2016Raport Tworzenia Wspólnej Wartości Nestlé w Polsce 2014–2016

Podnoszenie jakości życia i dążenie do lepszej przyszłości – to nasz cel. Każdego dnia 
dokładamy wszelkich starań, by podnosić jakość życia ludzi na całym świecie w zakresie
prawidłowego żywienia i nawodnienia oraz ich otoczenia.

Wybraliśmy naszych ambasadorów.

Każdy z nich powstał, by życie każdego, 
kto jest z nim związany, stawało się lepsze.

Są nimi nasze produkty. 

01

S P I S   T R E Ś C I
DLA KAŻDEGO CZŁOWIEKA

I KAŻDEJ RODZINY
O RAPORCIEKIM JESTEŚMY

16

DLA NASZEJ 
PLANETY

54
66

DLA NASZYCH 
SPOŁECZNOŚCI

30
02

List prezesa  

Nasza strategia 

Nasze zobowiązania na lata 2017–2019

Globalne wyzwania producentów żywności

Nasza działalność w Polsce

Struktura zarządzania Nestlé w Polsce

Produkujemy żywność dla całej rodziny

Wnosimy wartość dla polskiej gospodarki

Stawiamy sobie wysokie wymagania

Słuchamy naszych interesariuszy

Dialog to podstawa

02

04

06

06

08

10

12

13

14

14

15

Cel Zrównoważonego Rozwoju ONZ 

Zdrowie jest najważniejsze

Odpowiedni Profil Żywieniowy

Upraszczamy i wzbogacamy receptury

Naszą inspiracją jest tradycja

Pamiętamy o indywidualnych potrzebach 

Wiedza podstawą świadomego działania

Edukujemy i angażujemy Polaków dla zdrowia

17

18

19

21

22

23

25

26

Cel Zrównoważonego Rozwoju ONZ 

Minimalizujemy nasz wpływ 
w lokalnym łańcuchu dostaw

Wspieramy rozwój 
zrównoważonego rolnictwa

Dbamy o zasoby wody

Mapowanie redukcji zużycia wody

Oszczędnie gospodarujemy wodą 

Mniej opakowań - mniejszy ślad 

Mniejsze nie znaczy gorsze

Sukcesy w odchudzaniu naszych opakowań

Zero odpadów na wysypiska

Zagospodarowujemy swoje odpady

Efektywny recykling to nasza
wspólna sprawa 

Cel Zrównoważonego Rozwoju ONZ 

Lokalne surowce

Produkty od polskich dostawców

Inwestujemy w polskich dostawców 

Zaangażowany sąsiad

Razem pomagamy

Pracodawca z wyboru

Nasza firma to ludzie

Zdrowie i równowaga

Wsparcie w rozwoju pracowników

Inwestujemy w młodych

Bezpieczna praca dla wszystkich

Nasze zobowiązania

31

32

33

36

37

38

39

39

42

45

48

52

53

55

56

57

58

58

59

59

60

61

62

63

64

Jak zdefiniowaliśmy 

treść raportu

67

Indeks treści GRI69



Raport Tworzenia Wspólnej Wartości Nestlé w Polsce 2014–2016Raport Tworzenia Wspólnej Wartości Nestlé w Polsce 2014–201602 03

Kim jesteśmy 
List prezesa  

Kim jesteśmy

G4-1

Cieszę się, że mogę podzielić się 
z Państwem już trzecim raportem 
społecznym Nestlé w Polsce, 
podsumowującym naszą działalność 
za lata 2014–2016. To wydanie jest
mi szczególnie bliskie, ponieważ 
pokazuje pozytywny wpływ społeczny 
odnoszący się do naszego celu
i wartości.

Nestlé rozpoczęło swoją działalność 
już 150 lat temu od wynalezienia 
przez Henriego Nestlé odżywki dla 
niemowląt. Od tego czasu istniejemy 
po to, aby wywierać pozytywny 
wpływ na społeczeństwo, co jest 
odzwierciedlone w naszym celu: 
Podnoszenie jakości życia i dążenie 
do lepszej przyszłości. Nasze wartości 
opierają się na szacunku: szacunku 
dla nas samych, dla innych, dla 
różnorodności oraz dla przyszłych 
pokoleń. Nasz cel i wartości 
przyczyniły się do sukcesu Nestlé 
w przeszłości i przyczynią się do 
niego również w przyszłości.

Jako największa firma spożywcza 
świata mamy wpływ na życie 
miliardów ludzi na Ziemi każdego 
dnia, poprzez naszych pracowników, 
dostawców, rolników dostarczających 
nam surowce, klientów oraz 
interesariuszy, z którymi pracujemy 
na co dzień. Wspólnie z nimi chcemy 
tworzyć wspólną wartość 
i pozytywnie wpływać na 
społeczeństwo. Jesteśmy dumni 
z tego, że udaje nam się tak 
pracować już od ponad 20 lat.  

Nestlé w Polsce współtworzy dzisiaj 
ponad 5000 pracowników. Większość 
naszych produktów pochodzi 
z 7 fabryk zlokalizowanych na terenie 
całej Polski. 57% naszych surowców 
i opakowań kupujemy od dostawców 
działających w Polsce, a 70% naszej 

sprzedaży stanowi produkcja lokalna. 
W ciągu ostatnich trzech lat 
zainwestowaliśmy w Polsce 1 mld zł, 
w tym aż 61 milionów zł 
przeznaczyliśmy na inwestycje 
w ochronę środowiska. 

Raport ten pokazuje nasz pozytywny 
wpływ na społeczeństwo w Polsce, 
w trzech obszarach. Odnoszą się one 
bezpośrednio do naszej misji 
podnoszenia jakości życia i dążenia do 
lepszej przyszłości: Dla każdego 
człowieka i każdej rodziny, w którym 
kontynuujemy nasze działania 
związane ze wspieraniem 
prowadzenia zdrowszego stylu życia,
z dużym naciskiem na edukację 
żywieniową dzieci oraz reformulację 
produktów. Dla naszych społeczności, 
gdzie wspieramy rozwój prężnych 
i aktywnych społeczności, poprzez 
promowanie praw człowieka 
i wspieranie rozwoju tych, którzy 
mieszkają w sąsiedztwie naszych 
fabryk, a także z nami współpracują. 
Dla naszej planety, gdzie prowadzimy 
działania na rzecz zmniejszenia zużycia 
wody i odpowiedzialnego 
gospodarowania odpadami. 

W Raporcie, na następnych stronach, 
mogą Państwo przeczytać więcej 
szczegółów na ten temat. Nasze 
działania odnoszą się również do 
Celów Zrównoważonego Rozwoju 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 
(tzw. SDG – Sustainable Development 
Goals).  Czujemy się odpowiedzialni 
w Polsce za realizację tych celów 
w takich obszarach jak: promocja 
prawidłowo zbilansowanej diety 
i nawadniania się wśród 
najmłodszych, ochrona zasobów 
wodnych oraz budowanie 
odpowiedzialnego łańcucha dostaw 
w dialogu z naszymi rolnikami 
i dostawcami. Jesteśmy 
wiarygodnym partnerem UNGC 

w Polsce, biorąc aktywny udział 
w dyskusji na temat zrównoważonego 
rozwoju naszego kraju.

Serdecznie zapraszam Państwa 
do zapoznania się z tegoroczną edycją 
Raportu. Mam nadzieję, że jego 
cyfrowa formuła pozwoli na szybkie 
dotarcie do informacji, które są dla 
Państwa interesujące. 

Czekamy z niecierpliwością na 
Państwa opinie dotyczące raportu, 
naszego wpływu na społeczeństwo 
oraz planów w tym zakresie. 
Zachęcam do dzielenia się z nami 
uwagami co do naszej 
dotychczasowej i przyszłej 
działalności pod adresem: 

 

oraz na naszym profilu na platformie 
Facebook.

Państwa opinie zarówno dotyczące 
Raportu, jak i naszych działań będą 
dla nas bardzo cennym wkładem 
w dalszy rozwój naszej misji 
podnoszenia jakości życia i dążenia 
do lepszej przyszłości. 

Simon Smith

raportowanie.spoleczne@pl.nestle.com

Simon Smith

Szef Rynku Nestlé w Polsce i Krajach Bałtyckich
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Kluczowym środkiem do osiągnięcia 
naszego celu – podnoszenia jakości życia 
i dążenia do lepszej przyszłości – jest 
poszukiwanie rozwiązań, które odpowiadać 
będą na najistotniejsze wyzwania 
ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. 

Jesteśmy dumni, że 150 lat działalności 
Nestlé, w tym ponad 20-letnia obecność 
w Polsce, przynosi dowody stosowania 
tego podejścia w codziennej praktyce:

• W trosce o lepszą przyszłość dla 
każdego z nas i naszych rodzin 
poprawiamy profil żywieniowy 
naszych produktów, wpływając na 
polepszenie stanu zdrowia 
i samopoczucia Polaków, oraz 
uświadamiamy, jak ważne jest 
prawidłowe odżywianie się.

• Dbając o społeczności, w których 
żyjemy, podejmujemy współpracę 
z miejscowymi rolnikami 
i dostawcami, a lokalizacja naszych 
zakładów i infrastruktury w lokalnych 
społecznościach pozwala wpływać 
na ich rozwój i poprawę jakości życia 
mieszkańców.

• Z myślą o lepszej przyszłości dla  
Ziemi redukujemy zużycie wody 
i angażujemy się w ochronę jej 
ograniczonych zasobów.

U podstaw naszej działalności leży 
przestrzeganie przepisów prawa oraz 
norm i regulacji wewnętrznych 
obowiązujących w naszej firmie.

W każdym z powyższych obszarów 
Nestlé na poziomie globalnym wyznacza 
cele, które są również realizowane lokalnie. 
Mając na uwadze specyfikę polskiego 
rynku oraz szereg zadań społecznych 
i środowiskowych, na których realizację 
Nestlé w Polsce może mieć pozytywny 
wpływ, od 2011 roku definiujemy także 
nasze obszary zobowiązań. 

W latach 2012–2013 wykonywaliśmy 
pierwsze zobowiązania, które określone 
zostały w pięciu obszarach: ludzie, 
produkty, komunikacja, środowisko 
naturalne oraz zaangażowanie społeczne. 
Na podstawie doświadczeń i wniosków 
z ich realizacji przeprowadziliśmy proces 
definiowania nowych zadań na lata 
2014–2016. W tym celu zorganizowaliśmy 
serię warsztatów z kluczowymi 
pracownikami reprezentującymi wszystkie 

najważniejsze obszary funkcjonowania 
naszej firmy, z uwzględnieniem specyfiki 
poszczególnych spółek i jednostek 
organizacyjnych Nestlé w Polsce. W ich 
wyniku wskazane zostały trzy obszary, 
w których w kolejnych latach szczególnie 
chcemy tworzyć wspólną wartość. 
W każdym z nich wyznaczyliśmy konkretne 
zobowiązania, które zostały następnie 
zatwierdzone przez zarządy spółek Nestlé 
w Polsce.

Nasze zobowiązania na lata 2014–2016:

Praca dla młodych:

Zatrudnienie 400 osób do 
30. roku życia

Rozwój programu praktyk letnich 
i zawodowych oraz objęcie nimi 
400 uczestników

Oferowanie doradztwa 
dotyczącego kariery zawodowej 
w celu zapewnienia lepszego 
przygotowania młodych ludzi do 
startu w wybranej profesji

Zaangażowanie naszych dostawców 
w inicjatywy na rzecz zatrudniania

Lokalne surowce 
i ulepszone opakowania:

50–70 proc. surowców 
pozyskiwanych lokalnie

w tym 100 proc. surowców 
pozyskiwanych lokalnie w wybranych 
biznesach

Optymalizowanie opakowań, 
począwszy od etapu projektowania

Zmniejszenie wagi opakowań

Harmonizacja opakowań

Umożliwienie łatwego otwierania 
opakowania i ponownego zamykania, 
jeśli wymaga tego koncept produktu

Zmniejszanie ilości aluminium 
wprowadzanego w obieg przez 
opakowania

Kierunek naszym działaniom pomagają 
wytyczyć opracowane przez Organizację 
Narodów Zjednoczonych Cele 
Zrównoważonego Rozwoju. 
Każde z naszych zobowiązań na rzecz 
społeczeństwa powiązaliśmy z celami 
ONZ, aby pokazać, w jaki sposób 

wspieramy ich realizację. Więcej na ten 
temat przeczytać można w podrozdziale 
2.3. Kluczowymi jednak wyzwaniami 
związanymi ze zrównoważonym 
rozwojem są dla nas: 

• promowanie prawidłowych nawyków 
żywieniowych i nawadniania się

• dbanie o zasoby wodne

• odpowiedzialne praktyki 
w łańcuchu dostaw.

Nestlé ma wpływ na życie ludzi na całym świecie – od rolników, z którymi współpracujemy, 
poprzez rodziny i osoby indywidualne, które kupują nasze produkty, oraz społeczności,
w których żyjemy i pracujemy. XXI wiek i związane z nim technologie, kreatywność oraz postęp 
otwierają przed nami nowe możliwości. Dlatego, mimo że Nestlé od 150 lat kieruje się tymi 
samymi wartościami, u podstaw których leży szacunek, w 2016 roku sformułowaliśmy na nowo 
deklarację celu Nestlé, która lepiej oddaje nasze globalne ambicje, a jednocześnie inspiruje 
i motywuje do ich realizacji. 

Podnoszenie jakości życia i dążenie do lepszej przyszłości – to nasz cel, który definiuje 
sposób działania naszej firmy na rzecz społeczeństwa i zarazem zapewnia jej długoterminowy 
sukces. W dążeniu do jego osiągnięcia ściśle współpracujemy z naszymi partnerami. Wierzymy, 
że cel i towarzyszące naszym działaniom wartości nadają każdemu pracownikowi kierunek 
i ułatwiają podjęcie decyzji oraz wzmacniają umiejętność realizacji strategicznego planu 
działania, którego fundamentem jest szacunek dla nas samych, dla innych, dla różnorodności 
i dla przyszłości. 

DLA NASZYCH 
SPOŁECZNOŚCI

DLA KAŻDEGO CZŁOWIEKA
I KAŻDEJ RODZINY

DLA NASZEJ 
PLANETY

Wspieranie zdrowego 
i pogodnego stylu życia

Wspieranie rozwoju prężnych
i aktywnych społeczności

Troska o zachowanie zasobów
dla przyszłych pokoleń

Oferowanie smaczniejszych 
i zdrowszych wyborów 

żywieniowych

Zachęcanie do prowadzenia 
zdrowszego stylu życia

Pogłębianie i upowszechnianie 
wiedzy o prawidłowym 

odżywianiu

Poprawianie warunków życia
na obszarach wiejskich

Poszanowanie i propagowanie 
praw człowieka

Promowanie godnych 
warunków pracy

i równouprawnienie

Dbanie o zasoby wodne

Przeciwdziałanie zmianom 
klimatycznym

Ochrona środowiska 
naturalnego

Osiągnięte

W trakcie

Jeszcze nie osiągnięte

Nowy cel
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uświadamiamy, jak ważne jest 
prawidłowe odżywianie się.

• Dbając o społeczności, w których 
żyjemy, podejmujemy współpracę 
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Ziemi redukujemy zużycie wody 
i angażujemy się w ochronę jej 
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cele, które są również realizowane lokalnie. 
Mając na uwadze specyfikę polskiego 
rynku oraz szereg zadań społecznych 
i środowiskowych, na których realizację 
Nestlé w Polsce może mieć pozytywny 
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z ich realizacji przeprowadziliśmy proces 
definiowania nowych zadań na lata 
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i naszym partnerom na identyfikację 
dzieci narażonych na wykonywanie 
niebezpiecznych zadań sklasyfikowanych 
jako praca dzieci, a także podjęcie środków 
zaradczych. Do tej pory zidentyfikowaliśmy 
6000 takich dzieci i podjęliśmy działania, 
by im pomóc. W sumie, z naszym 
partnerem – International Cocoa Initiative 
(ICI), w celu zwiększenia świadomości na 
temat pracy dzieci dotarliśmy do 149 621 
członków społeczności i 41 193 rolników 
uprawiających kakaowce. W 2016 roku 
pozyskaliśmy ponad 140 000 ton kakao 
w ramach Nestlé Cocoa Plan. Popularna 
marka batonów KITKAT stała się pierwszą 
globalną marką cukierniczą, która w 100% 
używa w swoich produktach 
certyfikowanego kakao. Planujemy
w ramach Nestlé Cocoa Plan pozyskiwać 
150 000 ton kakao w 2017 roku, 175 000
w 2018 i 230 000 ton w 2020 roku. 
Znaczny procent tego kakao został 
pozyskany z farm i plantacji poddanych 
weryfikacji przez UTZ i Fairtrade.

Nestlé stale współpracuje również ze 
Stowarzyszeniem Sprawiedliwego 
Zatrudnienia (FLA – Fair Labour 
Association), które regularnie poddaje 
niezależnej ocenie nasze działania 
związane z zapobieganiem pracy dzieci 
wśród dostawców koncernu. 

Olej palmowy

W Nestlé stosujemy rafinowany olej 
palmowy jako składnik wielu naszych 
produktów – kupujemy niecały 1 proc. 
światowych zasobów tego surowca. 
Olej palmowy jest najczęściej używanym 
olejem roślinnym na świecie, a naszym 
wyrobom zapewnia odpowiednią teksturę, 
kruchość i chrupkość, mając przy tym 
neutralny smak i zapach. Gwarantuje też 
lepszą trwałość naszych produktów. 
Używanie oleju palmowego w fabrykach 
Nestlé odbywa się zawsze zgodnie ze 
wszystkimi przepisami dotyczącymi 
bezpieczeństwa żywności i prawem 
obowiązującym w krajach, w których 
działamy. Co więcej – nasze wewnętrzne 
normy są częstokroć zdecydowanie 
surowsze niż zewnętrzne przepisy. 

Jednak w pewnych warunkach przy 
produkcji rafinowanych olejów i tłuszczów 
roślinnych, w tym oleju palmowego, 
poddawanych działaniu wysokich 
temperatur (ponad 200°C), mogą

Osiągnięte

W trakcie

Jeszcze nie osiągnięte

Nowy cel

Nasze zobowiązania
na lata 2017–2019

Dla każdego z nas i naszych rodzin:

Pomóc 1,5 milionowi dzieci 
w prowadzeniu zdrowego stylu życia

Dalsza redukcja sodu o 10% 
i cukru o 5%, zgodnie z globalnymi 
wytycznymi

Dla społeczności, w których żyjemy:

Kontynuacja programu Nestlé 
needs YOUth:

Wspieranie młodych na rynku 
poprzez zaoferowanie 700 ofert pracy 
i 600 ofert praktyk i staży

Prowadzenie programu
„Gotowość do pracy”

Rozwijanie Sojuszu dla Młodych

Dla Ziemi:

Redukcja zużycia wody do 2020 roku
o 35% na tonę produktu w każdej 
kategorii produktowej w porównaniu 
z 2010

Użycie w 100% odnawialnej 
energii elektrycznej w fabrykach 
Nestlé w Polsce

Realizacja programu zero waste

Globalne wyzwania
producentów żywności

Praca dzieci

Zgodnie z szacunkami Międzynarodowej 
Organizacji Pracy problem zatrudniania 
dzieci dotyczy około 260 mln nieletnich. 
Wynika on m.in. z ubóstwa, braku 
wykształcenia rodziców czy 
niewystarczającej infrastruktury. Wiele 
dzieci pracuje w rolnictwie. Więcej niż 
jedno na pięcioro zatrudnionych jest na 
polach w Afryce. 

Wielu mieszkańców obszarów wiejskich 
nie widzi problemu w zatrudnianiu 
nieletnich. W najbiedniejszych rejonach 
świata akceptuje się pomoc dzieci na 
rodzinnej farmie lub w gospodarstwie 
małorolnym, nawet jeżeli wykonywane 
przez nie prace mogą być niebezpieczne.

Stanowisko Nestlé jest w tej sprawie 
jednoznaczne – w naszym łańcuchu 

dostaw nie ma miejsca na pracę dzieci. 
Szkolimy i edukujemy w tym zakresie 
rolników i lokalne społeczności. Dlatego 
w 2012 roku, po badaniu, którego 
przeprowadzenie zleciliśmy organizacji Fair 
Labour Association (FLA), uruchomiliśmy 
plan mający na celu wyeliminowanie tego 
zjawiska. Plan Działań zawiera 
ustanowienie kompleksowego Systemu 
Monitorowania i Zaprzestania Pracy Dzieci 
(ang. Child Labour Monitoring and 
Remediation System, CLMRS) w naszym 
łańcuchu dostaw. Od 2014 roku na 
Wybrzeżu Kości Słoniowej i ostatnio 
w Ghanie system ten pozwolił nam 

W Nestlé zdajemy sobie sprawę z wyzwań, jakie stawia 
przed producentami żywności globalny łańcuch dostaw. 
Podejmujemy skuteczne i zdecydowane działania, 
aby w sposób odpowiedzialny odpowiedzieć na 
najważniejsze z nich. 

kupowanego przez Nestlé 
Polska oleju palmowego jest
certyfikowane przez RSPO

92%

składnikiem zbilansowanego odżywiania. 
Jednocześnie jest surowcem, którego 
zapasy maleją. 70 proc. wykorzystywanych 
gospodarczo zasobów wody słodkiej 
zużywanych jest przez rolnictwo, 
20 proc. przez przemysł, a 10 proc. 
przez gospodarstwa domowe. Wraz ze 
wzrostem liczby ludności i popytu na 
żywność oraz zmianami klimatycznymi 
stajemy się coraz bardziej narażeni na 
deficyt tego naturalnego surowca. 
Nestlé zużywa 0,003 proc. światowych 
zasobów wody. 

Poparcie naszej firmy dla prawa człowieka 
do wody pitnej i odpowiednich warunków 
sanitarnych zostało wyrażone 
w Zobowiązaniu gospodarowania wodą 
(2013), gdzie oświadczamy, że zapewniamy 
dostęp do czystej wody i udogodnień 
sanitarnych pracownikom, a także 
społecznościom zamieszkałym w pobliżu 
wybranych fabryk oraz lokacji, skąd Nestlé 
pozyskuje surowce rolnicze. Firma uznaje 
prawo człowieka do wody również przez 
włączenie odpowiednich zapisów do 
Korporacyjnych zasad prowadzenia 
działalności gospodarczej Nestlé. Prawo 
do wody powinno gwarantować jednostce 
dziennie ilość wody konieczną do 
nawodnienia, gotowania i zachowania 
higieny (50–100 litrów według specjalnego 
sprawozdawcy ONZ ds. prawa człowieka 
do wody). 

Jednocześnie konsekwentnie angażujemy 
naszych dostawców, szczególnie rolników, 
w działania na rzecz odpowiedzialnego 
gospodarowania wodą – zdefiniowaliśmy 
i wdrażamy plany działań służące 
oszczędzaniu wody w łańcuchu dostaw.

powstawać zanieczyszczenia procesowe, 
np. związki 3-MCPD. Ilość tych substancji 
zależy od sposobu obróbki, rodzaju oleju 
i obecności innych składników. 

Grupa Nestlé wraz ze swoimi dostawcami 
olejów roślinnych i tłuszczów podjęła 
działania gwarantujące najniższy możliwy 
poziom estrów MCPD w surowcach. 
Niezależnie od tych kroków w Polsce 
z sukcesem wdrażamy politykę 
żywieniową przyjętą w 2014 roku, zgodnie 
z którą obniżamy zawartość nasyconych 
kwasów tłuszczowych we wszystkich 
wyrobach, które nie mają adekwatnego 
profilu żywieniowego. Udało nam się 
obniżyć ich poziom o 13 proc. 
w produktach kulinarnych i aż o 15 proc. 
w słodyczach. 

Zdajemy sobie jednocześnie sprawę 
z konieczności odpowiedzialnego 
pozyskiwania oleju palmowego. Od 
naszych dostawców zawsze wymagamy 
m.in. upraw na plantacjach, które nie były 
wcześniej karczowane, i ochrony torfowisk. 
Na szczególne wsparcie Nestlé mogą też 
liczyć małe gospodarstwa dostarczające 
olej palmowy – przygotowaliśmy dla nich 
m.in. specjalne programy rozwoju 
obszarów wiejskich mające na celu 
poprawienie warunków życia farmerów 
i ich rodzin. 92 proc. kupowanego przez 
Nestlé Polska oleju palmowego jest 
certyfikowane przez organizację 
Roundtable on Sustainable Palm Oil 
(RSPO). Bierzemy również udział 
w pracach okrągłego stołu na rzecz 
zrównoważonego rozwoju oleju 
palmowego prowadzonego przez 
organizację UN Global Compact w Polsce. 
Więcej informacji na temat tej inicjatywy 
można znaleźć na stronie 
http://ungc.org.pl/programy.

Dostęp do wody

Woda jest jednym z najcenniejszych 
nieodnawialnych zasobów naturalnych, 
bez którego nie moglibyśmy produkować 
żywności. Jest także podstawowym 

rolników wzięło udział
w szkoleniach Nestlé

60 000
Ponad
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W Nestlé stosujemy rafinowany olej 
palmowy jako składnik wielu naszych 
produktów – kupujemy niecały 1 proc. 
światowych zasobów tego surowca. 
Olej palmowy jest najczęściej używanym 
olejem roślinnym na świecie, a naszym 
wyrobom zapewnia odpowiednią teksturę, 
kruchość i chrupkość, mając przy tym 
neutralny smak i zapach. Gwarantuje też 
lepszą trwałość naszych produktów. 
Używanie oleju palmowego w fabrykach 
Nestlé odbywa się zawsze zgodnie ze 
wszystkimi przepisami dotyczącymi 
bezpieczeństwa żywności i prawem 
obowiązującym w krajach, w których 
działamy. Co więcej – nasze wewnętrzne 
normy są częstokroć zdecydowanie 
surowsze niż zewnętrzne przepisy. 

Jednak w pewnych warunkach przy 
produkcji rafinowanych olejów i tłuszczów 
roślinnych, w tym oleju palmowego, 
poddawanych działaniu wysokich 
temperatur (ponad 200°C), mogą

Osiągnięte

W trakcie

Jeszcze nie osiągnięte

Nowy cel

Nasze zobowiązania
na lata 2017–2019

Dla każdego z nas i naszych rodzin:

Pomóc 1,5 milionowi dzieci 
w prowadzeniu zdrowego stylu życia

Dalsza redukcja sodu o 10% 
i cukru o 5%, zgodnie z globalnymi 
wytycznymi

Dla społeczności, w których żyjemy:

Kontynuacja programu Nestlé 
needs YOUth:

Wspieranie młodych na rynku 
poprzez zaoferowanie 700 ofert pracy 
i 600 ofert praktyk i staży

Prowadzenie programu
„Gotowość do pracy”

Rozwijanie Sojuszu dla Młodych

Dla Ziemi:

Redukcja zużycia wody do 2020 roku
o 35% na tonę produktu w każdej 
kategorii produktowej w porównaniu 
z 2010

Użycie w 100% odnawialnej 
energii elektrycznej w fabrykach 
Nestlé w Polsce

Realizacja programu zero waste

Globalne wyzwania
producentów żywności

Praca dzieci

Zgodnie z szacunkami Międzynarodowej 
Organizacji Pracy problem zatrudniania 
dzieci dotyczy około 260 mln nieletnich. 
Wynika on m.in. z ubóstwa, braku 
wykształcenia rodziców czy 
niewystarczającej infrastruktury. Wiele 
dzieci pracuje w rolnictwie. Więcej niż 
jedno na pięcioro zatrudnionych jest na 
polach w Afryce. 

Wielu mieszkańców obszarów wiejskich 
nie widzi problemu w zatrudnianiu 
nieletnich. W najbiedniejszych rejonach 
świata akceptuje się pomoc dzieci na 
rodzinnej farmie lub w gospodarstwie 
małorolnym, nawet jeżeli wykonywane 
przez nie prace mogą być niebezpieczne.

Stanowisko Nestlé jest w tej sprawie 
jednoznaczne – w naszym łańcuchu 

dostaw nie ma miejsca na pracę dzieci. 
Szkolimy i edukujemy w tym zakresie 
rolników i lokalne społeczności. Dlatego 
w 2012 roku, po badaniu, którego 
przeprowadzenie zleciliśmy organizacji Fair 
Labour Association (FLA), uruchomiliśmy 
plan mający na celu wyeliminowanie tego 
zjawiska. Plan Działań zawiera 
ustanowienie kompleksowego Systemu 
Monitorowania i Zaprzestania Pracy Dzieci 
(ang. Child Labour Monitoring and 
Remediation System, CLMRS) w naszym 
łańcuchu dostaw. Od 2014 roku na 
Wybrzeżu Kości Słoniowej i ostatnio 
w Ghanie system ten pozwolił nam 

W Nestlé zdajemy sobie sprawę z wyzwań, jakie stawia 
przed producentami żywności globalny łańcuch dostaw. 
Podejmujemy skuteczne i zdecydowane działania, 
aby w sposób odpowiedzialny odpowiedzieć na 
najważniejsze z nich. 

kupowanego przez Nestlé 
Polska oleju palmowego jest
certyfikowane przez RSPO

92%

składnikiem zbilansowanego odżywiania. 
Jednocześnie jest surowcem, którego 
zapasy maleją. 70 proc. wykorzystywanych 
gospodarczo zasobów wody słodkiej 
zużywanych jest przez rolnictwo, 
20 proc. przez przemysł, a 10 proc. 
przez gospodarstwa domowe. Wraz ze 
wzrostem liczby ludności i popytu na 
żywność oraz zmianami klimatycznymi 
stajemy się coraz bardziej narażeni na 
deficyt tego naturalnego surowca. 
Nestlé zużywa 0,003 proc. światowych 
zasobów wody. 

Poparcie naszej firmy dla prawa człowieka 
do wody pitnej i odpowiednich warunków 
sanitarnych zostało wyrażone 
w Zobowiązaniu gospodarowania wodą 
(2013), gdzie oświadczamy, że zapewniamy 
dostęp do czystej wody i udogodnień 
sanitarnych pracownikom, a także 
społecznościom zamieszkałym w pobliżu 
wybranych fabryk oraz lokacji, skąd Nestlé 
pozyskuje surowce rolnicze. Firma uznaje 
prawo człowieka do wody również przez 
włączenie odpowiednich zapisów do 
Korporacyjnych zasad prowadzenia 
działalności gospodarczej Nestlé. Prawo 
do wody powinno gwarantować jednostce 
dziennie ilość wody konieczną do 
nawodnienia, gotowania i zachowania 
higieny (50–100 litrów według specjalnego 
sprawozdawcy ONZ ds. prawa człowieka 
do wody). 

Jednocześnie konsekwentnie angażujemy 
naszych dostawców, szczególnie rolników, 
w działania na rzecz odpowiedzialnego 
gospodarowania wodą – zdefiniowaliśmy 
i wdrażamy plany działań służące 
oszczędzaniu wody w łańcuchu dostaw.

powstawać zanieczyszczenia procesowe, 
np. związki 3-MCPD. Ilość tych substancji 
zależy od sposobu obróbki, rodzaju oleju 
i obecności innych składników. 

Grupa Nestlé wraz ze swoimi dostawcami 
olejów roślinnych i tłuszczów podjęła 
działania gwarantujące najniższy możliwy 
poziom estrów MCPD w surowcach. 
Niezależnie od tych kroków w Polsce 
z sukcesem wdrażamy politykę 
żywieniową przyjętą w 2014 roku, zgodnie 
z którą obniżamy zawartość nasyconych 
kwasów tłuszczowych we wszystkich 
wyrobach, które nie mają adekwatnego 
profilu żywieniowego. Udało nam się 
obniżyć ich poziom o 13 proc. 
w produktach kulinarnych i aż o 15 proc. 
w słodyczach. 

Zdajemy sobie jednocześnie sprawę 
z konieczności odpowiedzialnego 
pozyskiwania oleju palmowego. Od 
naszych dostawców zawsze wymagamy 
m.in. upraw na plantacjach, które nie były 
wcześniej karczowane, i ochrony torfowisk. 
Na szczególne wsparcie Nestlé mogą też 
liczyć małe gospodarstwa dostarczające 
olej palmowy – przygotowaliśmy dla nich 
m.in. specjalne programy rozwoju 
obszarów wiejskich mające na celu 
poprawienie warunków życia farmerów 
i ich rodzin. 92 proc. kupowanego przez 
Nestlé Polska oleju palmowego jest 
certyfikowane przez organizację 
Roundtable on Sustainable Palm Oil 
(RSPO). Bierzemy również udział 
w pracach okrągłego stołu na rzecz 
zrównoważonego rozwoju oleju 
palmowego prowadzonego przez 
organizację UN Global Compact w Polsce. 
Więcej informacji na temat tej inicjatywy 
można znaleźć na stronie 
http://ungc.org.pl/programy.

Dostęp do wody

Woda jest jednym z najcenniejszych 
nieodnawialnych zasobów naturalnych, 
bez którego nie moglibyśmy produkować 
żywności. Jest także podstawowym 

rolników wzięło udział
w szkoleniach Nestlé

60 000
Ponad
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G4-3, G4-5, G4-6, G4-7, G4-8, 
G4-9, G4-13, G4-17, G4-34

Nestlé w Polsce tworzą trzy spółki: 
Nestlé Polska S.A., Nestlé Waters Polska 
S.A. oraz Cereal Partners Poland Toruń-
Pacific Sp. z o.o. Każda z nich osobno 
wpisana jest do Krajowego Rejestru 
Sądowego i każda ma własną Radę 
Nadzorczą oraz Zarząd, które odpowiadają 
przed Walnym Zgromadzeniem 
Akcjonariuszy (wyjątkiem jest Cereals 
Partners Poland Toruń-Pacific Sp. z o.o., 
która jest spółką z ograniczoną 
odpowiedzialnością).

Nasza działalność w Polsce
[dane w PLN]

Nasze spółki w Polsce nie mają wspólnej 
formalnej struktury zarządczej, jednak 
w wielu obszarach działalności, takich 
jak np. zarządzanie jakością, systemem 
zakupów czy rozwojem pracowników, 
wdrażają wspólne standardy, polityki 
i działania. Aby efektywnie administrować 
tymi procesami, współpracują one ze sobą 
blisko w ramach platformy Nestlé 
w naszym kraju. Regularnie odbywają 
się spotkania dyrektorów ze wszystkich 
spółek i jednostek organizacyjnych 
w Polsce. Dodatkowo na co dzień 
działają różnego rodzaju zespoły robocze 
składające się z pracowników 

poszczególnych spółek i jednostek 
organizacyjnych, które pracują nad 
ujednoliceniem procesów w określonych 
obszarach oraz służą wymianie wiedzy 
i doświadczeń. W naszym tegorocznym 
raporcie opisujemy oddziaływanie 
ekonomiczne, społeczne i środowiskowe 
wszystkich naszych spółek i jednostek 
organizacyjnych działających w Polsce. 
Należą do nich:

Nestlé Polska S.A., która zajmuje się 
produkcją i sprzedażą wyrobów kulinarnych 
pod markami: WINIARY i MAGGI oraz 
deserów i produktów zbożowych pod 
markami: WINIARY, Nestlé NESVITA, 
kawy i napojów pod markami: NESCAFÉ, 
NESCAFÉ Dolce Gusto, NESQUIK, 
słodyczy, m.in. pod markami: PRINCESSA, 
KIT KAT i LION. W obrębie spółki działa 
także pięć jednostek zarządzanych 
globalnie, które oferują własne wyroby:

• Nestlé Nutrition produkuje
i sprzedaje wyroby dla niemowląt
i małych dzieci, m.in.: mleka
modyfikowane dla niemowląt, kleiki
i kaszki, soki, dania gotowe
w słoiczkach dostępne pod markami: 

®NAN OPTIPRO 2, GERBER, 
NESTLÉ oraz BOBO FRUT.

• Nestlé Purina produkuje i sprzedaje 
żywność dla psów i kotów, m.in. pod 
markami: FRISKIES, GOURMET, 
PRO PLAN, DOG CHOW, CAT CHOW.

• Nestlé Professional obsługuje rynek 
out of home (poza domem), a więc 
gastronomię (dostarcza produkty 
kulinarne m.in. do hoteli, restauracji 
i kawiarni) oraz vending (zaopatruje 
ekspresy kawowe i automaty 
dystrybuujące gorące napoje oraz 
przekąski). Do marek oferowanych 
przez nią należą m.in.: WINIARY, 
MAGGI, NESCAFÉ, NESQUIK.

• Nespresso zajmuje się w Polsce 
sprzedażą wyjątkowej kawy 
porcjowanej oraz innowacyjnych 
ekspresów przeznaczonych zarówno 
dla klientów indywidualnych, jak i dla 
biznesu (biur czy restauracji).

• Nestlé Health Science oferuje 
specjalistyczne żywienie pacjentom 
zmagającym się z określonymi 

problemami zdrowotnymi, m.in. 
niedożywieniem, które może 
towarzyszyć chorobie nowotworowej 
(linia produktów RESOURCE) 
i fenyloketonurii (produkt VITAFLO 
PKU COOLER).

Nestlé Waters Polska S.A.,która zajmuje 
się produkcją i sprzedażą wody mineralnej 
z polskich źródeł pod markami: 
NAŁĘCZOWIANKA i Nestlé PURE LIFE. 
Dodatkowo spółka importuje do Polski 
znane międzynarodowe marki, m.in. wodę 
PERRIER, S. PELLEGRINO oraz ACQUA 
PANNA. W 2014 roku Nestlé Waters SAS
i Eden Springs Europe B.V. zawarły umowę 
przewidującą sprzedaż i przeniesienie 
działalności Nestlé Waters Direct Zone 
Europe do Grupy Eden Springs. Transakcja 
objęła działalność w zakresie dostaw wody 
do biur i domów (Home & Office Delivery) 
prowadzoną przez Nestlé Waters Direct 
w Niemczech, Holandii, Polsce (marka 
DAR NATURY), Portugalii i Rosji. 

Cereal Partners Poland Toruń-Pacific 
Sp. z o.o., która stanowi część grupy 
Cereal Partners Worldwide, będącej spółką 
joint venture Nestlé S.A. i General Mills 
Inc. (każda z firm ma po 50 proc. udziałów). 
Zajmuje się produkcją i sprzedażą płatków 
śniadaniowych i batonów zbożowych, 
m.in. pod markami: Nestlé CORN FLAKES, 
Nestlé NESQUIK czy Nestlé FITNESS.

Wszystkie nasze spółki i jednostki 
organizacyjne, które produkują w swoich 
zakładach w Polsce, eksportują także 
swoje wyroby za granicę. Z pełną listą 
rynków, na które trafiają nasze produkty, 
można się zapoznać w internecie na 
stronie nestle.pl. 

Nestlé w Polsce współtworzy dzisiaj ponad 
5 tys. pracowników. W siedmiu zakładach 
zlokalizowanych w różnych regionach kraju 
wytwarzamy ponad 1,5 tys. produktów, 
które są stałym elementem zbilansowanej 
diety naszych konsumentów w każdym 
wieku. 57 proc. naszych surowców 
i opakowań kupujemy od dostawców 

z Polski, a 70 proc. naszej sprzedaży 
stanowi produkcja lokalna. Tylko 
w ostatnich 3 latach zainwestowaliśmy 
w Polsce ponad 1 mld zł, z czego 
ponad 61 milionów przeznaczyliśmy 
na inwestycje w ochronę środowiska.

W naszej działalności lata 2014–2016, 
które opisujemy w tegorocznym Raporcie 
Tworzenia Wspólnej Wartości Nestlé 
w Polsce, to także czas intensywnych 
inwestycji i osiągnięć w różnych obszarach. 
Przykładem może być działająca od 2014 
roku w Nowej Wsi Wrocławskiej pierwsza 
w Polsce fabryka produkująca karmę dla 
zwierząt Nestlé Purina PetCare na rynki 
europejskie. Przy zakładzie powstało 
również nowoczesne centrum 
dystrybucyjne. Do 2016 roku wartość 
inwestycji wyniosła około 850 mln zł, 
a pracę w fabryce znalazło 810 osób. 

W 2016 roku Nestlé i R&R zawarły 
porozumienie o utworzeniu Froneri, nowej 
spółki joint venture produkującej lody, 
mrożonki i mleczne desery mrożone. 
Froneri objęła swoją działalnością ponad 
20 rynków i zatrudniać będzie 15 tys. osób. 
W Polsce firma Froneri rozpoczęła swoją 
działalność w październiku 2016 roku 
i sprzedaje produkty Nestlé pod marką 
Nestlé Schöller – KAKTUS, MÖVENPICK, 
KIT KAT. 

Zmiany zaszły również w fabryce Nestlé 
w Rzeszowie. Dzięki 10 mln zł inwestycji 
uruchomiono nową linię produkcyjną 
dostarczającą do polskich i zagranicznych 
sklepów innowacyjną przekąskę dla 
najmłodszych, czyli deserki owocowe 
w tubkach marki GERBER.

NPL - Nestlé Polska / NW - Nestlé Waters / CPP - Cereal Partners Poland*

pracowników Nestlé
w Polsce

5 000

NPL 2 821 905 3 061 409 3 189 184
NW 356 712 362 130 261 890
CPP 315 745 334 950 368 335
Łącznie 3 494 362 3 758 489 3 819 408

Przychody ze sprzedaży 2014 2015 2016

NPL 152 947 181 895 169 637
NW  - 33 681       9 799       14 201
CPP  23 124       28 585       26 617
Łącznie 142 390 220 279 210 455

Zysk netto 2014 2015 2016

Koszty z działalności 
operacyjnej 2014 2015 2016

Darowizny towarowe 2014 2015 2016

Darowizny pieniężne 2014 2015 2016

NPL 2 630 440 2 841 616 2 955 570
NW 342 430 343 187 225 526
CPP 288 414 301 881 337 901
Łącznie 3 261 284 3 486 684 3 518 997

NPL 532 692 1 201 240 2 286 570 
NW 53 131 25 552 39 285
CPP 183 012 139 718 84 330
Łącznie 768 835 1 366 510 2 410 185

NPL 324 359 809 572 964 044
NW 0 50 000 104 677
CPP 152 073 129 389 295 704
Łącznie 476 432 988 961 1 364 425

3
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4.

5.

Warszawa

Toruń

Lubicz

Kalisz

Kargowa

6.

7.

8.

Nowa Wieś 
Wrocławska

Nałęczów

Rzeszów

*50% całości przychodów firmy, spółka joint venture Nestlé i General Mills
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G4-3, G4-5, G4-6, G4-7, G4-8, 
G4-9, G4-13, G4-17, G4-34

Nestlé w Polsce tworzą trzy spółki: 
Nestlé Polska S.A., Nestlé Waters Polska 
S.A. oraz Cereal Partners Poland Toruń-
Pacific Sp. z o.o. Każda z nich osobno 
wpisana jest do Krajowego Rejestru 
Sądowego i każda ma własną Radę 
Nadzorczą oraz Zarząd, które odpowiadają 
przed Walnym Zgromadzeniem 
Akcjonariuszy (wyjątkiem jest Cereals 
Partners Poland Toruń-Pacific Sp. z o.o., 
która jest spółką z ograniczoną 
odpowiedzialnością).

Nasza działalność w Polsce
[dane w PLN]

Nasze spółki w Polsce nie mają wspólnej 
formalnej struktury zarządczej, jednak 
w wielu obszarach działalności, takich 
jak np. zarządzanie jakością, systemem 
zakupów czy rozwojem pracowników, 
wdrażają wspólne standardy, polityki 
i działania. Aby efektywnie administrować 
tymi procesami, współpracują one ze sobą 
blisko w ramach platformy Nestlé 
w naszym kraju. Regularnie odbywają 
się spotkania dyrektorów ze wszystkich 
spółek i jednostek organizacyjnych 
w Polsce. Dodatkowo na co dzień 
działają różnego rodzaju zespoły robocze 
składające się z pracowników 

poszczególnych spółek i jednostek 
organizacyjnych, które pracują nad 
ujednoliceniem procesów w określonych 
obszarach oraz służą wymianie wiedzy 
i doświadczeń. W naszym tegorocznym 
raporcie opisujemy oddziaływanie 
ekonomiczne, społeczne i środowiskowe 
wszystkich naszych spółek i jednostek 
organizacyjnych działających w Polsce. 
Należą do nich:

Nestlé Polska S.A., która zajmuje się 
produkcją i sprzedażą wyrobów kulinarnych 
pod markami: WINIARY i MAGGI oraz 
deserów i produktów zbożowych pod 
markami: WINIARY, Nestlé NESVITA, 
kawy i napojów pod markami: NESCAFÉ, 
NESCAFÉ Dolce Gusto, NESQUIK, 
słodyczy, m.in. pod markami: PRINCESSA, 
KIT KAT i LION. W obrębie spółki działa 
także pięć jednostek zarządzanych 
globalnie, które oferują własne wyroby:

• Nestlé Nutrition produkuje
i sprzedaje wyroby dla niemowląt
i małych dzieci, m.in.: mleka
modyfikowane dla niemowląt, kleiki
i kaszki, soki, dania gotowe
w słoiczkach dostępne pod markami: 

®NAN OPTIPRO 2, GERBER, 
NESTLÉ oraz BOBO FRUT.

• Nestlé Purina produkuje i sprzedaje 
żywność dla psów i kotów, m.in. pod 
markami: FRISKIES, GOURMET, 
PRO PLAN, DOG CHOW, CAT CHOW.

• Nestlé Professional obsługuje rynek 
out of home (poza domem), a więc 
gastronomię (dostarcza produkty 
kulinarne m.in. do hoteli, restauracji 
i kawiarni) oraz vending (zaopatruje 
ekspresy kawowe i automaty 
dystrybuujące gorące napoje oraz 
przekąski). Do marek oferowanych 
przez nią należą m.in.: WINIARY, 
MAGGI, NESCAFÉ, NESQUIK.

• Nespresso zajmuje się w Polsce 
sprzedażą wyjątkowej kawy 
porcjowanej oraz innowacyjnych 
ekspresów przeznaczonych zarówno 
dla klientów indywidualnych, jak i dla 
biznesu (biur czy restauracji).

• Nestlé Health Science oferuje 
specjalistyczne żywienie pacjentom 
zmagającym się z określonymi 

problemami zdrowotnymi, m.in. 
niedożywieniem, które może 
towarzyszyć chorobie nowotworowej 
(linia produktów RESOURCE) 
i fenyloketonurii (produkt VITAFLO 
PKU COOLER).

Nestlé Waters Polska S.A.,która zajmuje 
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20 rynków i zatrudniać będzie 15 tys. osób. 
W Polsce firma Froneri rozpoczęła swoją 
działalność w październiku 2016 roku 
i sprzedaje produkty Nestlé pod marką 
Nestlé Schöller – KAKTUS, MÖVENPICK, 
KIT KAT. 

Zmiany zaszły również w fabryce Nestlé 
w Rzeszowie. Dzięki 10 mln zł inwestycji 
uruchomiono nową linię produkcyjną 
dostarczającą do polskich i zagranicznych 
sklepów innowacyjną przekąskę dla 
najmłodszych, czyli deserki owocowe 
w tubkach marki GERBER.

NPL - Nestlé Polska / NW - Nestlé Waters / CPP - Cereal Partners Poland*

pracowników Nestlé
w Polsce

5 000

NPL 2 821 905 3 061 409 3 189 184
NW 356 712 362 130 261 890
CPP 315 745 334 950 368 335
Łącznie 3 494 362 3 758 489 3 819 408

Przychody ze sprzedaży 2014 2015 2016

NPL 152 947 181 895 169 637
NW  - 33 681       9 799       14 201
CPP  23 124       28 585       26 617
Łącznie 142 390 220 279 210 455

Zysk netto 2014 2015 2016

Koszty z działalności 
operacyjnej 2014 2015 2016

Darowizny towarowe 2014 2015 2016

Darowizny pieniężne 2014 2015 2016

NPL 2 630 440 2 841 616 2 955 570
NW 342 430 343 187 225 526
CPP 288 414 301 881 337 901
Łącznie 3 261 284 3 486 684 3 518 997

NPL 532 692 1 201 240 2 286 570 
NW 53 131 25 552 39 285
CPP 183 012 139 718 84 330
Łącznie 768 835 1 366 510 2 410 185

NPL 324 359 809 572 964 044
NW 0 50 000 104 677
CPP 152 073 129 389 295 704
Łącznie 476 432 988 961 1 364 425
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*50% całości przychodów firmy, spółka joint venture Nestlé i General Mills
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W 2016 roku marka WINIARY świętowała swoje 75-lecie. Kaliska 
fabryka dołączyła do grupy Nestlé 21 lat temu. Obecnie w tym zakładzie 
produkuje się łącznie ponad 700 wyrobów, w tym flagowy produkt 
WINIARY Majonez Dekoracyjny.

W 2015 obchodziliśmy też 25-lecie 
Cereals Partners Poland Toruń-Pacific 
Sp. z o.o., firmy produkującej płatki 
śniadaniowe, która dołączyła w 1994 roku 
do grupy Nestlé Cereal Partners 
Worldwide, powołanej przez Nestlé 
i General Mills. Dziś Cereal Partners Poland 
Toruń-Pacific to największy w naszej 
części Europy producent płatków 
śniadaniowych i jeden z największych 
w kraju eksporterów żywności oraz 
ceniony pracodawca Pomorza i Kujaw. 
Obecni na jubileuszu goście podkreślali 
bliskie relacje firmy z regionem. Rada 
Miasta Torunia przyznała firmie swoją 
najwyższą nagrodę „Za Zasługi dla Miasta 
Torunia”. Przewodniczący Rady Miasta, 
Marcin Czyżniewski, podkreślał 
zaangażowanie społeczne firmy, m.in. 
ponaddwudziestoletnią współpracę 
z Toruńskim Klubem Kolarskim, bezcenne 
dary starodruków dla Książnicy 
Kopernikańskiej i współorganizację 
Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. 

Artur
Maciejewski

Nestlé
Professional

Michał
Proszewski
Nespresso

Tomasz
Rasztawicki
Nestlé Waters

Attila
Gyopar

PurinaNestlé 

Laurent
Alsteens

Nestlé Nutrition

Wojciech
Sobieszak

CPP

Jacek
Bocheński
Galderma

Monika
Posadas

Nestlé Health
Science

Dyrektorzy Biznesów NiM

Jolanta
Kalinowska

Finanse

Agnieszka
Wąsak
HR

Frederic
Robadey
Łańcuch
Dostaw

Edouard
Simond
Techniczny

Mariola
Raudo
CA&PR

Artur
Jankowski
Sprzedaż

James
Knott
CCSD

Nestlé Polska Działy Wspierające

Daniel 
Meile

Nestlé Bałtyki

Simon 
Smith

Szef Rynku Nestlé
w Polsce

Struktura zarządzania
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Okrągły jubileusz obchodziła w ubiegłym roku również rzeszowska 
fabryka marki GERBER, której historia zaczęła się 90 lat temu od…  
słodyczy. Obecnie wśród 330 produktów wytwarzanych w zakładzie 
w Rzeszowie znajdują się m.in. soki przecierowe BOBO FRUT, deserki 
w tubkach GERBER oraz obiadki w słoiczkach GERBER. 
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Pozostałe Działy Wspierające
raportujące do Szefa Rynku 
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Produkujemy żywność
dla całej rodziny

Wnosimy wartość dla
polskiej gospodarki

Słodycze

10 marek57 produktów

Żywienie specjalistyczne

3 marki 39 produktów

Płatki śniadaniowe

15 marek48 produktów

Odżywki dla dzieci i niemowląt

5 marek296 produktów

Desery 

2 marki 61 produktów

Karmy dla zwierząt

10 marek298 produktów

Kawy Nespresso

1 marka 273 produkty

2 marki 253 produkty

Kulinaria

G4-4

Kawa i napoje

4 marki 120 produktów

Gastronomia

11 marek115 produktów

Wody mineralne

5 marek 38 produktów

11 kategorii produktów

68 marek

1598  produktów

Sos czosnkowy WINIARY
250 ml 

w kategorii sosy 
zimne

Rosół 
drobiowy WINIARY 

w kategorii 
buliony

Sos 
 Pieczeniowy 

Ciemny Na każdy dzień
WINIARY
w kategorii 
sosy instant

nagroda specjalna,
Nowość Roku –

Krajanki
WINIARY

NESCAFÉ 
Classic  

w kategorii kawa 
rozpuszczalna

Nestlé 
CORN FLAKES 
w kategorii płatki 
śniadaniowe

Nestlé 
CORN FLAKES 
Pierwsze miejsce 

i Złoty Paragon w kategorii 
produkty śniadaniowe 

i zbożowe

Rosół drobiowy 
Pierwsze miejsce 

i Złoty Paragon w kategorii 
przyprawy suche

WINIARY

GOURMET Gold Mus
z kurczakiem 85 g –

Nestlé PURINA PetCare – 
Wyróżnienie w kategorii 

karmy dla zwierząt

WINIARY POMYSŁ NA…  
Soczystą pierś kurczaka 

w suszonych 
pomidorach z bazylią
Wyróżnienie w kategorii 
dania gotowe w słoikach, 

puszkach i kartonach

Nestlé NESVITA
w kategorii 

płatki owsiane 
instant

Pudding na zimno 
WINIARY
w kategorii
zimne desery
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Stawiamy sobie
wysokie wymagania

G4-14, G4-15, G4-16

Prowadzenie działalności gospodarczej 
w zgodzie z przepisami prawa 
międzynarodowego i polskiego traktujemy 
jako absolutny priorytet. Mamy też 
wewnętrzny system norm i zasad, które 
wykraczając poza regulacje prawne, stały 
się fundamentem funkcjonowania naszej 
firmy. Korporacyjne zasady prowadzenia 
działalności gospodarczej Nestlé oraz 
Kodeks postępowania w biznesie to 
dwa publicznie dostępne na globalnych 
stronach Nestlé dokumenty, będące 
drogowskazem w naszym codziennym 
działaniu zarówno na poziomie 
międzynarodowym, jak i lokalnie w Polsce. 
Wszystkie pozostałe polityki i procedury 
wdrożone w naszej firmie – m.in. Polityka 
relacji pracowniczych oraz Zasady 
zarządzania i przywództwa w Nestlé  – 
mają służyć ich realizacji. W naszej 
działalności kierujemy się zasadami 
obejmującymi 10 najważniejszych 
obszarów:

• Żywienie, zdrowie 
i dobre samopoczucie

• Jakość i bezpieczeństwo produktu

• Komunikacja z konsumentami

• Prawa człowieka i prawo pracy 
w naszej działalności

• Przywództwo i odpowiedzialność 
personalna

• BHP

• Relacje z dostawcami i klientami

• Rolnictwo i rozwój obszarów 
wiejskich

• Zrównoważony rozwój środowiska

• Woda

Podstawowe zasady, jakimi kierujemy się 
w naszej pracy, regulują cztery dokumenty: 
Korporacyjne zasady prowadzenia 
działalności gospodarczej Nestlé, Kodeks 
postępowania w biznesie, Polityka relacji 
pracowniczych, Zasady zarządzania 
i przywództwa w Nestlé. O zapisach tych 
dokumentów można przeczytać
w naszym poprzednim Raporcie Tworzenia 
Wspólnej Wartości Nestlé w Polsce za lata 
2008–2011 na stronach 26–27.

Działając na polskim rynku od ponad 
20 lat, angażujemy się w działalność 
organizacji i stowarzyszeń branżowych, 
dzięki czemu aktywnie uczestniczymy 
w dialogu na temat kwestii istotnych dla 
przemysłu spożywczego. Wspólnie 
z innymi producentami żywności staramy 
się wypracowywać najlepsze rozwiązania 
z myślą o naszych interesariuszach, 
szczególnie konsumentach. Jesteśmy 
członkiem takich organizacji jak: Polska 
Federacja Producentów Żywności Związek 
Pracodawców, Polska Konfederacja 
Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, 
KIG Przemysł Rozlewniczy czy Polskie 
Stowarzyszenie Producentów Karmy dla 
Zwierząt Domowych Polkarma.

Podejmujemy także aktywne działania na 
rzecz przestrzegania i promocji standardów 
w zakresie oddziaływania społecznego 
i środowiskowego. Jesteśmy członkiem 
organizacji UN Global Compact w Polsce, 
która jest największą na świecie inicjatywą 
ONZ na rzecz społecznej 
odpowiedzialności biznesu i wspierania 
zrównoważonego rozwoju. W ramach 
naszego członkostwa regularnie 
raportujemy realizację 10 zasad zawartych 
w deklaracji Global Compact na poziomie 
naszej globalnej działalności. 

Od kilkunastu lat jesteśmy także 
partnerem strategicznym Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu, poprzez które 
angażujemy się w inicjatywy promujące 
odpowiedzialne praktyki firm działających 
w Polsce. W 2016 roku dołączyliśmy 
do grona firm sygnatariuszy Karty 
różnorodności, podpisanej przez firmy, 
organizacje i instytucje, które w ten 
sposób deklarują, że w swoim działaniu 
będą kładły szczególny nacisk na politykę 
równego traktowania.

Nasze podejście do zarządzania ryzykiem 
opisaliśmy szerzej w dostępnym 
w internecie raporcie za lata 2008–2011 
na stronach 18–19. 

Słuchamy naszych
interesariuszy

G4-24, G4-25, G4-26, G4-27

Podstawą podejścia opartego na tworzeniu 
wspólnej wartości jest zrozumienie 
potrzeb i oczekiwań interesariuszy Nestlé. 
Na bieżąco prowadzimy analizy naszego 
oddziaływania na poszczególne grupy 
interesariuszy, uwzględniając trzy 
kluczowe aspekty – siłę i zasięg 
wzajemnego oddziaływania, aktywność 
i zainteresowanie interesariuszy naszą 
działalnością oraz nastawienie do 
naszej firmy. 

Szczególnym miejscem wymiany 
informacji z interesariuszami stał się 
dla nas w ostatnich latach Facebook. 
Obserwowane przez blisko 3,9 miliona 
konsumentów w Polsce profile 
produktowe oraz korporacyjne to miejsce, 
w którym każdego dnia użytkownicy 
dzielą się z nami uwagami i opiniami na 
temat naszej działalności oraz naszych 
produktów. Dzięki nim wiemy, że 
szczególnie istotne dla nich kwestie to 
przede wszystkim skład naszych wyrobów, 
w tym m.in. zawartość cukru czy obecność 
określonych związków chemicznych. Nasi 
eksperci zawsze w kompetentny sposób 
odpowiadają na wszystkie merytoryczne 
uwagi i pytania. 

Stałym elementem naszego dialogu 
z interesariuszami jest także angażowanie 
ich w zidentyfikowanie najistotniejszych 
zagadnień, które powinniśmy uwzględnić 
w naszym raporcie dotyczącym tworzenia 
wspólnej wartości. Definiując zawartość 
tegorocznego raportu, spotkaliśmy się 
z przedstawicielami 12 najważniejszych 
dla Nestlé Polska interesariuszy, m.in.
z pracownikami, dostawcami, 
konsumentami, klientami oraz 
organizacjami społecznymi.

Dialog to podstawa

fanów naszych stron marek
3,9 mln
W portalu społecznościowym 
Facebook w Polsce mamy ponad

Studenci i stażyści, osoby w procesie 
rekrutacji, kierownicy i pozostali 
pracownicy, związki zawodowe i rady 
pracownicze, byli pracownicy

Rolnicy, dostawcy surowców, producenci 
opakowań, odbiorcy odpadów, dostawcy 
mediów i urządzeń technicznych, 
operatorzy logistyczni, agencje 
reklamowe i mediowe

Sieci handlowe i dyskontowe, drogerie, 
sklepy detaliczne, hurtownie, sklepy 
internetowe, personel specjalistyczny 
(lekarze, pediatrzy, szefowie kuchni)

Rodzice (szczególnie mamy), młodzież, 
studenci, gospodynie domowe, osoby 
starsze, właściciele psów i kotów

Organizacje odzysku materiałów 
opakowaniowych, organizacje 
pozarządowe

Organizacje branżowe, administracja 
państwowa, społeczności sąsiadujące 
z fabrykami, samorządy lokalne, szkoły, 
eksperci z obszaru żywienia, NGO, media

• cykliczne (m.in. raz na 2 lata) badania 
satysfakcji pracowników

• elektroniczny newsletter „NestLetter”
• intranet
• coroczna ocena wyników i rozmowa 

rozwojowa

• regularne spotkania związane 
z bieżącą współpracą

• badania opinii
• platformy współpracy (np. Sojusz dla 

Młodych, Burak z polskich pól)

• badania satysfakcji klientów
• regularne spotkania związane 

z bieżącą współpracą
• wspólne przedsięwzięcia 

(np. akcja Pięć posiłków dziennie)
• szkolenia

• infolinie i serwisy konsumenckie
• kluby konsumenta
• strony internetowe informacyjne 

i edukacyjne
• profile w mediach społecznościowych 

(FB, Twitter i YT)

• newsletter
• programy i akcje edukacyjne 

(np. Zdrowy Start w Przyszłość, 
Pięć posiłków dziennie)

• wspólne przedsięwzięcia (np. program 
Trzymaj Formę Polskiej Federacji 
Producentów Żywności)

• spotkania z władzami samorządowymi
• współpraca z ekspertami

• regularne spotkania związane 
z bieżącą współpracą

• wspólne akcje edukacyjne 
(np. Światowy Dzień Wody)

GRUPY INTERESARIUSZY METODY KOMUNIKACJI
I DIALOGU

Pracownicy

Dostawcy

Klienci

Konsumenci

Społeczeństwo

Środowisko naturalne

G4-24, G4-25, G4-26, G4-27
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Kim jesteśmyKim jesteśmy

Stawiamy sobie
wysokie wymagania

G4-14, G4-15, G4-16

Prowadzenie działalności gospodarczej 
w zgodzie z przepisami prawa 
międzynarodowego i polskiego traktujemy 
jako absolutny priorytet. Mamy też 
wewnętrzny system norm i zasad, które 
wykraczając poza regulacje prawne, stały 
się fundamentem funkcjonowania naszej 
firmy. Korporacyjne zasady prowadzenia 
działalności gospodarczej Nestlé oraz 
Kodeks postępowania w biznesie to 
dwa publicznie dostępne na globalnych 
stronach Nestlé dokumenty, będące 
drogowskazem w naszym codziennym 
działaniu zarówno na poziomie 
międzynarodowym, jak i lokalnie w Polsce. 
Wszystkie pozostałe polityki i procedury 
wdrożone w naszej firmie – m.in. Polityka 
relacji pracowniczych oraz Zasady 
zarządzania i przywództwa w Nestlé  – 
mają służyć ich realizacji. W naszej 
działalności kierujemy się zasadami 
obejmującymi 10 najważniejszych 
obszarów:

• Żywienie, zdrowie 
i dobre samopoczucie

• Jakość i bezpieczeństwo produktu

• Komunikacja z konsumentami

• Prawa człowieka i prawo pracy 
w naszej działalności

• Przywództwo i odpowiedzialność 
personalna

• BHP

• Relacje z dostawcami i klientami

• Rolnictwo i rozwój obszarów 
wiejskich

• Zrównoważony rozwój środowiska

• Woda

Podstawowe zasady, jakimi kierujemy się 
w naszej pracy, regulują cztery dokumenty: 
Korporacyjne zasady prowadzenia 
działalności gospodarczej Nestlé, Kodeks 
postępowania w biznesie, Polityka relacji 
pracowniczych, Zasady zarządzania 
i przywództwa w Nestlé. O zapisach tych 
dokumentów można przeczytać
w naszym poprzednim Raporcie Tworzenia 
Wspólnej Wartości Nestlé w Polsce za lata 
2008–2011 na stronach 26–27.

Działając na polskim rynku od ponad 
20 lat, angażujemy się w działalność 
organizacji i stowarzyszeń branżowych, 
dzięki czemu aktywnie uczestniczymy 
w dialogu na temat kwestii istotnych dla 
przemysłu spożywczego. Wspólnie 
z innymi producentami żywności staramy 
się wypracowywać najlepsze rozwiązania 
z myślą o naszych interesariuszach, 
szczególnie konsumentach. Jesteśmy 
członkiem takich organizacji jak: Polska 
Federacja Producentów Żywności Związek 
Pracodawców, Polska Konfederacja 
Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, 
KIG Przemysł Rozlewniczy czy Polskie 
Stowarzyszenie Producentów Karmy dla 
Zwierząt Domowych Polkarma.

Podejmujemy także aktywne działania na 
rzecz przestrzegania i promocji standardów 
w zakresie oddziaływania społecznego 
i środowiskowego. Jesteśmy członkiem 
organizacji UN Global Compact w Polsce, 
która jest największą na świecie inicjatywą 
ONZ na rzecz społecznej 
odpowiedzialności biznesu i wspierania 
zrównoważonego rozwoju. W ramach 
naszego członkostwa regularnie 
raportujemy realizację 10 zasad zawartych 
w deklaracji Global Compact na poziomie 
naszej globalnej działalności. 

Od kilkunastu lat jesteśmy także 
partnerem strategicznym Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu, poprzez które 
angażujemy się w inicjatywy promujące 
odpowiedzialne praktyki firm działających 
w Polsce. W 2016 roku dołączyliśmy 
do grona firm sygnatariuszy Karty 
różnorodności, podpisanej przez firmy, 
organizacje i instytucje, które w ten 
sposób deklarują, że w swoim działaniu 
będą kładły szczególny nacisk na politykę 
równego traktowania.

Nasze podejście do zarządzania ryzykiem 
opisaliśmy szerzej w dostępnym 
w internecie raporcie za lata 2008–2011 
na stronach 18–19. 

Słuchamy naszych
interesariuszy

G4-24, G4-25, G4-26, G4-27

Podstawą podejścia opartego na tworzeniu 
wspólnej wartości jest zrozumienie 
potrzeb i oczekiwań interesariuszy Nestlé. 
Na bieżąco prowadzimy analizy naszego 
oddziaływania na poszczególne grupy 
interesariuszy, uwzględniając trzy 
kluczowe aspekty – siłę i zasięg 
wzajemnego oddziaływania, aktywność 
i zainteresowanie interesariuszy naszą 
działalnością oraz nastawienie do 
naszej firmy. 

Szczególnym miejscem wymiany 
informacji z interesariuszami stał się 
dla nas w ostatnich latach Facebook. 
Obserwowane przez blisko 3,9 miliona 
konsumentów w Polsce profile 
produktowe oraz korporacyjne to miejsce, 
w którym każdego dnia użytkownicy 
dzielą się z nami uwagami i opiniami na 
temat naszej działalności oraz naszych 
produktów. Dzięki nim wiemy, że 
szczególnie istotne dla nich kwestie to 
przede wszystkim skład naszych wyrobów, 
w tym m.in. zawartość cukru czy obecność 
określonych związków chemicznych. Nasi 
eksperci zawsze w kompetentny sposób 
odpowiadają na wszystkie merytoryczne 
uwagi i pytania. 

Stałym elementem naszego dialogu 
z interesariuszami jest także angażowanie 
ich w zidentyfikowanie najistotniejszych 
zagadnień, które powinniśmy uwzględnić 
w naszym raporcie dotyczącym tworzenia 
wspólnej wartości. Definiując zawartość 
tegorocznego raportu, spotkaliśmy się 
z przedstawicielami 12 najważniejszych 
dla Nestlé Polska interesariuszy, m.in.
z pracownikami, dostawcami, 
konsumentami, klientami oraz 
organizacjami społecznymi.

Dialog to podstawa

fanów naszych stron marek
3,9 mln
W portalu społecznościowym 
Facebook w Polsce mamy ponad

Studenci i stażyści, osoby w procesie 
rekrutacji, kierownicy i pozostali 
pracownicy, związki zawodowe i rady 
pracownicze, byli pracownicy

Rolnicy, dostawcy surowców, producenci 
opakowań, odbiorcy odpadów, dostawcy 
mediów i urządzeń technicznych, 
operatorzy logistyczni, agencje 
reklamowe i mediowe

Sieci handlowe i dyskontowe, drogerie, 
sklepy detaliczne, hurtownie, sklepy 
internetowe, personel specjalistyczny 
(lekarze, pediatrzy, szefowie kuchni)

Rodzice (szczególnie mamy), młodzież, 
studenci, gospodynie domowe, osoby 
starsze, właściciele psów i kotów

Organizacje odzysku materiałów 
opakowaniowych, organizacje 
pozarządowe

Organizacje branżowe, administracja 
państwowa, społeczności sąsiadujące 
z fabrykami, samorządy lokalne, szkoły, 
eksperci z obszaru żywienia, NGO, media

• cykliczne (m.in. raz na 2 lata) badania 
satysfakcji pracowników

• elektroniczny newsletter „NestLetter”
• intranet
• coroczna ocena wyników i rozmowa 

rozwojowa

• regularne spotkania związane 
z bieżącą współpracą

• badania opinii
• platformy współpracy (np. Sojusz dla 

Młodych, Burak z polskich pól)

• badania satysfakcji klientów
• regularne spotkania związane 

z bieżącą współpracą
• wspólne przedsięwzięcia 

(np. akcja Pięć posiłków dziennie)
• szkolenia

• infolinie i serwisy konsumenckie
• kluby konsumenta
• strony internetowe informacyjne 

i edukacyjne
• profile w mediach społecznościowych 

(FB, Twitter i YT)

• newsletter
• programy i akcje edukacyjne 

(np. Zdrowy Start w Przyszłość, 
Pięć posiłków dziennie)

• wspólne przedsięwzięcia (np. program 
Trzymaj Formę Polskiej Federacji 
Producentów Żywności)

• spotkania z władzami samorządowymi
• współpraca z ekspertami

• regularne spotkania związane 
z bieżącą współpracą

• wspólne akcje edukacyjne 
(np. Światowy Dzień Wody)

GRUPY INTERESARIUSZY METODY KOMUNIKACJI
I DIALOGU

Pracownicy

Dostawcy

Klienci

Konsumenci

Społeczeństwo

Środowisko naturalne

G4-24, G4-25, G4-26, G4-27



Raport Tworzenia Wspólnej Wartości Nestlé w Polsce 2014–2016Raport Tworzenia Wspólnej Wartości Nestlé w Polsce 2014–201616 17

Dla każdego człowieka
i każdej rodziny

Prawo do zdrowia należy do podstawowych praw człowieka. Jednocześnie z badań naukowych  
wynika, że największy na nie wpływ ma styl życia, a przede wszystkim właściwe nawodnienie 
oraz aktywność fizyczna.

Życie w zdrowiu

Cel Zrównoważonego Rozwoju ONZ 

Wsparcie zdrowszego i szczęśliwszego życia

Oferowanie smacznego i zdrowego wyboru

Zachęcanie do aktywności fizycznej

Upowszechnianie wiedzy o zdrowiu

Kluczowe liczby 

Działania Nestlé 

pomoc 1,5 milionowi dzieci 
w prowadzeniu zdrowego 
stylu życia w Polsce

redukcja soli
w produktach Nestlé11%

9%

3%

redukcja cukru
w produktach Nestlé

redukcja SFA
w produktach Nestlé

Dla każdego człowieka
i każdej rodziny
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Odpowiedni
Profil Żywieniowy

79% 
naszej sprzedaży
dostarcza produkty 
o odpowiednim 
profilu żywieniowym

Wszystkie produkty dla 
dzieci i innowacje muszą być 
zgodne z profilem 
żywieniowym

Wszystkie inne produkty, 
które nie spełniają wymagań 
odpowiedniego profilu 
żywieniowego, są 
sukcesywnie modyfikowane 
zgodnie z polityką 
żywieniową Nestlé

Nasze zasady:

Polscy konsumenci chcą, aby jedzenie 
było jednocześnie smaczne i zdrowe. 
Dlatego w Nestlé wszystkie strategiczne 
produkty poddajemy procesowi 
badawczemu 60/40+, który pozwala nam 
na poznanie preferencji konsumentów 
i porównanie naszych wyrobów 
z produktami konkurencji. Naszym celem 
jest doprowadzenie do tego, że co 
najmniej 60 proc. konsumentów w tzw. 
ślepym teście będzie wybierało wyroby 
Nestlé jako smaczniejsze.

Tubka GERBER to przykład produktu 
dla dzieci odpowiadającego profilowi 
żywieniowemu Nestlé (produkt powyżej 
szóstego miesiąca życia). Są to owocowe 
deserki składające się wyłącznie z owoców 
z dodatkiem witaminy C, która wspiera 
układ odpornościowy maluszka. Dzięki 
wyjątkowemu opakowaniu – tubce – 
stanowią idealną przekąskę w trakcie 
małych i większych podróży.

KAKTUS – lód skierowany do 
młodzieży, w 100 proc. zgodny z profilem 
żywieniowym Nestlé

Usunięcie 60 proc. SFA z batona LION

System profilowania żywieniowego 
Nestlé uzupełnia strategia portion 
guidance. Pod tą nazwą kryje się zespół 
działań, których celem jest popularyzacja 
wiedzy o rekomendowanych wielkościach 
porcji poszczególnych grup produktów 
w prawidłowo zbilansowanej diecie.

Filarami działań w zakresie strategii portion 
guidance są:  

• optymalizacja wielkości porcji 
produktów impulsowych

• podkreślenie różnic w wielkości porcji 
dla osób dorosłych i dzieci

• czytelna i intuicyjna informacja na 
opakowaniach produktów

Lokalne zalecenia 
żywieniowe

Zdrowie jest
najważniejsze

Prawo do zdrowia należy do 
podstawowych praw człowieka. 

1Jednocześnie z badań naukowych wynika, 
że największy na nie wpływ ma styl życia, 
a przede wszystkim właściwe odżywianie 
się oraz aktywność fizyczna. Tymczasem 
Polacy spożywają produkty, które zawierają 
zbyt dużo soli oraz tłuszczu. Za mało jemy 
natomiast pełnoziarnistych produktów, 
owoców i warzyw, z czym wiąże się 
niedobór wielu istotnych składników 
odżywczych. Jednocześnie tylko 1/3 
Polaków uprawia sport co najmniej trzy 
razy w tygodniu. Wszystko to skutkuje 
tym, że nadmierną masę ciała ma już 

2ponad połowa z nas.

W Nestlé nieustannie pracujemy nad 
tym, aby nasze wyroby mogły wspierać 
rodziny i osoby indywidualne w dążeniu do 
zdrowszego życia. Już od 2004 roku każdy 
nasz produkt oceniany jest pod kątem 
wartości odżywczej – dotyczy to zarówno 
nowych, jak i już istniejących na rynku 
wyrobów. Nie ustajemy w wysiłkach, 
aby redukować zawartość tych składników, 
które spożywane w nadmiarze mogą 
negatywnie wpływać na zdrowie, m.in. 
soli, cukru, kwasów tłuszczowych 
nasyconych oraz kwasów tłuszczowych 
trans. Poprawiamy profil żywieniowy 
naszych wyrobów i używamy w procesie 
produkcji składników stosowanych
od pokoleń w polskich domach.

Częścią Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania Nestlé zapewniającą 
bezpieczeństwo i najwyższą jakość 
naszych produktów oraz ich opakowań jest 
Zintegrowany System Zarządzania Jakością 
– Nestlé Quality Management System 
(NQMS). Obejmuje on wszystkie rodzaje 
aktywności firmy i wszystkie etapy cyklu 
życia produktu – od badań oczekiwań 
konsumentów, poprzez rozwój produktu, 

Stawiamy na przejrzystość, 
dlatego rzetelnie informujemy 
o wartościach odżywczych 
i wpływie naszych wyrobów 
na zdrowie. W tym celu 
stworzyliśmy standardy 
komunikacyjne wykraczające poza 
wymogi stawiane nam przez 
prawo europejskie i polskie,
np. na opakowaniach 
umieszczamy kompas 
żywieniowy Nestlé, który
ma pomagać konsumentom
w podejmowaniu świadomej 
decyzji przy zakupie naszych 
produktów. 

1
Zob. https://s3-eu-west-
1.amazonaws.com/fs.siteor.com/msport/files/badania%20i%20analizy/rekreacyjna_af_Polakow_na_tle.pdf?1438776005 

2
Zob. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/stan-zdrowia-ludnosci-polski-w-2014-r-,6,6.html

pozyskiwanie surowców i opakowań, 
produkcję i dystrybucję naszych wyrobów, 
aż po ocenę satysfakcji nabywców. 
Fundamentem systemu jest 
przestrzeganie wymogów polskiego 
i unijnego prawa, wewnętrznych 
regulacji Nestlé oraz Normy Systemu 
Bezpieczeństwa Żywności ISO 
22000:2005 (System Zarządzania 
Bezpieczeństwem Żywności).

100% naszej produkcji w Polsce pochodzi
z zakładów posiadających certyfikat 
Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem 
Żywności (FSSC 22 000:2010).

FP5

roku każdy nasz produkt
oceniany jest pod kątem
wartości odżywczej

2004
Już od

G4-PR1

Centrum Badań Nestlé 
opracowało – m.in. na podstawie 
wytycznych Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) Codex 
Alimentarius, a także lokalnych 
zaleceń żywieniowych, np. norm 
żywienia dla populacji polskiej – 
system profilowania 
żywieniowego Nestlé (Nestlé 
Nutrition Profiling System).

np. soli, cukru czy całkowitego tłuszczu. 

W 2016 roku 79 proc. naszej sprzedaży 
netto w Polsce stanowiły produkty 
o odpowiednim profilu żywieniowym.

Każdy produkt naszej firmy jest oceniany 
pod kątem wartości energetycznej oraz 
zawartości kluczowych składników 
odżywczych w przeliczeniu na jedną, 
rekomendowaną porcję. 

Produkty o właściwym profilu 
żywieniowym to takie, których jedna porcja 
zawiera odpowiednio wysoki poziom 
pożądanych składników odżywczych, np. 
błonnika, białka, witamin, i odpowiednio 
niski poziom tych mogących w nadmiarze 
mieć niekorzystny wpływ na zdrowie,

Dla każdego człowieka
i każdej rodziny

Dla każdego człowieka
i każdej rodziny 
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Odpowiedni
Profil Żywieniowy

79% 
naszej sprzedaży
dostarcza produkty 
o odpowiednim 
profilu żywieniowym

Wszystkie produkty dla 
dzieci i innowacje muszą być 
zgodne z profilem 
żywieniowym

Wszystkie inne produkty, 
które nie spełniają wymagań 
odpowiedniego profilu 
żywieniowego, są 
sukcesywnie modyfikowane 
zgodnie z polityką 
żywieniową Nestlé

Nasze zasady:

Polscy konsumenci chcą, aby jedzenie 
było jednocześnie smaczne i zdrowe. 
Dlatego w Nestlé wszystkie strategiczne 
produkty poddajemy procesowi 
badawczemu 60/40+, który pozwala nam 
na poznanie preferencji konsumentów 
i porównanie naszych wyrobów 
z produktami konkurencji. Naszym celem 
jest doprowadzenie do tego, że co 
najmniej 60 proc. konsumentów w tzw. 
ślepym teście będzie wybierało wyroby 
Nestlé jako smaczniejsze.

Tubka GERBER to przykład produktu 
dla dzieci odpowiadającego profilowi 
żywieniowemu Nestlé (produkt powyżej 
szóstego miesiąca życia). Są to owocowe 
deserki składające się wyłącznie z owoców 
z dodatkiem witaminy C, która wspiera 
układ odpornościowy maluszka. Dzięki 
wyjątkowemu opakowaniu – tubce – 
stanowią idealną przekąskę w trakcie 
małych i większych podróży.

KAKTUS – lód skierowany do 
młodzieży, w 100 proc. zgodny z profilem 
żywieniowym Nestlé

Usunięcie 60 proc. SFA z batona LION

System profilowania żywieniowego 
Nestlé uzupełnia strategia portion 
guidance. Pod tą nazwą kryje się zespół 
działań, których celem jest popularyzacja 
wiedzy o rekomendowanych wielkościach 
porcji poszczególnych grup produktów 
w prawidłowo zbilansowanej diecie.

Filarami działań w zakresie strategii portion 
guidance są:  

• optymalizacja wielkości porcji 
produktów impulsowych

• podkreślenie różnic w wielkości porcji 
dla osób dorosłych i dzieci

• czytelna i intuicyjna informacja na 
opakowaniach produktów

Lokalne zalecenia 
żywieniowe

Zdrowie jest
najważniejsze

Prawo do zdrowia należy do 
podstawowych praw człowieka. 

1Jednocześnie z badań naukowych wynika, 
że największy na nie wpływ ma styl życia, 
a przede wszystkim właściwe odżywianie 
się oraz aktywność fizyczna. Tymczasem 
Polacy spożywają produkty, które zawierają 
zbyt dużo soli oraz tłuszczu. Za mało jemy 
natomiast pełnoziarnistych produktów, 
owoców i warzyw, z czym wiąże się 
niedobór wielu istotnych składników 
odżywczych. Jednocześnie tylko 1/3 
Polaków uprawia sport co najmniej trzy 
razy w tygodniu. Wszystko to skutkuje 
tym, że nadmierną masę ciała ma już 

2ponad połowa z nas.

W Nestlé nieustannie pracujemy nad 
tym, aby nasze wyroby mogły wspierać 
rodziny i osoby indywidualne w dążeniu do 
zdrowszego życia. Już od 2004 roku każdy 
nasz produkt oceniany jest pod kątem 
wartości odżywczej – dotyczy to zarówno 
nowych, jak i już istniejących na rynku 
wyrobów. Nie ustajemy w wysiłkach, 
aby redukować zawartość tych składników, 
które spożywane w nadmiarze mogą 
negatywnie wpływać na zdrowie, m.in. 
soli, cukru, kwasów tłuszczowych 
nasyconych oraz kwasów tłuszczowych 
trans. Poprawiamy profil żywieniowy 
naszych wyrobów i używamy w procesie 
produkcji składników stosowanych
od pokoleń w polskich domach.

Częścią Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania Nestlé zapewniającą 
bezpieczeństwo i najwyższą jakość 
naszych produktów oraz ich opakowań jest 
Zintegrowany System Zarządzania Jakością 
– Nestlé Quality Management System 
(NQMS). Obejmuje on wszystkie rodzaje 
aktywności firmy i wszystkie etapy cyklu 
życia produktu – od badań oczekiwań 
konsumentów, poprzez rozwój produktu, 

Stawiamy na przejrzystość, 
dlatego rzetelnie informujemy 
o wartościach odżywczych 
i wpływie naszych wyrobów 
na zdrowie. W tym celu 
stworzyliśmy standardy 
komunikacyjne wykraczające poza 
wymogi stawiane nam przez 
prawo europejskie i polskie,
np. na opakowaniach 
umieszczamy kompas 
żywieniowy Nestlé, który
ma pomagać konsumentom
w podejmowaniu świadomej 
decyzji przy zakupie naszych 
produktów. 

1
Zob. https://s3-eu-west-
1.amazonaws.com/fs.siteor.com/msport/files/badania%20i%20analizy/rekreacyjna_af_Polakow_na_tle.pdf?1438776005 

2
Zob. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/stan-zdrowia-ludnosci-polski-w-2014-r-,6,6.html

pozyskiwanie surowców i opakowań, 
produkcję i dystrybucję naszych wyrobów, 
aż po ocenę satysfakcji nabywców. 
Fundamentem systemu jest 
przestrzeganie wymogów polskiego 
i unijnego prawa, wewnętrznych 
regulacji Nestlé oraz Normy Systemu 
Bezpieczeństwa Żywności ISO 
22000:2005 (System Zarządzania 
Bezpieczeństwem Żywności).

100% naszej produkcji w Polsce pochodzi
z zakładów posiadających certyfikat 
Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem 
Żywności (FSSC 22 000:2010).

FP5

roku każdy nasz produkt
oceniany jest pod kątem
wartości odżywczej

2004
Już od

G4-PR1

Centrum Badań Nestlé 
opracowało – m.in. na podstawie 
wytycznych Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) Codex 
Alimentarius, a także lokalnych 
zaleceń żywieniowych, np. norm 
żywienia dla populacji polskiej – 
system profilowania 
żywieniowego Nestlé (Nestlé 
Nutrition Profiling System).

np. soli, cukru czy całkowitego tłuszczu. 

W 2016 roku 79 proc. naszej sprzedaży 
netto w Polsce stanowiły produkty 
o odpowiednim profilu żywieniowym.

Każdy produkt naszej firmy jest oceniany 
pod kątem wartości energetycznej oraz 
zawartości kluczowych składników 
odżywczych w przeliczeniu na jedną, 
rekomendowaną porcję. 

Produkty o właściwym profilu 
żywieniowym to takie, których jedna porcja 
zawiera odpowiednio wysoki poziom 
pożądanych składników odżywczych, np. 
błonnika, białka, witamin, i odpowiednio 
niski poziom tych mogących w nadmiarze 
mieć niekorzystny wpływ na zdrowie,

Dla każdego człowieka
i każdej rodziny

Dla każdego człowieka
i każdej rodziny 
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Jako światowy producent żywności 
i napojów zobowiązaliśmy się zmniejszać 
w naszych produktach zawartość czterech 
składników odżywczych, których 

Upraszczamy i wzbogacamy
receptury

Formuła PURINA Cat ShowR Naturium to 
specjalne połączenia włókna pokarmowego 
z naturalnych źródeł. Zawiera naturalne 
źródło prebiotyków, które – jak 
udowodniono – poprawia równowagę 
mikroflory jelitowej i wspomaga zdrowie 
układu pokarmowego, aby Twój kot lepiej 
przyswajał pokarm.

Od 1926 roku eksperci PURINA 
wykorzystują swoje zrozumienie 
naturalnych potrzeb zwierząt domowych, 
aby przyczyniać się do poprawy ich 
ogólnego zdrowia i dobrostanu poprzez 
zbilansowane żywienie.

Z witaminą E, aby wspomagać jego 
naturalną odporność, oraz witaminami 
z grupy B, aby pomóc Twojemu kotu 
efektywniej wykorzystywać energię.

PURINA Cat Chow została specjalnie 
opracowana: BEZ dodatku sztucznych 
aromatów / BEZ dodatku barwników 
/ BEZ dodatku sztucznych konserwantów.

Nasza receptura jest bogata w mięso 
kurczaka oraz źródła białka specjalnie 
wybrane ze względu na ich jakość, aby 
zaspokoić naturalne potrzeby kotów.

Starannie przygotowana, z naturalnymi 
składnikami (pietruszką, szpinakiem, 
marchewką, pełnoziarnistymi zbożami, 
cykorią i drożdżami) w smakowitej 
recepturze, którą koty spontanicznie 
wybierają.

redukcja 
syntetycznych 
dodatków 

Grafika 
przedstawiająca 

modelowy, 
zbilansowany 

posiłek

Informacja o różnicy 
w wielkości porcji 
dla dziecka i osoby 

dorosłej

Grafika przedstawiająca 
wartość kaloryczną oraz 
czas i rodzaj aktywności 
fizycznej potrzebnej na 
zużycie tej porcji energii

Odpowiednie porcje 
słodkich przekąsek:

< 250 kcal dla dorosłych

⩽ 110 kcal dla dzieci

Redukcja syntetycznych 
dodatków kolorystycznych

konsumpcja w nadmiarze może prowadzić 
do rozwoju chorób dietozależnych – soli, 
cukru, kwasów tłuszczowych nasyconych 
oraz kwasów tłuszczowych trans.

Nasze działania 
w latach 
2014–2016

Redukcja soli – 11%

Redukcja cukru – 9%

Redukcja SFA – 3%

Dalsza redukcja sodu o 10% 
i cukru o 5%, zgodnie 

z globalnymi wytycznymi  

Batony LION – 
usunięcie SFA  

WINIARY
Pomysł na…
soczyste – 
redukcja soli

o 22 proc.   

Zupa Grochowa – 
redukcja soli 
o ponad 12 proc.

Desery
WINIARY – 
redukcja cukru
o 5,5 proc.  

W 100 proc. produktów 

 (ang. TFA) 
zawierające w 100 g więcej 
niż 2 g kwasów tłuszczowych trans

wyeliminowaliśmy utwardzone 
tłuszcze roślinne 100 proc. 

ma prawidłowy 
profil żywieniowy

produktów 
dla dzieci 

100% 100%

%
redukcja

Zmiany dotyczą nie tylko 
produktów przeznaczonych dla 
każdego z nas i naszych rodzin. 
Chcemy, aby również zwierzęta 
mogły się cieszyć prawidłowo 
zbilansowaną dietą. 

karmy na opakowaniu zostały wskazane 
liczne dodatkowe korzyści płynące z tych 
zmian, w tym informacja o braku 
syntetycznych dodatków i o wykorzystaniu 
składników naturalnych, czyli takich, które 
nie były wcześniej przetworzone. Przyjęte 
rozwiązania pozwoliły nam zaspokoić 
potrzeby klientów poszukujących dla 
swoich kotów rozwiązań bliskich naturze.

Jednym z zobowiązań przyjętych przez 
Nestlé PURINA – naszą markę produkującą 
karmę dla zwierząt – jest redukcja 
syntetycznych dodatków kolorystycznych 
w karmach do 2023 roku.  

Przykładem działań w tej dziedzinie może 
być jedna z kluczowych marek karmy 

® ®suchej dla kotów – PURINA Cat Chow. 
W 2016 roku nastąpiło jej odnowienie – 
oprócz wprowadzenia zmian w formule 

Dla każdego człowieka
i każdej rodziny

Dla każdego człowieka
i każdej rodziny 
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Konsekwentnie 
upraszczamy receptury

Prosta i tradycyjna.

W Nestlé wiemy, że domowa kuchnia 
jest najlepsza i wierzymy, że jest w niej 
miejsce dla naszych produktów.

i przyprawy. Zmiany, które wprowadzamy, 
podkreślamy na opakowaniach naszych 
produktów w sposób prosty i otwarty.

Dlatego konsekwentnie upraszczamy 
receptury i zwiększamy w produktach 
udział tych składników, które są znane 
i łatwo rozpoznawalne przez 
konsumentów, takich jak warzywa, zioła 

22

Naszą inspiracją
jest tradycja

Pamiętamy
o indywidualnych
potrzebach 

Produkty
bezglutenowe

7% 
konsumentów
wybiera produkty
bezglutenowe

23

3Datamonitor's Consumer Survey May/June 2013, Mintel: Gluten Free Foods September 2013.

W Nestlé chcemy dbać o zdrowie 
wszystkich konsumentów, 
dlatego przygotowujemy produkty 
również z myślą o osobach ze 
specyficznymi potrzebami 
zdrowotnymi. Sztandarowym 
przykładem może być kwestia 
obecności glutenu w wyrobach.

Szacuje się, że celiakia – choroba 
immunologiczna charakteryzująca się 
nietolerancją glutenu – dotyka około 
1 proc. populacji, a 7 proc. konsumentów 
deklaruje, że z innych powodów 
zdrowotnych, w tym uczulenia na gluten, 
wybiera produkty bezglutenowe. Z badań 
wynika, że są one postrzegane przez 

3konsumentów jako lepsze dla zdrowia. 

Osoby uczulone na gluten mogą bez obaw 
sięgnąć m.in. po nasze płatki kukurydziane 
Nestlé CORN FLAKES. Cały proces ich 
produkcji został wydzielony i na żadnym 

Od 2014 roku sprzedajemy także lody 
z certyfikatem gluten free: Nestlé KAKTUS 
i Nestlé PIRULO. Choć ich produkcja nie 
wymagała zmiany receptury, w celu 
uzyskania certyfikatu cały proces 
produkcyjny poddano szczegółowej kontroli 
– sprawdzono pod tym kątem skuteczność 
procesu mycia, sekwencję gotowania 
mieszanek oraz potencjalne miejsca styku 
z innymi liniami produkcyjnymi. 
Potwierdzeniem tej skuteczności było 
badanie lodów na zawartość glutenu 
w akredytowanym laboratorium. 

etapie ani surowiec, ani gotowe płatki nie 
mają kontaktu ze zbożami zawierającymi 
gluten. Dotyczy to również procesu 
pozyskiwania surowców, który jest 
kontrolowany i zgodny ze standardami 
dotyczącymi produktów bezglutenowych. 
Potwierdzili to niezależni audytorzy, 
przyznając płatkom kukurydzianym Nestlé 
CORN FLAKES certyfikat gluten free 
i znak przekreślonego kłosa, który jest 
gwarancją dla konsumentów, że sięgają 
po produkt bezglutenowy.

Dzięki inwestycji możliwe stało się dla 
nas również uruchomienie produkcji 
bezglutenowych płatków kukurydzianych 
nie tylko w wersji podstawowej, ale także 
w wariantach smakowych: Nestlé CORN 
FLAKES Miód i orzeszki oraz Nestlé CORN 
FLAKES CHOCO – bezglutenowe płatki 
kukurydziane o smaku czekoladowym. 
Co istotne, cena płatków kukurydzianych, 
które wcześniej nie miały certyfikatu 
wyrobu bezglutenowego, pozostała 
na niezmienionym poziomie.

Przed zmianą Po zmianie
Skład produktu przed zmianą: mąka 
pszenna 42,7%, odtłuszczone mleko
w proszku 22,9%, sól, skrobia 
ziemniaczana, cukier, całkowicie 
utwardzony tłuszcz palmowy, kwas (kwas 
cytrynowy), ekstrakt drożdży, olej 
palmowy, aromaty (z glutenem), laktoza, 
zioła, suszone warzywa 0,9% (czosnek, 
cebula, chrzan), substancja zagęszczająca 
(guma guar), białka mleka, przyprawy, 
składniki mineralne z mleka, tłuszcz 
mleczny, aromat dymu wędzarniczego. 
Produkt może zawierać śladowe ilości jaj, 
soi, selera i gorczycy. 

Skład produktu po zmianie: mąka 
pszenna 44,7%, odtłuszczone mleko 
w proszku, sól, skrobia ziemniaczana, 
wędzony tłuszcz wieprzowy, cukier, kwas 
(kwas cytrynowy), ekstrakt drożdży, 
aromaty (z pszenicą), suszone warzywa 
0,9% (cebula, czosnek), majeranek, 
skrobia kukurydziana, pieprz czarny, 
aromat dymu wędzarniczego. Może 
zawierać: jaja, soję, seler, gorczycę.

Dla każdego człowieka
i każdej rodziny

Dla każdego człowieka
i każdej rodziny 
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Konsekwentnie 
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i łatwo rozpoznawalne przez 
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Naszą inspiracją
jest tradycja

Pamiętamy
o indywidualnych
potrzebach 

Produkty
bezglutenowe

7% 
konsumentów
wybiera produkty
bezglutenowe
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3Datamonitor's Consumer Survey May/June 2013, Mintel: Gluten Free Foods September 2013.
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Wiedza podstawą
świadomego działania

To, co i jak jemy oraz jaki tryb życia prowadzimy, ma 
fundamentalne znaczenie dla naszego zdrowia i dobrego 
samopoczucia. Niekorzystny wpływ nadwagi na zdrowie 
znajduje potwierdzenie w wynikach badania globalnego 
obciążenia chorobami (Global Burden of Disease Study 2013), 
w których nadmierna masa ciała znalazła się na trzecim 
miejscu wśród najpoważniejszych czynników ryzyka zarówno 
dla ludności Polski, jak i ogółu krajów Europy Środkowej 
i Zachodniej. Wyniki II Wieloośrodkowego Ogólnopolskiego 
Badania Stanu Zdrowia Ludności (WOBASZ II) wskazują, że 
problem nadwagi lub otyłości dotyczy 69 proc. mężczyzn 
i 59 proc. kobiet. 

W Nestlé mamy świadomość, że tę niekorzystną sytuację 
zmienić może jedynie konsekwentne kształtowanie 
w społeczeństwie świadomości żywieniowej oraz 
promowanie prawidłowych nawyków zarówno w obszarze 
żywienia i nawodnienia, jak i zdrowego, aktywnego trybu 
życia. Naszą rolę widzimy nie tylko w ciągłym udoskonalaniu 
produktów, by miały coraz lepszy profil żywieniowy, ale także 
w dzieleniu się wiedzą z zakresu odżywiania oraz 
w inicjowaniu i angażowaniu się w przedsięwzięcia, które 
zwiększają świadomość żywieniową Polaków. 

* Zaprezentowane produkty to dietetyczne środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, 
które powinny być stosowane pod kontrolą lekarza.

1Rządowa Rada Ludnościowa, Zachorowalność 
i umieralność na nowotwory i sytuacja demograficzna 
Polski, Warszawa 2014.

2U. Wojciechowska, J. Didkowska, Zachorowania 
i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce, Krajowy 
Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut 
im. Marii Skłodowskiej-Curie, 
http://onkologia.org.pl/raporty/ (dostęp: 16.01.2017).

3Narodowy program zwalczania chorób 
nowotworowych. Program wieloletni na lata 
2016–2014. Załącznik do uchwały nr 208 Rady 
Ministrów z 3 listopada 2015 r., M.P. poz. 1165.

4M. Jarosz, I. Sajór, Żywienie a choroba nowotworowa. 
Poradnik dla pacjentów i ich rodzin, PRIMOPRO, 
Warszawa 2013.

5F.R. de Melo Silva i in., Factors associated with 
malnutrition in hospitalized cancer patients: a cross-
sectional study, Nutrition Journal 2015, nr 14, s. 123.
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Żywienie w chorobie 
nowotworowej

Nestlé Health Science podkreśla 
w swoich działaniach ogromne znaczenie 
żywienia w terapii onkologicznej oraz 
pomaga w edukacji pacjentów 
i środowiska medycznego. Działania 
edukacyjne polegają na przygotowaniu 
m.in.: materiałów merytorycznych 
dotyczących tych zagadnień oraz 
wspieraniu konferencji i badań 
dotykających problematyki niedożywienia 
w tej grupie pacjentów. Dążymy do 
uświadomienia chorym i ich opiekunom,
że wdrożenie zasad zdrowego żywienia,
a jeśli to konieczne – także dostosowanego 
do indywidualnych potrzeb wsparcia 
żywieniowego, może poprawić jakość ich 
życia oraz być elementem postępowania 
żywieniowego w czasie leczenia 
przeciwnowotworowego. Wszystkie 
podejmowane przez nas działania oparte
są na wynikach uznanych badań 
naukowych oraz zaleceniach ekspertów
w tym zakresie.

Produkty tworzone przez Nestlé Health 
Science wychodzą naprzeciw potrzebom 
osób chorych – pomagają zapobiegać 
niedożywieniu i łagodzić jego skutki, jeśli 
już wystąpiło. Jest to niezwykle ważne, 
gdyż może być ono związane z obniżeniem 
jakości życia, zwiększoną częstotliwością 
powikłań, przebiegiem prowadzonego 

5leczenia i ryzykiem zgonu.

Na szczególną uwagę zasługuje 
przeznaczony dla pacjentów w okresie 
okołooperacyjnym doustny preparat 

*odżywczy Impact Oral. Dzięki zawartości 
wysokiej jakości białka oraz 
immunoskładników: argininy, kwasów 

tłuszczowych omega-3 oraz nukleotydów, 
pomaga zmniejszyć ilość powikłań 
pooperacyjnych, skrócić czas pobytu 
w szpitalu oraz poprawić wyniki leczenia 
pacjenta. Zgodnie z zaleceniami 
Europejskiego Towarzystwa Żywienia 
Klinicznego i Metabolizmu (ESPEN) 
zalecane jest stosowanie tego typu diet 
u pacjentów z chorobą nowotworową na 
pięć–siedem dni przed operacją i po 
operacji w obrębie głowy i szyi oraz jamy 

6brzusznej. We wsparciu żywieniowym 
pacjentów onkologicznych może być 
wykorzystywana także dieta Resouce 

*Protein. Ten wysokobiałkowy 
i wysokoenergetyczny preparat odżywczy 
zawierający witaminy i składniki mineralne 
przeznaczony jest dla chorych 
niedożywionych lub zagrożonych 
niedożywieniem, szczególnie tych, którzy 
charakteryzują się dodatkowo 
zwiększonym zapotrzebowaniem na białko, 
co ma miejsce w trakcie leczenia 
przeciwnowotworowego.

* Zaprezentowane produkty to dietetyczne środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, 
które powinny być stosowane pod kontrolą lekarza.

6A. Weimann i in., ESPEN Guidelines on Enteral 
Nutrition: Surgery including organ transplantation, 
Clinical Nutrition 2006, nr 25(2), s. 224–244.

Produkty Nestlé Health
Science pomagają 
zapobiegać i łagodzić już
występujące niedożywienie

Od wielu lat nowotwory stanowią 
w Polsce drugą po chorobach 
układu sercowo-naczyniowego 
przyczynę zgonów. Co roku 
w ich wyniku umiera ponad 
90 tys. osób, a u ponad 150 tys. 
diagnozuje się chorobę 
nowotworową i oba te wskaźniki 
będą prawdopodobnie 
systematycznie rosnąć. 

zmagają się ze spadkiem masy ciała, 
utratą apetytu, zmianą odczuwania smaku 
i zapachu, problemami żołądkowo-
jelitowymi. Wdrożenie właściwego 
sposobu żywienia już od momentu 
diagnozy może pomóc m.in. 
w ograniczeniu ryzyka powikłań i skutków 

4ubocznych leczenia.

Szacuje się, że nawet 1/3 zachorowań 
na nowotwory można zapobiec przez 
zmodyfikowanie trybu życia, m.in. kontrolę 
masy ciała, zwiększenie spożycia warzyw 
i owoców oraz wdrożenie aktywności 

1, 2, 3fizycznej .

Sposób żywienia ma znaczenie także 
w kontekście postępowania w chorobie 
nowotworowej, wywołuje ona bowiem 
liczne zmiany w funkcjonowaniu 
organizmu, m.in. w zapotrzebowaniu na 
określone składniki odżywcze. Pacjenci 

Dla każdego człowieka
i każdej rodziny

Dla każdego człowieka
i każdej rodziny 
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Zachęcamy do 
aktywności fizycznej.

Idea akcji opiera się na prostej prawdzie – 
aby zdrowo żyć, wystarczy się ruszać. Nie 
trzeba być wielkim mistrzem i nie warto 
szukać wyjątkowych dyscyplin czy czegoś 
ekstremalnego – chodzi o to, aby 

710 lokalizacji w całej Polsce. 

Wyniki 2016:

16 siłowni

710 zgłoszonych lokalizacji

270 tysięcy mieszkańców w miejscach, 
gdzie powstały nasze siłownie plenerowe

codziennie znaleźć chwilę na wysiłek 
fizyczny. W pierwszym etapie gminy z całej 
Polski zgłaszały chęć udziału w konkursie 
i posiadania siłowni na swoim terenie. 
Następnie internauci swoimi głosami 
zadecydowali, gdzie powstanie 16 siłowni 
terenowych Nestlé. W ogólnopolskim 
plebiscycie Nestlé konkurowało ze sobą aż 

Więcej informacji na stronie www.nestleporusza.pl 

16 siłowni 
terenowych
Nestléstworzyliśmy

Nestlé porusza 
Polskę

Edukujemy i angażujemy
Polaków dla zdrowia

Więcej informacji na stronie www.wybieramwode.pl

Więcej informacji na stronie www.zdrowystartwprzyszlosc.pl 

Wybieram
wodę

Zdrowy Start
w Przyszłość®

Propagujemy prawidłowe 
nawodnienie oraz troskę 
o środowisko wśród kobiet 
w ciąży i karmiących oraz dzieci, 
seniorów i sportowców. 

Kampania społeczna „Wybieram wodę” 
skierowana jest do grup ludzi szczególnie 
narażonych na niedostateczne 
nawodnienie organizmu. Za 
pośrednictwem mediów oraz w czasie 

bezpośrednich spotkań z uczniami 
informowaliśmy o znaczeniu regularnego, 
codziennego spożycia wody. 
Organizatorami akcji są Polskie 
Towarzystwo Dietetyki oraz Instytut 
Promocji Zdrowia i Dietoterapii. Partnerem 
jest m.in. Nestlé Waters. Program 
wystartował we wrześniu 2015 roku. 

Wyniki 2016:

500 tys. wyedukowanych uczniów

10 000 rozdanych ulotek edukacyjnych

1346 szkół w programie

217 512 szklanek wody wypitych 
przez uczniów na zakończenie zajęć 
przygotowanych w ramach programu 
„Wybieram wodę”

89 proc. uczniów zainteresowanych 
tematyką lekcji zorganizowanej w ramach 
akcji „Wybieram wodę”

Informujemy rodziców o znaczeniu 
prawidłowego żywienia w czasie 
ciąży i w pierwszych 36 miesiącach 
życia dziecka.

fanpage na Facebooku, profil
na Instagramie oraz platformę YouTube, 
angażujemy mamy dzieci do 3. roku życia. 
Program Zdrowy Start w Przyszłość jest 
rozpoznawany przez 54% osób, do których 
jest skierowany, czyli około 350 000 
polskich mam.

Sercem programu jest portal 
www.zdrowystartwprzyszlosc.pl, 
będący kompendium wiedzy na temat 
ciąży oraz żywienia i rozwoju niemowląt
i małych dzieci. Korzystają z niego zarówno 
młodzi rodzice, jak i pary spodziewające się 
dziecka. Wykorzystując social media – 

Dla każdego człowieka
i każdej rodziny

Dla każdego człowieka
i każdej rodziny 
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W szkołach pomagamy 
trzymać formę. 

Od kilkunastu lat wspieramy realizację 
ogólnopolskiego programu edukacyjnego 
„Trzymaj formę”, którego celem jest 
kształtowanie prozdrowotnych nawyków 
wśród młodzieży szkolnej poprzez 

Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
W roku szkolnym 2015/2016 program był 
realizowany w 8898 szkołach. Odbiorcami 
X edycji programu było 700 566 uczniów 
w całej Polsce!

promocję zasad aktywnego stylu życia 
i zbilansowanej diety. Program prowadzony 
jest przez Polską Federację Producentów 
Żywności, Główny Inspektorat Sanitarny 
oraz Fundację Żywność, Aktywność 
Fizyczna i Zdrowie. Patronami honorowymi 
programu są Ministerstwo Zdrowia, 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, 

700 566 

Odbiorcami X edycji 
programu było

uczniów w całej Polsce

Więcej informacji na stronie www.trzymajforme.pl 

Trzymaj
formę

700 000

W ciągu 6 edycji
wyedukowaliśmy ponad

uczniów!

Więcej informacji na www.zyjsmacznieizdrowo.pl

Uczymy nastolatków gotować 
smacznie i zdrowo.

Większość nastolatków chce dobrze 
wyglądać i być w dobrej formie fizycznej, 
nie każdy jednak jest świadomy, jak bardzo 
wpływa na to sposób żywienia i tryb życia 
na co dzień. Dlatego w 2010 roku marka 
WINIARY uruchomiła ogólnopolski program 

W 2016 roku wystartowała VII edycja 
programu. Jest to jeden z największych 
projektów edukacyjnych dotyczących 
zdrowego żywienia w Polsce! W ciągu 
sześciu edycji „Żyj smacznie i zdrowo” 
wyedukowaliśmy ponad 700 tys. uczniów! 
Program dotarł już do 80 proc. gimnazjów 
w całej Polsce.

edukacyjny skierowany do gimnazjalistów, 
ich rodziców i nauczycieli – „Żyj smacznie 
i zdrowo”. Jego celem jest przekazanie 
odbiorcom wiedzy z zakresu prawidłowego 
i zdrowego odżywiania. Dzięki programowi 
gimnazjaliści poznają zasady racjonalnego 
żywienia oraz techniki kulinarne.

Akademia
Purina

500
ponad

uczestników
ze sklepów
zoologicznych

1000
ponad

lekarzy weterynarii

Więcej informacji na stronie www.trzymajforme.pl 

Dzielimy się z ekspertami naszą 
wiedzą o zdrowiu i żywieniu 
zwierząt.  

Trwająca nieprzerwanie od 10 lat 
inicjatywa Akademii PURINA opiera się 
na organizowaniu cyklicznych szkoleń 
zamkniętych w formie wykładów, 
warsztatów i spotkań z partnerami 
Nestlé PURINA. 

Ponad 500 uczestników ze sklepów 
zoologicznych z całej Polski 

16 konferencji naukowych i warsztatów 
dla lekarzy weterynarii

Ponad 1000 weterynarzy zapoznało się 
z innowacyjnymi dietami weterynaryjnymi 

® ®PURINA ProPlan Veterinary Diets

Treść merytoryczna spotkań i ich forma są 
zawsze „szyte na miarę” i dostosowywane 
do potrzeb klientów – lekarzy weterynarii, 
właścicieli lub sprzedawców ze sklepów 
zoologicznych. 

Rok 2016:

® ®15 spotkań z markami PURINA ProPlan 
® ®oraz PURINA Cat Chow

Żyj smacznie
i zdrowo

Więcej informacji na stronie www.lekkoatletykadlakazdego.pl   

Lekkoatletyka 
dla każdego

Promujemy sport wśród dzieci
i młodzieży i przekonujemy
do zdrowego odżywiania. 

Program przeznaczony jest dla uczniów 
szkół podstawowych oraz gimnazjów. 
W sumie bierze w nim udział około
130 000 dzieci z całej Polski. 

Co ważne, wiedza przekazywana
w programie jest dostosowana do ich 
wieku i możliwości. W ramach programu 
eksperci ds. żywienia Nestlé prowadzą 
szkolenia dla koordynatorów i uczą,

jak podczas prowadzonych lekcji 
skutecznie przekonywać dzieci
do zdrowego odżywiania. Aby wspomóc 
koordynatorów, przekazaliśmy do szkół 
ponad 50 tys. materiałów edukacyjnych
z interaktywnymi planszami do nauki 
prawidłowego żywienia. Organizujemy 
również specjalne eventy, jak Nestlé Cup, 
podczas którego dzieci rywalizują o puchar 
Nestlé. Dodatkowo mogą skorzystać wraz 
z rodzicami ze specjalistycznych porad 
żywieniowych.

Wyniki 2016: 

130 tys. uczestników

4266 zaangażowanych klas

1300 imprez sportowych

500 szkół

377 trenerów

Program realizowany przez Nestlé Polska 
oraz Polski Związek Lekkiej Atletyki przy 
wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki 
oraz PKN Orlen.  

Dla każdego człowieka
i każdej rodziny

Dla każdego człowieka
i każdej rodziny 
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Dla naszych
społeczności

Dla naszych
społeczności 

Różnorodność wyrobów oferowanych naszym konsumentom w Polsce wiąże się 
z pozyskiwaniem najwyższej jakości surowców i opakowań do ich produkcji 
z najróżniejszych części świata. 

Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Cel Zrównoważonego Rozwoju ONZ 

Lokalne surowce

Godna praca i wzrost ekonomiczny

Zrównoważona polityka zatrudnienia

Działania Nestlé 

32 000 w Europie 
w ramach programu 
Nestlé needs YOUth

57%

budżetu zakupowego
przeznaczamy na zakup
surowców i opakowań
od dostawców działających
w Polsce

2000 szans zatrudnienia 
dla młodych ludzi 
do 30. roku życia w Polsce

Wsparcie zatrudnienia osób młodych

Kluczowe liczby 

Promocja adopcji zwierząt poprzez współpracę
i partnerstwa w programie Adopciaki
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Lokalne surowce

Szkolenie 
w Vevey

Dostrzegając potencjał producentów 
i rolników z Polski oraz rosnące znaczenie 
pozyskiwania surowców lokalnie, Nestlé 
w Polsce nadało temu zagadnieniu jeden 
z najwyższych priorytetów w swojej 
strategii biznesowej. Zwiększanie udziału 
surowców pozyskiwanych z terenów 
naszego kraju tam, gdzie jest to możliwe, 
jest jednym z kluczowych wyzwań 
w ramach Strategii Tworzenia Wspólnej 
Wartości Nestlé. 

Zarówno z poziomu lokalnego, jak 
i globalnego surowce oraz opakowania 
mogą być kupowane od producentów 
i rolników z naszego kraju. O tym, czy 
Nestlé nawiąże współpracę z danym 
dostawcą, nie decydują jednak jedynie 
względy ekonomiczne czy geograficzne. 
Każdy dostawca musi spełnić szereg 
restrykcyjnych wymogów.

Dzięki bezpośredniej współpracy 
z dostawcami podnosimy ich 
świadomość dotyczącą najwyższych 
wymogów jakościowych. Wspólnie 
możemy pracować nad ciągłą poprawą 
produktów, które trafiają do naszych 
konsumentów. Lokalni dostawcy mogą 
się stabilnie rozwijać, wpływając 
jednocześnie na rozwój społeczności, 
w których działają. By wspierać ich rozwój 
i pomóc im spełnić rygorystyczne 
standardy jakości, które nakłada na nich 
nasza firma, oferujemy dostawcom 
wsparcie merytoryczne. 

Mogą oni skorzystać ze szkoleń, 
w szczególnych przypadkach 
strategicznych surowców, np. buraków, 
jabłek, prowadzimy analizy ich gleb, a także 
przeprowadzamy regularne audyty oraz 
badania, w wyniku których wspólnie z nimi 
opracowujemy rozwiązania poprawiające 
jakość i wydajność ich produkcji.

G4-12

Różnorodność produktów oferowanych 
naszym konsumentom w Polsce wiąże 
się z pozyskiwaniem najwyższej jakości 
surowców i opakowań do ich produkcji 
z najróżniejszych części świata. Ich 
zakup dokonywany jest na poziomie 
międzynarodowym, czym zajmuje się 
w Nestlé Centralna Organizacja 
Zakupowa oraz lokalne organizacje 
zakupowe. Ustalają one strategie i plany 
zakupu dla każdego rodzaju surowca 
i materiału opakowaniowego, 
uwzględniając specyfikę produktu, wiedzę 
i doświadczenie dostawcy oraz spełnianie 
restrykcyjnych wymagań Nestlé. 
Obecnie 57% budżetu zakupowego na 
surowce i opakowania jest realizowane od 
polskich dostawców surowców i opakowań 
ulokowanych w Polsce, a 43% z zagranicy.

Produkty
od polskich dostawców

Oprócz względów ekonomicznych 
i ekologicznych bardzo istotnym aspektem 
przy wyborze dostawcy jest również 
kwestia odpowiedzialności. 

Nasi dostawcy poddawani są także 
regularnej kontroli w zakresie spełniania 
wymagań Kodeksu Dostawcy Nestlé 
na międzynarodowej platformie SEDEX. 
Od 2 lat monitorujemy również aspekty 
związane z ochroną środowiska na 
platformie ECO VADIS. Mamy wysokie 
standardy w ramach grupy Nestlé i takiego 
samego podejścia oczekujemy od naszych 
dostawców.

Nasza odpowiedzialność dotyczy 
rynku polskiego. Kolejnych 23 dostawców 
przeszło pozytywnie audyt SEDEX
i 88. dostawców ukończyło pozytywnie 
audyt ECO VADIS.

Zobacz nowy kodeks dostawcy:
 
http://www.Nestlé.com/asset-
library/documents/library/documents/
suppliers/supplier-code-polish.pdf 

Zarówno z poziomu lokalnego, jak i globalnego surowce 
oraz opakowania mogą być kupowane od producentów 
i rolników z naszego kraju. O tym, czy Nestlé nawiąże 
współpracę z danym dostawcą, nie decydują jednak wyłącznie 
względy ekonomiczne czy geograficzne. Każdy dostawca 
musi spełnić szereg restrykcyjnych wymogów. Z dumą 
możemy zakomunikować, że obecnie średnio 57 proc. 
składników używanych w produktach Nestlé dostępnych 
w Polsce pochodzi ze źródeł krajowych. Dla części produktów 
GERBER jest to 100%. Oczywiście najważniejszym kryterium 
jest dla nas jakość dostarczanych surowców.

dostawców
23
Audyt SEDEX  

dostawców
88
Audyt EcoVadis

W lutym 2016 roku w ramach 
warsztatów zorganizowanych 
przez Nestlé S.A. wielu naszych 
dostawców z Europy, w tym 
czterech z Polski, wzięło udział 
w warsztatach poświęconych 
dbałości o bezpieczeństwo. 

w zakresie długoterminowej 
poprawy/doskonalenia procesów 
produkcyjnych i raportowania wyników. 
[FP1] Oprócz względów ekonomicznych 
i ekologicznych bardzo istotna przy 
wyborze dostawcy jest również kwestia 
odpowiedzialności. Od 2013 roku każdy 
z nich deklaruje gotowość realizacji 
postanowień Kodeksu Dostawcy Nestlé, 
czyli spełniania szeregu restrykcyjnych 
wymogów dotyczących bezpieczeństwa 
procesów produkcyjnych, przestrzegania 
praw człowieka, przepisów BHP i ochrony 
środowiska oraz odpowiedzialnego 
biznesu.

Dzięki temu mogli sobie uświadomić, jak 
ważna jest kontrola surowca na etapie 
dostawy do Nestlé. Grupa polskich 
dostawców miała okazję zapoznać się 
z najnowszymi metodologiami identyfikacji 
ryzyka oraz najlepszymi praktykami 
stosowanymi w naszej firmie. Wspólne 
dyskusje i wymiana wiedzy zachęciły 
polskich przedsiębiorców
do wprowadzenia ulepszeń w procesie 
produkcji – niektórzy zainwestowali m.in. 
w dodatkowe szkolenia pracowników, 
audyty procesu produkcji oraz nowoczesne 
urządzenia eliminujące ryzyko przedostania 
się zanieczyszczeń do surowców. Nasi 
dostawcy podjęli też zobowiązania 

Dla naszych
społeczności 

Dla naszych
społeczności 
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Burak 
z polskich pól

Barszcz Czerwony Ekspresowy Zupa 
WINIARY to numer 1 na polskim rynku. 
Rocznie sprzedajemy 58 milionów sztuk 
torebek tego produktu. Było więc dla nas 
naturalne, że burak powinien stać się 
jednym z kluczowych surowców lokalnie 
pozyskiwanych przez Nestlé w Polsce. 
Już w 2012 roku rozpoczęliśmy projekt 
„Burak z polskich pól”, którego celem jest 
pozyskiwanie buraków jedynie od polskich 
rolników, przy jednoczesnym wdrażaniu 
u nich standardów zrównoważonego 
rolnictwa.

Projekt rozpoczęliśmy od przeprowadzenia 
wspólnie z Uniwersytetem Rolniczym 
w Krakowie badania RISE (Responsible 

wzmocnienia naszej współpracy i rozwoju 
dostawców tak, aby mogli spełniać 
wymagania Nestlé dotyczące pozyskiwania 
surowca w sposób zrównoważony. 
W rozmowach uczestniczyła prof. Iwona 
Domagała-Świątkiewicz z Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie, która odpowiadała 
na pytania rolników dotyczące 
zrównoważonej uprawy buraka 
ćwikłowego. Dodatkowo omawiane były 
wyniki badania RISE oraz kwestie 
związane z kultywacją upraw. Na zlecenie 
naszej firmy został przygotowany 
podręcznik uprawy buraka ćwikłowego 
obejmujący najnowszą wiedzę z zakresu 
jego kultywacji oraz wyniki badania RISE.

W projekcie RISE udział bierze grupa 
rolników z województw wielkopolskiego 
i lubelskiego. W latach 2014–2016 
zakupiliśmy około 2,5 tys. ton suszonego 
ekstraktu buraka ćwikłowego.

W 2017 roku realizujemy kolejną edycję 
badania RISE. 

Induction Sustainability Environment) 
w pięciu gospodarstwach. Miało ono na 
celu ocenę, w jakiej mierze uprawy tam 
prowadzone spełniają normy 
zrównoważonego rolnictwa. Poddaliśmy 
gruntownej analizie przebiegające tam 
procesy produkcyjne. Zbadaliśmy m.in.: 
sposób użytkowania gleby i płodozmianu, 
zużycie wody, stosowanie środków 
ochrony roślin, profil odżywczy samego 
surowca. Na podstawie dokonanej analizy 
opracowaliśmy, wspólnie z dostawcami 
i ekspertami z Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie, wskazówki dotyczące redukcji 
negatywnego oddziaływania upraw na 
środowisko naturalne, a przede wszystkim 
poprawy jakości produkowanego surowca 
oraz jego wartości odżywczej i zwiększenia 
wydajności upraw. Od 2013 roku 
dwukrotnie zaprosiliśmy do naszej siedziby 
w Warszawie rolników, którzy dostarczają 
buraki do kaliskiej fabryki WINIARY, by 
uzupełnić ich wiedzę i pomóc im wdrażać 
zasady zrównoważonego rolnictwa. 
Spotkania dotyczyły przede wszystkim 

Owoce i warzywa 
pochodzące z Polski

Fabryka Nestlé w Rzeszowie,
w której produkowana jest m.in. 
żywność dla niemowląt pod marką 
GERBER i BOBO FRUT, ma 
długoletnią tradycję współpracy 
z polskimi rolnikami i sadownikami. 

w tym zakładzie. Do produkcji naszych 
wyrobów z fabryki w Rzeszowie 
dostarczano nam w 2016 roku głównie 
marchewkę, dynię i jabłka. W sumie
w latach 2014–2016 zakupiliśmy świeże 
warzywa i owoce za 16 milionów PLN. 

W niektórych przypadkach surowiec do 
tego zakładu dostarcza już trzecie poko-
lenie plantatorów.
Na potrzeby tej fabryki w 2016 roku 
zakupiliśmy od 48 rolników prowadzących 
własne gospodarstwa na terenie Polski 
warzywa i owoce, które stanowiły blisko 
połowę surowców wykorzystywanych 

Jednym z warzyw uprawianych 
w naszym kraju jest burak 
ćwikłowy, który jest 
podstawowym składnikiem 
produkowanych przez nas barszczy 
czerwonych pod marką WINIARY.

Dla naszych
społeczności 

Dla naszych
społeczności 

marchew
33,5%

dynia
8,5%

ziemniak
4,2%

pietruszka
5,2%

czosnek
0,002%

jagoda leśna
0,8%

jabłko do soków
1,1%

jabłko Golden
16,4%

jabłko Spartan
30,3%

2016
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Inwestujemy
w polskich
dostawców 

Nestlé Polska S.A.

Nestlé Waters Polska S.A.

Budżet zakupowy (mln PLN)
i liczba dostawców Nestlé w Polsce 

CPP

2014

liczba budżet

2015

liczba budżet

2016

liczba budżet

Nestlé Polska S.A.

Nestlé Waters Polska S.A.

CPP

Surowce
i opakowania

Usługi

W produktach dla dzieci: jabłko,
marchew, indyk, kurczak

W kulinariach: burak, marchew,
pietruszka, por, seler, ziemniaki

W słodyczach: produkty z pszenicy,
mleko w proszku i cukier

W lodach: truskawka, mleko 
i serwatka w proszku

W płatkach: mąka pszenna
i semolina

W butelkowanych wodach:
woda z lokalnych źródeł

Produkty pozyskiwane w 100 proc. od dostawców z Polski:  

budżet w mln PLN 2016 NiMliczba dostawców 2016

Surowce
i opakowania

Usługi

311 274 649490

1139585

zagraniczni krajowi zagraniczni krajowi

422 3447

Zaangażowany
sąsiad

Nałęczów

Wierzymy, że tworzenie wspólnej 
wartości opiera się na dobrym 
sąsiedztwie. Prowadzenie działalności 
w różnych częściach naszego kraju 
zobowiązuje nas do aktywności na rzecz 
lokalnych społeczności – naszych 
sąsiadów. Pracownicy fabryk Nestlé 
często sami informują nas o lokalnych 
trudnościach i potrzebach. Od wielu 
lat regularnie pomagamy lokalnym 

instytucjom, m.in. placówkom miejskim, 
które by sprawnie funkcjonować, często 
potrzebują dotacji. Cieszymy się, że na 
tak wiele różnych sposobów możemy 
odpowiadać na potrzeby społeczności, 
w których znajdują się nasze zakłady i tym 
samym przyczyniać się do zacieśniania 
więzi z naszymi sąsiadami – 
mieszkańcami, władzami, organizacjami 
społecznymi i innymi instytucjami.

Darowizny Nestlé w Polsce [PLN]

2016 3 774 610 zł

2015 2 355 471 zł

2014 1 245 267 zł

W Nałęczowie, gdzie mieści się 
zakład Nestlé Waters, produkujący 
wodę mineralną pod marką 
NAŁĘCZOWIANKA, pozostajemy 
w ciągłym dialogu 
z mieszkańcami, samorządem 
oraz lokalnymi organizacjami. 

Efektem tej relacji i wspólnej identyfikacji 
potrzeb są inicjatywy w różnych obszarach 
życia społecznego i gospodarczego. 

Organizujemy programy edukacyjne 
upowszechniające wiedzę o ochronie 
zasobów wody i promujące zdrowy styl 
życia. W 2016 roku wspólnie z Polskim 
Towarzystwem Dietetyki 
przeprowadziliśmy badanie, którym objęto 

akcję informacyjną. Z kolei w ramach 
dialogu z miejscowymi wędkarzami na 
temat problemu przyduchy w lokalnych 
łowiskach, podjęliśmy działania w celu 
dotlenienia akwenów wodą mineralną. 
Nestlé zakupiło i postawiło również 
14 śmietników na popularnym wśród 
mieszkańców szlaku spacerowym wzdłuż 
rzeki Drwęcy.

W sierpniu 2016 roku zainicjowaliśmy 
wspólnie z urzędem gminy zorganizowanie 
pikniku rodzinnego dla mieszkańców 
Nałęczowa i okolic, którego przewodnim 
tematem było dbanie o zdrowie rodziny. 
Było to jedno z największych spotkań 
lokalnej społeczności, a dla nas okazja 
do szerzenia wiedzy o prawidłowym 
odżywianiu i nawadnianiu. 

uczniów czterech szkół podstawowych
z Nałęczowa i okolic. W sumie wzięło 
w nim udział prawie 60 proc. dzieci z tych 
placówek. Wyniki pokazały, że aż u 30 proc. 
z nich stwierdzono nieprawidłową wagę. 
Aby pomóc w rozwiązaniu tego problemu, 
zorganizowaliśmy warsztaty edukacyjne 
dla rodziców, a dla nauczycieli 
opracowaliśmy skrypt zajęć lekcyjnych 
promujących prawidłowe odżywianie oraz 
zdrowy styl życia. Dodatkowo w tych 
czterech szkołach zainstalowaliśmy 
źródełka wody dla uczniów. 
Przeprowadziliśmy również dwudniowe 
warsztaty promujące prawidłowe 
nawodnienie organizmu oraz ochronę 
zasobów wodnych. W tym zakresie 
współpracujemy z nałęczowskim zakładem 
wodociągowym, który prowadzi podobną 

Dla naszych
społeczności 

Dla naszych
społeczności 

Suma

243 787

10303869Suma

 126 250 129 269 120 295

 421 620 432 710 436 784

39 53 32 52 29 60   

866 139 883 145 867 179

 2 451622 2 473848 2 368766

633 66 645 76 634 85
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Inwestujemy
w polskich
dostawców 
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Razem
pomagamy

Adopciaki

350 
=zwierząt 

znalazło
nowy dom

ponad

100 tys.kliknięć 100 tys. PLNna adopcje

Nestlé PURINA jako producent 
karmy dla zwierząt opowiada się 
za odpowiedzialną opieką nad 
zwierzętami domowymi, w tym
za propagowaniem bezpiecznej 
adopcji psów i kotów.

Wspólnie z Fundacją Viva! Akcja dla 
Zwierząt oraz organizacją szkolącą 
behawiorystów i trenerów zwierzęcych 
COAPE zainicjowaliśmy program 
odpowiedzialnej adopcji zwierząt 
„Adopciaki”. Jego celem jest zapewnienie 
bezpieczeństwa procesu adopcji zarówno 
dla potencjalnych opiekunów, jak
i adoptowanych zwierząt.

Poprzez unikalny model adopcji, w którym 
zwierzę przechodzi proces adaptacji
w Domu Tymczasowym, wydajemy do 

Od 2015 roku nowy dom znalazło ponad 
350 zwierząt, co odpowiada liczbie 
podopiecznych przeciętnego schroniska
w Polsce. 

Nestlé PURINA, partner strategiczny akcji 
„Adopciaki”, przekazał na paczki
z wyżywieniem w sumie około 2 ton 
karmy. 

Jesienią 2016 roku zorganizowano też 
internetową akcję „Podaj łapę” – za każde 
kliknięcie Nestlé PURINA przekazywała 
złotówkę na program „Adopciaki”. 

Przez niespełna trzy tygodnie odnotowano 
100 tys. kliknięć, co przekłada się
na wsparcie w postaci 100 tys. PLN,
które otrzymała Fundacja Viva! Akcja dla 
Zwierząt.

adopcji zwierzęta po konsultacji 
weterynaryjnej i behawioralnej. Przyszli 
opiekunowie na podstawie ankiet,
są w stanie znaleźć odpowiedniego 
towarzysza, który będzie pasował do ich 
stylu życia. Dzięki temu gwarantujemy 
100% zadowolenia z Dobrania w pary.

Nestlé PURINA funduje Adopciakom 
specjalną paczkę, w której znajduje się 
indywidualnie dobrany zapas karmy
na 3 tygodnie oraz bony wartościowe na 
poradę weterynaryjną i behawioralną. 
Uczestnicy przedsięwzięcia pozostają pod 
opieką partnerów akcji, którzy służą radą 
oraz pomocą w opiece nad nowymi 
ulubieńcami.

Pracodawca
z wyboru

W Nestlé tworzymy stabilne, bezpieczne 
oraz pełne zaufania miejsce pracy dla 
ponad 5000 pracowników w Polsce. 
Nasza kultura organizacyjna bazuje na 
wzajemnym szacunku, zaufaniu 
i otwartości. Pomagamy planować 
i rozwijać kariery wewnątrz organizacji 
i cieszy nas wysoka ocena oferowanych 
szkoleń i świadczeń pracowniczych. 
Wspieramy pracowników w godzeniu życia 
prywatnego z zawodowym i włączamy ich 
w procesy decyzyjne. Konsekwentnie 
wspieramy zatrudnienie młodych osób. 
(Nestlé needs YOUth). 

W codziennej praktyce w obszarze 
relacji z naszymi pracownikami jest 
kilka kwestii szczególnie dla nas 
ważnych:

• Kształtowanie postaw zaufania 
i szczerości w stosunkach 
pracowniczych 

• Bezpieczeństwo pracy 

• Dbałość o zdrowie i dobre 
samopoczucie pracowników 

• Rozwój pracowników 

• System oceny wyników 
i rozmowy rozwojowe 

• Obiektywny i transparentny proces 
selekcji i rekrutacji 

• Działania na rzecz zapobiegania
bezrobociu młodych osób 

Cieszy nas fakt, że podejście do 
pracowników prezentowane w Nestlé 
znajduje uznanie w oczach niezależnych 
ekspertów. W 2015 roku już po raz drugi 
firma Nestlé została wyróżniona przez 
Polskie Stowarzyszenie Zarządzania 
Kadrami certyfikatem HR Najwyższej 
Jakości. 

Ponadto co roku jesteśmy wyróżniani 
przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania 
Kadrami certyfikatem Praktyka Wysokiej 
Jakości.

W 2016 roku otrzymaliśmy również od 
firmy Job square dyplom dla najbardziej 
cenionego pracodawcy. Zostaliśmy w nim 
wyróżnieni przez studentów w badaniu 
„Student w pracy 2016”.

Nasza firma
to ludzie

Łączna liczba pracowników w przeliczeniu na osoby w podziale na płeć:

2014:

pracowników
4753

2015:

pracowników
5018

2016:

pracowników
5143

Nestlé w Polsce to społeczność 5143 
pracowników (dane na koniec 2016 r.). 
W tym gronie 2301 osób to kobiety, a 2842 
osoby to mężczyźni. Podstawowe zasady, 
jakimi kierujemy się w naszej pracy, 
regulują cztery dokumenty: Korporacyjne 

zasady prowadzenia działalności 
gospodarczej Nestlé, Kodeks 
postępowania w biznesie, Polityka relacji 
pracowniczych, Zasady zarządzania
i przywództwa w Nestlé. 

G4-10, G4-11

Więcej informacji o tej inicjatywie prezentujemy na stronie www.adopciaki.pl

kobiety

2120

mężczyźni

2633

kobiety

2271

mężczyźni

2747

kobiety

2301

mężczyźni

2842

Dla naszych
społeczności 

Dla naszych
społeczności 



Raport Tworzenia Wspólnej Wartości Nestlé w Polsce 2014–2016Raport Tworzenia Wspólnej Wartości Nestlé w Polsce 2014–201638 39

Razem
pomagamy

Adopciaki

350 
=zwierząt 

znalazło
nowy dom

ponad

100 tys.kliknięć 100 tys. PLNna adopcje

Nestlé PURINA jako producent 
karmy dla zwierząt opowiada się 
za odpowiedzialną opieką nad 
zwierzętami domowymi, w tym
za propagowaniem bezpiecznej 
adopcji psów i kotów.

Wspólnie z Fundacją Viva! Akcja dla 
Zwierząt oraz organizacją szkolącą 
behawiorystów i trenerów zwierzęcych 
COAPE zainicjowaliśmy program 
odpowiedzialnej adopcji zwierząt 
„Adopciaki”. Jego celem jest zapewnienie 
bezpieczeństwa procesu adopcji zarówno 
dla potencjalnych opiekunów, jak
i adoptowanych zwierząt.

Poprzez unikalny model adopcji, w którym 
zwierzę przechodzi proces adaptacji
w Domu Tymczasowym, wydajemy do 

Od 2015 roku nowy dom znalazło ponad 
350 zwierząt, co odpowiada liczbie 
podopiecznych przeciętnego schroniska
w Polsce. 

Nestlé PURINA, partner strategiczny akcji 
„Adopciaki”, przekazał na paczki
z wyżywieniem w sumie około 2 ton 
karmy. 

Jesienią 2016 roku zorganizowano też 
internetową akcję „Podaj łapę” – za każde 
kliknięcie Nestlé PURINA przekazywała 
złotówkę na program „Adopciaki”. 

Przez niespełna trzy tygodnie odnotowano 
100 tys. kliknięć, co przekłada się
na wsparcie w postaci 100 tys. PLN,
które otrzymała Fundacja Viva! Akcja dla 
Zwierząt.

adopcji zwierzęta po konsultacji 
weterynaryjnej i behawioralnej. Przyszli 
opiekunowie na podstawie ankiet,
są w stanie znaleźć odpowiedniego 
towarzysza, który będzie pasował do ich 
stylu życia. Dzięki temu gwarantujemy 
100% zadowolenia z Dobrania w pary.

Nestlé PURINA funduje Adopciakom 
specjalną paczkę, w której znajduje się 
indywidualnie dobrany zapas karmy
na 3 tygodnie oraz bony wartościowe na 
poradę weterynaryjną i behawioralną. 
Uczestnicy przedsięwzięcia pozostają pod 
opieką partnerów akcji, którzy służą radą 
oraz pomocą w opiece nad nowymi 
ulubieńcami.

Pracodawca
z wyboru

W Nestlé tworzymy stabilne, bezpieczne 
oraz pełne zaufania miejsce pracy dla 
ponad 5000 pracowników w Polsce. 
Nasza kultura organizacyjna bazuje na 
wzajemnym szacunku, zaufaniu 
i otwartości. Pomagamy planować 
i rozwijać kariery wewnątrz organizacji 
i cieszy nas wysoka ocena oferowanych 
szkoleń i świadczeń pracowniczych. 
Wspieramy pracowników w godzeniu życia 
prywatnego z zawodowym i włączamy ich 
w procesy decyzyjne. Konsekwentnie 
wspieramy zatrudnienie młodych osób. 
(Nestlé needs YOUth). 

W codziennej praktyce w obszarze 
relacji z naszymi pracownikami jest 
kilka kwestii szczególnie dla nas 
ważnych:

• Kształtowanie postaw zaufania 
i szczerości w stosunkach 
pracowniczych 

• Bezpieczeństwo pracy 

• Dbałość o zdrowie i dobre 
samopoczucie pracowników 

• Rozwój pracowników 

• System oceny wyników 
i rozmowy rozwojowe 

• Obiektywny i transparentny proces 
selekcji i rekrutacji 

• Działania na rzecz zapobiegania
bezrobociu młodych osób 

Cieszy nas fakt, że podejście do 
pracowników prezentowane w Nestlé 
znajduje uznanie w oczach niezależnych 
ekspertów. W 2015 roku już po raz drugi 
firma Nestlé została wyróżniona przez 
Polskie Stowarzyszenie Zarządzania 
Kadrami certyfikatem HR Najwyższej 
Jakości. 

Ponadto co roku jesteśmy wyróżniani 
przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania 
Kadrami certyfikatem Praktyka Wysokiej 
Jakości.

W 2016 roku otrzymaliśmy również od 
firmy Job square dyplom dla najbardziej 
cenionego pracodawcy. Zostaliśmy w nim 
wyróżnieni przez studentów w badaniu 
„Student w pracy 2016”.

Nasza firma
to ludzie

Łączna liczba pracowników w przeliczeniu na osoby w podziale na płeć:

2014:

pracowników
4753

2015:

pracowników
5018

2016:

pracowników
5143

Nestlé w Polsce to społeczność 5143 
pracowników (dane na koniec 2016 r.). 
W tym gronie 2301 osób to kobiety, a 2842 
osoby to mężczyźni. Podstawowe zasady, 
jakimi kierujemy się w naszej pracy, 
regulują cztery dokumenty: Korporacyjne 

zasady prowadzenia działalności 
gospodarczej Nestlé, Kodeks 
postępowania w biznesie, Polityka relacji 
pracowniczych, Zasady zarządzania
i przywództwa w Nestlé. 

G4-10, G4-11

Więcej informacji o tej inicjatywie prezentujemy na stronie www.adopciaki.pl

kobiety

2120

mężczyźni

2633

kobiety

2271

mężczyźni

2747

kobiety

2301

mężczyźni

2842

Dla naszych
społeczności 

Dla naszych
społeczności 



Raport Tworzenia Wspólnej Wartości Nestlé w Polsce 2014–2016Raport Tworzenia Wspólnej Wartości Nestlé w Polsce 2014–201640 41

Liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na wymiar etatu:

niepełny etat

 KobietyMężczyźni RAZEM

20362618 4654

84 15 99

pełny etat

2014

 KobietyMężczyźni RAZEM

21442736 4880

127 11 138

 KobietyMężczyźni RAZEM

22782840 5118

23 2 25

2015 2016

Liczba pracowników i współpracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na czas zatrudnienia:

zatrudnionych 
na czas nieokreślony

 KobietyMężczyźni RAZEM

537 1541 2078

550 2125 2675

zatrudnionych 
na czas określony 

2014

 KobietyMężczyźni RAZEM

561 463 1024

17102284 3994

 KobietyMężczyźni RAZEM

530 1724 2254

1771 1118 2889

2015 2016

Pracownicy objęci układem zbiorowym

2014

Całkowita liczba pracowników objętych umowami zbiorowymi 2 090 2 153 2 097

Całkowita liczba zatrudnionych 4 753 5 018 5 143

Odsetek pracowników objętych układem zbiorowym 44,0 proc. 42,9 proc. 40,8 proc.

2015 2016

Łączna liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na:

Mężczyźni

2014 2015 2016

2120 2271 2301

2633 2747 2842

4753 5018 5143

Kobiety

Liczba pracowników 
(w przeliczeniu na osoby)

suma

Liczba nowo zatrudnionych 
pracowników

(w przeliczeniu na osoby)
Procent nowo zatrudnionych 

pracowników 
(w przeliczeniu na osoby)

2014 2015 2016

267 270 287

275 292 395

542 562 682

12,5%

13,9%

13,3%

Łączna liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na grupy wiekowe:

30-50

2014 2015 2016

1094 1209 1222

2877 3061 3054

782 748 677

<30

Liczba pracowników 
(w przeliczeniu na osoby)

>50

Liczba nowo zatrudnionych 
pracowników (w przeliczeniu 
na osoby) w danej grupie Procent nowo zatrudnionych 

pracowników

2014 2015 2016

295 298 341

230 241 296

17 23 45

26,4%

9,1%

6,0%

Łączna liczba odejść pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na:

Mężczyźni

2014 2015 2016

2120 2271 2301

2633 2747 2842

4753 5018 5143

Kobiety

Liczba pracowników 
(w przeliczeniu na osoby)

suma

Liczba odejść pracowników 
(w przeliczeniu na osoby) Procent odejść 

pracowników
2014 2015 2016

151 222 235

207 265 243

358 487 478

10,2%

8,6%

9,3%

Łączna liczba odejść (w przeliczeniu na osoby) w podziale na grupy wiekowe:

30-50

2014 2015 2016

1094 1209 1222

2877 3061 3054

782 748 677

<30

Liczba pracowników 
(w przeliczeniu na osoby)

>50

Liczba odejść pracowników 
(w przeliczeniu na osoby) 
w danej grupie wiekowej Procent odejść 

pracowników

2014 2015 2016

119 185 154

195 208 248

41 94 76

11,9%

7,6%

10,2%

Dla naszych
społeczności 

Dla naszych
społeczności 
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Liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na wymiar etatu:

niepełny etat

 KobietyMężczyźni RAZEM

20362618 4654

84 15 99

pełny etat

2014

 KobietyMężczyźni RAZEM

21442736 4880

127 11 138

 KobietyMężczyźni RAZEM

22782840 5118

23 2 25

2015 2016

Liczba pracowników i współpracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na czas zatrudnienia:

zatrudnionych 
na czas nieokreślony

 KobietyMężczyźni RAZEM

537 1541 2078

550 2125 2675

zatrudnionych 
na czas określony 

2014

 KobietyMężczyźni RAZEM

561 463 1024

17102284 3994

 KobietyMężczyźni RAZEM

530 1724 2254

1771 1118 2889

2015 2016

Pracownicy objęci układem zbiorowym

2014

Całkowita liczba pracowników objętych umowami zbiorowymi 2 090 2 153 2 097

Całkowita liczba zatrudnionych 4 753 5 018 5 143

Odsetek pracowników objętych układem zbiorowym 44,0 proc. 42,9 proc. 40,8 proc.

2015 2016

Łączna liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na:

Mężczyźni

2014 2015 2016

2120 2271 2301

2633 2747 2842

4753 5018 5143

Kobiety

Liczba pracowników 
(w przeliczeniu na osoby)

suma

Liczba nowo zatrudnionych 
pracowników

(w przeliczeniu na osoby)
Procent nowo zatrudnionych 

pracowników 
(w przeliczeniu na osoby)

2014 2015 2016

267 270 287

275 292 395

542 562 682

12,5%

13,9%

13,3%

Łączna liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na grupy wiekowe:

30-50

2014 2015 2016

1094 1209 1222

2877 3061 3054

782 748 677

<30

Liczba pracowników 
(w przeliczeniu na osoby)

>50

Liczba nowo zatrudnionych 
pracowników (w przeliczeniu 
na osoby) w danej grupie Procent nowo zatrudnionych 

pracowników

2014 2015 2016

295 298 341

230 241 296

17 23 45

26,4%

9,1%

6,0%

Łączna liczba odejść pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na:

Mężczyźni

2014 2015 2016

2120 2271 2301

2633 2747 2842

4753 5018 5143

Kobiety

Liczba pracowników 
(w przeliczeniu na osoby)

suma

Liczba odejść pracowników 
(w przeliczeniu na osoby) Procent odejść 

pracowników
2014 2015 2016

151 222 235

207 265 243

358 487 478

10,2%

8,6%

9,3%

Łączna liczba odejść (w przeliczeniu na osoby) w podziale na grupy wiekowe:

30-50

2014 2015 2016

1094 1209 1222

2877 3061 3054

782 748 677

<30

Liczba pracowników 
(w przeliczeniu na osoby)

>50

Liczba odejść pracowników 
(w przeliczeniu na osoby) 
w danej grupie wiekowej Procent odejść 

pracowników

2014 2015 2016

119 185 154

195 208 248

41 94 76

11,9%

7,6%

10,2%

Dla naszych
społeczności 

Dla naszych
społeczności 
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Zdrowie
i równowaga

W Nestlé funkcjonuje rozbudowany system świadczeń 
pozapłacowych, które przysługują wszystkim pracownikom zatrudnionym 
na umowy o pracę. Każdy pracownik może skorzystać, w ramach 
określonej kwoty, z puli benefitów takich jak karta MultiSport Plus, 
dofinansowanie wypoczynku dzieci, bony okolicznościowe z okazji świąt 
Bożego Narodzenia czy bilety do kina.

Wspieramy również pracowników, którzy 
są rodzicami. Ojcowie, którym urodziło 
się dziecko, oraz rodzice dzieci do 14. roku 
życia mogą korzystać z dodatkowego dnia 
urlopu. Młodzi rodzice otrzymują także 
paczkę powitalną z okazji narodzin dziecka, 
w której znajdują się rzeczy przydatne 
w opiece nad maluszkiem. Dodatkowo 
każdy rodzic w pierwszym roku życia 
dziecka może otrzymać bezpłatnie mleko, 
kiedy dziecko nie może być karmione 
mlekiem matki, a potwierdzi to 
zaświadczenie lekarza.

Wszystkim pracownikom oferujemy 
również dobrowolne, finansowane
w całości przez firmę ubezpieczenie na 
życie w ramach grupowego ubezpieczenia, 
które obejmuje: odszkodowanie za śmierć 
pracownika, poważne choroby i pobyt
w szpitalu. Pracownik ma również 
możliwość dobrowolnego sfinansowania
z własnego wynagrodzenia ubezpieczenia 
na preferencyjnych warunkach dla 
członków rodziny, współmałżonka
i partnera życiowego. Każdy pracownik, 
który przepracował min. 3 miesiące, może 
być też objęty Pracowniczym Programem 
Emerytalnym Nestlé. Na indywidualne 
konto emerytalne firma co miesiąc wpłaca 
dodatkową kwotę, równą 4% jego 
wynagrodzenia brutto (składka 
podstawowa). Ponadto wszyscy 
pracownicy Nestlé w Polsce objęci są 
dodatkową prywatną opieką medyczną 
finansowaną przez firmę.

Zgodnie z hasłem „Jedz smacznie, żyj 
zdrowo” chcemy wśród pracowników 
kształtować i upowszechniać wiedzę na 
temat zdrowego stylu życia. Zachęcamy 
wszystkich pracowników, aby korzystali 
z programu doradztwa żywieniowego oraz 
porad i warsztatów związanych ze 
smacznym i zdrowym odżywianiem.  

Zdajemy sobie również sprawę, jak ważne 
dla ludzi jest utrzymywanie zdrowej 
równowagi pomiędzy życiem zawodowym 
i prywatnym. Chcemy to ułatwiać. 
Przykładowo w okresie letnim w piątki 
pracownicy mogą kończyć pracę o godz. 
15:00, a przez cały rok firma stwarza 
możliwości pracy zdalnej. 

G4-LA2

• Praca zdalna
• Ruchomy czas pracy (całoroczny)
• Letni czas pracy (w piątki do godz. 15)
• Specjalne pomieszczenie w biurze przeznaczone dla matek karmiących  
• Możliwości korzystania z narzędzi pracy, sprzętu firmowego podczas urlopu 

macierzyńskiego
• Dostosowywanie harmonogramów urlopów do ferii szkolnych, harmonogramów 

indywidualnych czasu pracy ułatwiających sprawowanie opieki nad członkami rodziny
• Utrzymywanie kontaktu z osobami przebywającymi na urlopach macierzyńskich 

i rodzicielskich 

• Dodatkowy dzień urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia dziecka
• Dodatkowy dzień wolny od pracy na opiekę nad dzieckiem do lat 14

• Skrócony czas pracy przez pierwsze 12 tygodni po powrocie z urlopu macierzyńskiego

• Świadczenia relokacyjne (związane ze stałą zmianą miejsca zamieszkania lub 
miejsca wykonywania pracy)

• Paczka – prezent powitalny dla noworodka – zamiennie za karty zakupowe
• Mleko modyfikowane dla niemowląt zgodnie z zaleceniem lekarza
• Ubezpieczenie na życie dla pracowników (pakiet opłacany przez pracodawcę) oraz pakiet 

dobrowolny dla rodziny na lepszych, niż komercyjne warunkach (ok. 80% pracowników 
korzysta z dodatkowego ubezpieczenia

• Pakiet medyczny finansowany w całości przez pracodawcę (udział pracowników ogranicza 
się do symbolicznej złotówki), w tym:
-specjalne formy opieki medycznej dla kobiet w ciąży
-dodatkowy pakiet rehabilitacyjny dodany do oferty usług medycznych po wniosku

partnera społecznego (ZZ), wykorzystywany w szczególności przez pracowników 50+
-możliwość wykupienia po atrakcyjnej ofercie dodatkowego pakietu dla członków rodzin

• Akcje realizowane w ramach strategii „WellNes in Action”, w tym: 
-specjalne szkolenia żywieniowe – zasady prawidłowego odżywiania 
-dobre praktyki żywieniowe (np. warzywa i owoce w biurze) 
-inne akcje i kampanie propagujące zdrowy styl życia i właściwe odżywianie 

• Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wspierający wypoczynek 
rodzinny i pomoc dla pracowników i członków ich rodzin w trudniejszej sytuacji 
materialnej

MECHANIZMYOBSZARY WSPARCIA
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Zdrowie
i równowaga

W Nestlé funkcjonuje rozbudowany system świadczeń 
pozapłacowych, które przysługują wszystkim pracownikom zatrudnionym 
na umowy o pracę. Każdy pracownik może skorzystać, w ramach 
określonej kwoty, z puli benefitów takich jak karta MultiSport Plus, 
dofinansowanie wypoczynku dzieci, bony okolicznościowe z okazji świąt 
Bożego Narodzenia czy bilety do kina.

Wspieramy również pracowników, którzy 
są rodzicami. Ojcowie, którym urodziło 
się dziecko, oraz rodzice dzieci do 14. roku 
życia mogą korzystać z dodatkowego dnia 
urlopu. Młodzi rodzice otrzymują także 
paczkę powitalną z okazji narodzin dziecka, 
w której znajdują się rzeczy przydatne 
w opiece nad maluszkiem. Dodatkowo 
każdy rodzic w pierwszym roku życia 
dziecka może otrzymać bezpłatnie mleko, 
kiedy dziecko nie może być karmione 
mlekiem matki, a potwierdzi to 
zaświadczenie lekarza.

Wszystkim pracownikom oferujemy 
również dobrowolne, finansowane
w całości przez firmę ubezpieczenie na 
życie w ramach grupowego ubezpieczenia, 
które obejmuje: odszkodowanie za śmierć 
pracownika, poważne choroby i pobyt
w szpitalu. Pracownik ma również 
możliwość dobrowolnego sfinansowania
z własnego wynagrodzenia ubezpieczenia 
na preferencyjnych warunkach dla 
członków rodziny, współmałżonka
i partnera życiowego. Każdy pracownik, 
który przepracował min. 3 miesiące, może 
być też objęty Pracowniczym Programem 
Emerytalnym Nestlé. Na indywidualne 
konto emerytalne firma co miesiąc wpłaca 
dodatkową kwotę, równą 4% jego 
wynagrodzenia brutto (składka 
podstawowa). Ponadto wszyscy 
pracownicy Nestlé w Polsce objęci są 
dodatkową prywatną opieką medyczną 
finansowaną przez firmę.

Zgodnie z hasłem „Jedz smacznie, żyj 
zdrowo” chcemy wśród pracowników 
kształtować i upowszechniać wiedzę na 
temat zdrowego stylu życia. Zachęcamy 
wszystkich pracowników, aby korzystali 
z programu doradztwa żywieniowego oraz 
porad i warsztatów związanych ze 
smacznym i zdrowym odżywianiem.  

Zdajemy sobie również sprawę, jak ważne 
dla ludzi jest utrzymywanie zdrowej 
równowagi pomiędzy życiem zawodowym 
i prywatnym. Chcemy to ułatwiać. 
Przykładowo w okresie letnim w piątki 
pracownicy mogą kończyć pracę o godz. 
15:00, a przez cały rok firma stwarza 
możliwości pracy zdalnej. 

G4-LA2

• Praca zdalna
• Ruchomy czas pracy (całoroczny)
• Letni czas pracy (w piątki do godz. 15)
• Specjalne pomieszczenie w biurze przeznaczone dla matek karmiących  
• Możliwości korzystania z narzędzi pracy, sprzętu firmowego podczas urlopu 

macierzyńskiego
• Dostosowywanie harmonogramów urlopów do ferii szkolnych, harmonogramów 

indywidualnych czasu pracy ułatwiających sprawowanie opieki nad członkami rodziny
• Utrzymywanie kontaktu z osobami przebywającymi na urlopach macierzyńskich 

i rodzicielskich 

• Dodatkowy dzień urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia dziecka
• Dodatkowy dzień wolny od pracy na opiekę nad dzieckiem do lat 14

• Skrócony czas pracy przez pierwsze 12 tygodni po powrocie z urlopu macierzyńskiego

• Świadczenia relokacyjne (związane ze stałą zmianą miejsca zamieszkania lub 
miejsca wykonywania pracy)

• Paczka – prezent powitalny dla noworodka – zamiennie za karty zakupowe
• Mleko modyfikowane dla niemowląt zgodnie z zaleceniem lekarza
• Ubezpieczenie na życie dla pracowników (pakiet opłacany przez pracodawcę) oraz pakiet 

dobrowolny dla rodziny na lepszych, niż komercyjne warunkach (ok. 80% pracowników 
korzysta z dodatkowego ubezpieczenia

• Pakiet medyczny finansowany w całości przez pracodawcę (udział pracowników ogranicza 
się do symbolicznej złotówki), w tym:
-specjalne formy opieki medycznej dla kobiet w ciąży
-dodatkowy pakiet rehabilitacyjny dodany do oferty usług medycznych po wniosku

partnera społecznego (ZZ), wykorzystywany w szczególności przez pracowników 50+
-możliwość wykupienia po atrakcyjnej ofercie dodatkowego pakietu dla członków rodzin

• Akcje realizowane w ramach strategii „WellNes in Action”, w tym: 
-specjalne szkolenia żywieniowe – zasady prawidłowego odżywiania 
-dobre praktyki żywieniowe (np. warzywa i owoce w biurze) 
-inne akcje i kampanie propagujące zdrowy styl życia i właściwe odżywianie 

• Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wspierający wypoczynek 
rodzinny i pomoc dla pracowników i członków ich rodzin w trudniejszej sytuacji 
materialnej
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Pets@work

PETS@WORK

Inicjatywa Pets@work pozwala na lepsze 
utrzymanie równowagi pomiędzy życiem 
zawodowym a prywatnym. Jednocześnie, 
jak dowodzą badania, przekłada się na 
większy komfort pracy i obniżenie stresu 
zarówno właścicieli przychodzących psów, 
jak i ich współpracowników. Celem Nestlé 
PURINA jest poprawa jakości życia 
zwierząt oraz ludzi, którzy je kochają,
w co idealnie wpisuje się inicjatywa 
przychodzenia z ulubieńcem do pracy. 

Aby było to możliwe, nowe biuro (od 2016 
roku) zostało przystosowane do 

Średnio w biurze pojawia się jeden pies
na tydzień. Cała inicjatywa jest spisana
w odpowiedniej procedurze, a wejścia
i wyjścia zwierząt są ewidencjonowane
w odpowiednim rejestrze w recepcji.

Nestlé PURINA zaprasza inne 
firmy do wdrażania inicjatywy 
przychodzenia z psami do biura,
w czym czynnie pomaga, dzieląc 
się wiedzą i kilkunastoletnim 
doświadczeniem pracy
ze zwierzętami.

możliwości przebywania w nich zwierząt. 
Psy przeszły odpowiednie testy i szkolenie 
przez zoopsychologa, które potwierdziły,
że przebywanie z właścicielem w pracy nie 
jest dla nich stresem. Zwierzęta 
pracowników Nestlé PURINA są pod stałą 
opieką lekarza weterynarii. Nie było 
konieczności wykonywania dodatkowych 
badań. Do paszportu wejścia do biura 
dołączona jest książeczka zdrowia psa 
potwierdzająca aktualne szczepienia
i odrobaczenie zwierzęcia.
Na ok. 50 pracowników Nestlé PURINA, 
uprawnionych do regularnego 
przychodzenia jest 10 psów. 

Wsparcie
w rozwoju
pracowników

PROM 
w dobrym kierunku

80 
menedżerów
przeszkolonych
w PROM-ie

doświadczenie

szkolenia

relacje

 
PROM

G4-LA10

Nieustający rozwój naszych pracowników, 
oparty na indywidualnych potrzebach, 
potencjale i stylu uczenia się, jest 
podstawą kultury organizacyjnej Nestlé. 
Planując go, kierujemy się zasadą 70-20-10, 
tzn. dążymy do tego, aby rozwój naszych 
pracowników w 70 proc. wynikał ze 
zdobywanego doświadczenia, w 20 proc. 
z budowania relacji, a w 10 – ze szkoleń.

Zdobywane
doświadczenie

70%

Budowane
relacje

20%Zasada:

70-20-10
Szkolenia

10%

diagnozy kompetencji po odbyciu sesji 
informacji zwrotnych, warsztatów 
i indywidualnych zajęć coachingowych. 
Wszystkie te działania skupiają się na 
rozwoju kluczowych dla nas kompetencji 
przywódczych: inspirowaniu organizacji, 
tworzeniu otwartej kultury, rozwijaniu 
efektywności organizacyjnej, inicjowaniu 
i przewodzeniu zmianom. Do tej pory 
zrealizowaliśmy trzy edycje PROM 
i przeszkoliliśmy łącznie 80 menedżerów.

Wśród prowadzonych przez nas 
działań rozwojowych są takie, 
które łączą w sobie wszystkie trzy 
komponenty naszego podejścia, 
tj. doświadczenie, relacje oraz 
szkolenia.

Przykładem jest zainicjowany przez nas 
w 2012 roku Program Rozwoju Osobistego 
Menedżerów (PROM), czyli pierwszy 
program rozwojowy przeznaczony dla 
kadry kierowniczej. Zdecydowaliśmy się na 
jego stworzenie, gdyż mamy świadomość, 

że wraz ze zmieniającą się rzeczywistością 
rola menedżera staje się coraz trudniejsza 
i wymaga rozwoju nowych kompetencji 
liderskich i osobistych. Celem trwającego 
około roku projektu jest rozwój 
menedżerów i przygotowanie ich do 
przewodzenia ludziom w nowej 
rzeczywistości biznesowej. W jego wyniku 
nasi menedżerowie zyskują większą 
świadomość swoich mocnych i słabych 
stron, rozwijają swoje kompetencje 
przywódcze oraz budują sieć kontaktów.

Kompleksowy proces zmiany zachowań 
menedżerskich odbywa się na podstawie 

Dla naszych
społeczności 

Dla naszych
społeczności 
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PORT

udziałPORT 40 
ponad

pracowników

dla nas najlepszym dowodem na wysoką 
jakość, właściwe opracowanie oraz 
prawidłowe dopasowanie narzędzi i metod 
wykorzystywanych w PORT. Program ten 
to jednak coś więcej niż sesje szkoleniowe 
– uczestnicy bardzo mocno akcentują 
wartość płynącą z przebywania z członkami 
innych zespołów oraz rozmów z nimi. 

W grudniu 2016 roku rozpoczęliśmy 
III edycję PORT; w poprzednich dwóch 
uczestniczyło łącznie 40 pracowników.

PORT, czyli autorski Program 
Osobistego Rozwoju Talentów, 
jest stworzony z myślą o rozwoju 
kompetencji społecznych 
i liderskich utalentowanych 
pracowników niezarządzających 
zespołem lub mających niedługi 
staż menedżerski.

Nominacji dokonuje bezpośredni 
przełożony wraz z HR Business Partnerem 
na podstawie oceny rocznej, rozmowy 
rozwojowej i kalibracji talentów. Program 

oparty jest na wzmacnianiu kompetencji 
Nestlé – szczególnie uważnie 
obserwujemy i staramy się rozwijać 
umiejętności proaktywnej współpracy, 
decyzyjności, rozwiązywania problemów, 
wywierania wpływu, komunikacji, myślenia 
strategicznego, zarządzania emocjami 
i budowania własnej marki. Rozwój 
w ramach PORT rozpoczyna pogłębiona 
analiza poziomu rozwoju 
kompetencji/potencjału kompetencyjnego 
pracownika oraz jego stylów zachowań.

Zadowolenie, pozytywne opinie i korzyści 
rozwojowe zgłaszane przez uczestników są 

Program
Recognition

200 
przeszkoliliśmy
łącznie ponad

osób

Mentoring

W  2015 roku w warszawskim biurze 
ruszyła pierwsza edycja Programu 
Mentoringu Nestlé Polska. Uczestniczy
w niej 13 podopiecznych z różnych działów 
oraz 13 mentorów. Jego celem jest 
wsparcie rozwoju naszych pracowników 
oraz ich kariery poprzez kontakt z bardziej 
doświadczoną osobą, która może 
podzielić się swoim doświadczeniem 
i obserwacjami, a także pomóc 
podopiecznemu osiągnąć średnio- lub 
długofalowe cele związane z jego 
rozwojem zawodowym. Mentoring 
przynosi korzyści nie tylko podopiecznym, 
ale też samym mentorom oraz firmie. 
Dla podopiecznych mentoring jest szansą 
na poznanie „niepisanych” zasad 

organizacji i poszerzenie swojej wiedzy na 
tematy niezwiązane bezpośrednio z 
obecną rolą. Dla mentorów jest to z kolei 
szansa na zdobycie wiedzy o tym, z jakimi 
wyzwaniami spotykają się podopieczni 
i jak wygląda praca w innych obszarach 
biznesu.

Akademia Winiary+

Od 2010 roku w naszej fabryce w Kaliszu, 
w której produkujemy produkty pod marką 
WINIARY, realizujemy projekt Akademia 
WINIARY+, którego celem jest zmiana 
kultury organizacyjnej w fabryce poprzez 
wzmocnienie kompetencji  przywództwa. 
Kluczowym narzędziem wykorzystywanym 
w programie są warsztaty z pracownikami. 

Od 2014 roku program realizujemy 
w 2 wariantach: wariant 1. – dla 
specjalistów, w którym tematyka 
warsztatów związana jest z efektywną 
komunikacją w zespole, pracą zespołową 
oraz zarządzaniem konfliktami i trudnymi 
sytuacjami; wariant 2. –  dla osób 
kierujących innymi pracownikami, 
rozbudowany o zagadnienia związane 
z rozwojem kompetencji wymaganych 
u osób zarządzających, takie jak: 
efektywne delegowanie zadań, 
egzekwowanie wykonania zadań, 
motywowanie czy zarządzanie czasem.

W celu utrwalenia narzędzi i kompetencji 
pracownicy realizują „prace domowe”, 
tzn. są zobowiązani do wykorzystywania 
wiedzy w praktyce i oceny swoich 
wyników. 

Jednym z kluczowych czynników 
pozwalających Nestlé osiągać 
wyznaczone cele jest 
zaangażowanie pracowników.

Choć źródła motywacji mogą być różne, 
dla nas jednym z najważniejszych jest 
uznanie, a więc forma zauważenia 
i docenienia czyjegoś wysiłku – nie tylko 
wyniku, sukcesu i osiągnięcia, ale także 
samej drogi, jaką przebywają pracownicy, 
codziennych mniejszych lub większych 
wyzwań, jakie muszą podjąć.

Aby wspierać, promować, ale również 
budować w organizacji świadomość 
ogromnej wagi uznania, opracowaliśmy 
kompleksowy program Recognition, który 
obejmuje warsztaty składające się z dwóch 

motywatorów krótkoterminowych. 
Podkreślamy moc szczerego 
podziękowania. Sposobów pokazania, 
że na kimś nam zależy, że cenimy jego 
starania, sposób wykonywania 
obowiązków i rezultaty, jakie osiąga, jest 
naprawdę wiele – staramy się pomóc 
pracownikom w znalezieniu tych 
odpowiednich dla nich i ich zespołów. 
Okazuje się, że wszystko jest bardzo 
proste – trzeba tylko zdawać sobie z tego 
sprawę, chcieć i wygospodarować trochę 
czasu.

Słysząc pozytywne opinie o całym 
projekcie oraz widząc efekty naszych 
działań, poszerzamy go o dodatkowe 
rodzaje aktywności, m.in. bibliotekę 
doceniania, przyjazny wystrój biura, krótkie 
„lekcje z doceniania” w formie komiksu 
lub plakatu. 

modułów: dla osób zarządzających oraz 
niezarządzających zespołami. Do tej pory 
przeszkoliliśmy łącznie ponad 200 
pracowników.

W czasie sesji omawiamy różne poziomy 
doceniania – zaczynając od często 
zapominanych podstaw – „dostrzegam” 
i „znam”. Formą uznania jest przywitanie 
pracownika zwykłym „dzień dobry” 
i pożegnanie zwrotem „do widzenia” na 
zakończenie dnia pracy. Formą uznania jest 
wyrażenie zainteresowania sprawami 
pracownika, pokazanie mu, że jest przez 
nas zauważany, że znamy zakres jego 
zadań i zagadnienia, którymi aktualnie się 
zajmuje. Podczas szkoleń dyskutujemy 
o sposobach wyrażania uznania. 
Przypominamy, że to nie tylko premia, 
podwyżka czy inna wysoka nagroda, które 
zaliczają się raczej do kategorii 

Dla naszych
społeczności 

Dla naszych
społeczności 
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Czas udziału każdej grupy w  projekcie 
wynosi od roku do dwóch lat.

Projekt będzie realizowany do 2018 roku. 
Do końca 2016 roku Akademię Winiary + 
ukończyło 140 osób.

Wartość dla pracowników:

• wzmocnienie postawy uczenia się

• rozwój kompetencji i umiejętności 

• poznanie swoich mocnych 
i słabych stron

• tworzenie efektywnych zespołów na 
wszystkich poziomach działania 
fabryki 

Wartość dla fabryki w Kaliszu:

• podniesienie poczucia wpływu 
pracowników na relacje oraz 
osiągane wyniki

• zwiększenie efektywności pracy 
działów

• likwidacja ostrych granic między 
działami w firmie 

• zwiększenie zadowolenia 
pracowników z pracy w fabryce 

Wartość dla całej firmy:

• poprawa stopnia osiągania wspólnych 
celów przez pracowników

• powstanie wspólnego standardu 
zarządzania i języka komunikacji

• zatrzymanie wykwalifikowanych 
pracowników w fabryce

• polepszenie klimatu w pracy

Inwestujemy
w młodych

Bezrobocie młodych osób jest uważane za jeden z najpoważniejszych 
problemów społecznych w świecie. W samej tylko Unii Europejskiej 
w lutym 2016 r. stopa bezrobocia wśród młodych wynosiła 19,4 proc. – 
oznacza to, że 4 mln 381 tys. osób w wieku poniżej 25. roku życia 
pozostawało bez zatrudnienia. Co piąty bezrobotny to osoba młoda.

Nestlé Polska S.A. 2014 2015 2016

Średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika 30,3 28,9 19,8

CPP Toruń-Pacific 2014 2015 2016

Średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika 6,8 10,4 10,4

Nestlé Waters 2014 2015 2016

Średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika 5,3 16,3 19,5

Filary Inicjatywy Nestlé needs YOUth

Zatrudnienie 10 000 osób do 30. roku 
życia na różnego rodzaju stanowiskach 
w zakładach Nestlé w Europie do 
2016 roku

Stworzenie 10 000 miejsc praktyk 
zawodowych i staży w oddziałach Nestlé 
w Europie do 2016 roku

Program „Gotowość do pracy” (ang. 
„Readiness for Work”), który obejmuje 
m.in. doradztwo w zakresie rynku pracy, 
szkolenia, praktyczne porady 
dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej 
czy przygotowania CV w szkołach i na 
uczelniach w Europie 

Sojusz dla Młodych – All 4 YOUth

Efekty w Polsce

1 472 osoby do 30. roku życia 
zatrudnione w Polsce

467 praktykantów i stażystów

Ponad 530 przeprowadzonych działań

10 partnerów biznesowych 

Efekty w Europie w 2016 roku

20 000 osób do 30. roku życia 
zatrudnionych w całej Europie

12 000 praktykantów i stażystów, nowe 
programy staży i praktyk w wielu krajach, 
nowe możliwości zdalnego odbywania 
praktyk

5 000 przeprowadzonych warsztatów

Ponad 200 partnerów biznesowych 
zaangażowanych w Sojusz dla Młodych

W odpowiedzi na ten trend już w 2013 
roku zapoczątkowaliśmy Inicjatywę na 
rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych – Nestlé 
needs YOUth, której celem jest stymulacja 
europejskiej i polskiej gospodarki poprzez 
walkę z bezrobociem młodych. 

Inicjatywa zakładała stworzenie możliwości 
zatrudnienia przez Nestlé do końca 2016 
roku 20 000 Europejczyków do 30. roku 
życia. Połowa z nich miała otrzymać 
propozycję pracy, natomiast druga połowa 
– oferty praktyk i staży. W Polsce założenia 
programu zakładały początkowo 
zatrudnienie i zrealizowanie praktyk 
zawodowych dla prawie 800 osób. 

Ostatecznie udało się znacząco 
przekroczyć te wielkości!

W całej Europie koncern spożywczy 
wraz ze swoimi partnerami biznesowymi 
przygotował aż 115 000 szans zatrudnienia 
w ramach Sojuszu dla młodych – pierwszej 
w historii ogólnoeuropejskiej inicjatywy 
przedstawicieli świata biznesu na 
rzecz walki z bezrobociem wśród ludzi 

szans zatrudnienia w ramach
Sojuszu dla młodych

115 000

młodych, zrzeszającej ponad 200 dużych 
i małych firm. 

Od początku trwania inicjatywy w Polsce 
zatrudniono w Nestlé blisko 1500 młodych, 
a prawie 470 zostało objętych programem 
praktyk. Ponadto firma Nestlé Polska 
przeprowadziła ponad 530 działań takich 
jak warsztaty i wykłady dla młodych 
w całym kraju. Obecnie program jest 
rozwijany na całym świecie pod nazwą 
Nestlé Global YOUth Inititative. 

Cele i osiągnięcia Nestlé w ramach inicjatywy

G4-LA9

Dla naszych
społeczności 

Dla naszych
społeczności 
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Czas udziału każdej grupy w  projekcie 
wynosi od roku do dwóch lat.

Projekt będzie realizowany do 2018 roku. 
Do końca 2016 roku Akademię Winiary + 
ukończyło 140 osób.

Wartość dla pracowników:

• wzmocnienie postawy uczenia się

• rozwój kompetencji i umiejętności 

• poznanie swoich mocnych 
i słabych stron

• tworzenie efektywnych zespołów na 
wszystkich poziomach działania 
fabryki 

Wartość dla fabryki w Kaliszu:

• podniesienie poczucia wpływu 
pracowników na relacje oraz 
osiągane wyniki

• zwiększenie efektywności pracy 
działów

• likwidacja ostrych granic między 
działami w firmie 

• zwiększenie zadowolenia 
pracowników z pracy w fabryce 

Wartość dla całej firmy:

• poprawa stopnia osiągania wspólnych 
celów przez pracowników

• powstanie wspólnego standardu 
zarządzania i języka komunikacji

• zatrzymanie wykwalifikowanych 
pracowników w fabryce

• polepszenie klimatu w pracy
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Nestlé needs YOUth
Osiągnięcia w Polsce
2014–2016

 

    

Zatrudnienie

Wsparcie

Zatrudniliśmy prawie
1 500 młodych w Polsce

530 aktywności 
w ramach programu
„Gotowość do Pracy”

Doświadczenie

Możliwości

Sojusz dla Młodych: 10 partnerów
biznesowych Nestlé w Polsce
i 6 600 szans zatrudnienia

850 aktywności w ramach
Sojuszu dla Młodych w Polsce

 
470 praktyk
i staży dla młodych

Nestlé needs YOUth
Zobowiązania w Polsce
2017–2020

    Możliwości

Doświadczenie

 
Zorganizujemy 600 praktyk
i staży w Polsce 

Zatrudnienie

Zatrudnimy 700
młodych w Polsce

Sojusz dla Młodych w Polsce zapewni szanse
zatrudnienia, praktyk i staży. Wraz z naszymi
partnerami biznesowymi będziemy wspierać
współpracę biznesu i szkolnictwa

Wsparcie

W ramach programu „Gotowość do 
Pracy”, we współpracy ze szkołami 
i uczelniami zorganizujemy aktywności 
takie jak warsztaty i wykłady dla młodych

Dla naszych
społeczności 

Dla naszych
społeczności 



Raport Tworzenia Wspólnej Wartości Nestlé w Polsce 2014–2016Raport Tworzenia Wspólnej Wartości Nestlé w Polsce 2014–2016

 

50 51

Nestlé needs YOUth
Osiągnięcia w Polsce
2014–2016

 

    

Zatrudnienie

Wsparcie

Zatrudniliśmy prawie
1 500 młodych w Polsce

530 aktywności 
w ramach programu
„Gotowość do Pracy”

Doświadczenie

Możliwości

Sojusz dla Młodych: 10 partnerów
biznesowych Nestlé w Polsce
i 6 600 szans zatrudnienia

850 aktywności w ramach
Sojuszu dla Młodych w Polsce

 
470 praktyk
i staży dla młodych

Nestlé needs YOUth
Zobowiązania w Polsce
2017–2020

    Możliwości

Doświadczenie

 
Zorganizujemy 600 praktyk
i staży w Polsce 

Zatrudnienie

Zatrudnimy 700
młodych w Polsce

Sojusz dla Młodych w Polsce zapewni szanse
zatrudnienia, praktyk i staży. Wraz z naszymi
partnerami biznesowymi będziemy wspierać
współpracę biznesu i szkolnictwa

Wsparcie

W ramach programu „Gotowość do 
Pracy”, we współpracy ze szkołami 
i uczelniami zorganizujemy aktywności 
takie jak warsztaty i wykłady dla młodych

Dla naszych
społeczności 

Dla naszych
społeczności 



Raport Tworzenia Wspólnej Wartości Nestlé w Polsce 2014–2016Raport Tworzenia Wspólnej Wartości Nestlé w Polsce 2014–201652 53

Nestlé sygnowało 
Kartę różnorodności

Przyjazne i bezpieczne środowisko pracy 
naszych pracowników traktujemy w Nestlé 
jako absolutny priorytet. Pojęcie to 
rozumiemy jednak w szerszym kontekście 
– chcemy, aby każdy pracownik miał 
zapewnione bezpieczeństwo, ale również 
godne i etyczne warunki pracy. 

Nestlé we wszystkich swoich fabrykach 
w Polsce wprowadziło szereg rozwiązań, 
które wspomagają zachowanie 
bezpieczeństwa podczas pracy, wśród 
nich możemy wymienić m.in.:

System BBS (Behavioral Based Safety), 
który pozwala na regularną diagnozę 
zagrożeń i wprowadzanie najlepszych 
możliwych rozwiązań, które podnoszą 
poziom bezpieczeństwa, również poprzez 
zmianę zachowań i postaw pracowników. 

System Lock Out Tag Out, którego 
przestrzeganie pozwala wyeliminować 
ryzyko urazu na skutek przypadkowego 
uruchomienia urządzenia w czasie 
prowadzonych prac serwisowych.

Program rozmów SUSA (Safe and 
Unsafe Acts – Bezpieczne i Niebezpieczne 
Zachowania), które uczą pracowników, 
jak zachowywać się w miejscu pracy, jak 
unikać potencjalnych zagrożeń oraz jak 
reagować, gdy widzi się zagrożenie dla 
środowiska lub bezpieczeństwa pracy. 

Metodologia ZERO ACCESS, która 
poprawia bezpieczeństwo obsługi maszyn 
przed dostępem do elementów ruchomych 
poprzez ocenę ryzyka potencjalnego urazu, 
a następnie poprzez wprowadzenie 
rozwiązań technicznych redukujących 
to ryzyko.

Risk Prediction to narzędzie służące 
przewidywaniu zagrożeń, jakie mogą być 
związane z wykonywaną pracą, tak aby 
określić działania, które te zagrożenia 
wyeliminują lub ograniczą. Arkusz 
przewidywania ryzyka wypełnia się m.in. 
przed każdą pracą, gdzie wymagane jest 
specjalne pozwolenie oraz przy okazji 
wykonywania zadań nierutynowych.

Mapa bezpieczeństwa, czyli wizualizacja 
stanowiska pracy z naniesionymi 
potencjalnymi zagrożeniami.

Dbałość o bezpieczeństwo pracowników 
jest jednym z kluczowych obszarów 
strategii działania Nestlé. Naszą ambicją 
jest brak wypadków przy pracy, 
a bezpieczeństwo pracowników ściśle 
reguluje Polityka bezpieczeństwa 
i higieny pracy w Nestlé. 

Bezpieczna praca
dla wszystkich

Praktyki letnie

Od 18 lat prowadzimy program praktyk 
i staży studenckich „Letnia praktyka 
z Nestlé”. Każdego roku szkolimy 
kilkudziesięciu młodych ludzi w całym 
kraju, w sumie w projekcie wzięło udział 
około 900 osób.

Praktyki prowadzimy w działach 
komercyjnych firmy w ramach BIP – 
Business Internship Program oraz praktyki 
techniczne w fabrykach firmy w całej 
Polsce w ramach programu TEDP – 
Technology Engineering Development 
Program. BIP to program przeznaczony dla 
studentów o profilu ekonomicznym. 
Oferuje szansę zdobycia doświadczenia 
w takich dziedzinach jak np. marketing, 
sprzedaż, trade marketing, finanse 
i controlling, HR czy IT. TEDP to program 
dla inżynierów, w którym Nestlé otwiera 
drzwi swoich nowoczesnych fabryk 
w całym kraju. Praktykanci techniczni 
szkolą się w dziedzinach takich jak 
technologia i produkcja, zapewnienie 
jakości, inżynieria przemysłowa, 
wdrożenie i rozwój nowych produktów.

Każdemu uczestnikowi programu 
przydzielany jest indywidualny 
opiekun, który na bieżąco wspiera go 
w realizowanych przedsięwzięciach.

Na zakończenie uczestnicy praktyk 
podsumowują swoje dokonania 
i prezentują je w swoich zespołach. 

Chcemy, aby każdy nasz praktykant 
otrzymywał od nas zestaw konkretnych 
umiejętności, a czas spędzony w Nestlé 
był szansą na weryfikację wiedzy zdobytej 
na studiach. Staramy się, aby praktyki 
w Nestlé budowały w młodych ludziach 
poczucie własnej wartości i wspierały ich 
na starcie kariery zawodowej.

Co roku firma otrzymuje kilka tysięcy 
aplikacji. W 2016 roku na praktyki letnie 
zgłosiło się blisko 2 tys. chętnych – 
przyjęliśmy 48 osób. Co roku zatrudnienie 
w firmie znajduje prawie połowa z tych, 
którzy odbywali u nas praktyki.

Program wsparcia młodych na rynku pracy 
pod nazwą Yes4YETI jest również 
realizowany przez Cereal Partners Poland 
Toruń-Pacific (CPP). W ramach programu 
realizujemy cykl warsztatów i praktyk dla 
studentów bydgoskich i toruńskich uczelni. 
Spotkania pomagają młodym ludziom 
poznać realia pracy w międzynarodowej 
organizacji i dają szansę na nawiązanie 
kontaktu z potencjalnym pracodawcą. 
Projekt jest realizowany we współpracy 
z bydgoskimi i toruńskimi uczelniami: 
Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, 
Uniwersytetem Technologiczno-
Przyrodniczym i Wyższą Szkołą Bankową. 
W edycjach warsztatów zorganizowanych 
w latach 2014–2016 wzięło udział
234 studentów. 

 

chętnych na praktyki
w 2016 roku

2 000
blisko

Poszanowanie różnorodności jest 
jedną z fundamentalnych wartości 
w działaniu Nestlé zarówno na 
szczeblu globalnym, jak i lokalnie, 
w Polsce. 

Dlatego też w 2016 roku Nestlé Polska 
sygnowało Kartę różnorodności, która jest 
oficjalną deklaracją tego, że firma w swoim 
działaniu kładzie szczególny nacisk na 
politykę równego traktowania bez względu 
na m.in. płeć, wiek, niepełnosprawność, 

W Nestlé wdrażane są rozwiązania, które 
promują zachowania antydyskryminacyjne 
i antymobbingowe. Dbamy także o gender 
balance i skupiamy wysiłki na promowaniu 
różnorodności i koncepcji równych szans 
dla wszystkich. Prowadzimy również 
programy wsparcia młodych na rynku 
pracy w ramach Nestlé needs YOUth. 
Jednym z przykładów zobowiązania grupy 
na poziomie globalnym jest zwiększenie 
liczby kobiet na stanowiskach zarządczych. 
Wymiernym efektem tej polityki 
w Nestlé Polska jest to, że 43% jej kadry 
kierowniczej stanowią kobiety.

stan zdrowia, rasę, narodowość, 
pochodzenie etniczne, religię, wyznanie 
oraz wszelkie inne przesłanki narażające na 
zachowania dyskryminacyjne. Karta 
różnorodności jest międzynarodową 
inicjatywą promowaną przez Komisję 
Europejską, realizowaną już w 16 krajach 
europejskich, m.in. we Francji,
w Niemczech, Belgii, Luksemburgu, 
Szwecji, Austrii, we Włoszech, w Hiszpanii, 
Irlandii, Finlandii, Estonii oraz Polsce.

Od wszystkich pracowników oraz 
podwykonawców wymagamy 
postępowania, które tworzy wysoką 
kulturę bezpieczeństwa. Nasi pracownicy 
regularnie przechodzą szkolenia z zakresu 
bezpieczeństwa pracy i produktu.

Nasze zobowiązania 
do 2020 roku

Dla naszych 
społeczności 

• Wspieranie młodych na rynku poprzez 
zaoferowanie 700 ofert pracy i 600 ofert 
praktyk i staży

• Prowadzenie programu „Gotowość do pracy”

• Rozwijanie Sojuszu dla Młodych

Dla naszych
społeczności 

Dla naszych
społeczności 
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rozwiązań technicznych redukujących 
to ryzyko.

Risk Prediction to narzędzie służące 
przewidywaniu zagrożeń, jakie mogą być 
związane z wykonywaną pracą, tak aby 
określić działania, które te zagrożenia 
wyeliminują lub ograniczą. Arkusz 
przewidywania ryzyka wypełnia się m.in. 
przed każdą pracą, gdzie wymagane jest 
specjalne pozwolenie oraz przy okazji 
wykonywania zadań nierutynowych.

Mapa bezpieczeństwa, czyli wizualizacja 
stanowiska pracy z naniesionymi 
potencjalnymi zagrożeniami.

Dbałość o bezpieczeństwo pracowników 
jest jednym z kluczowych obszarów 
strategii działania Nestlé. Naszą ambicją 
jest brak wypadków przy pracy, 
a bezpieczeństwo pracowników ściśle 
reguluje Polityka bezpieczeństwa 
i higieny pracy w Nestlé. 

Bezpieczna praca
dla wszystkich

Praktyki letnie

Od 18 lat prowadzimy program praktyk 
i staży studenckich „Letnia praktyka 
z Nestlé”. Każdego roku szkolimy 
kilkudziesięciu młodych ludzi w całym 
kraju, w sumie w projekcie wzięło udział 
około 900 osób.

Praktyki prowadzimy w działach 
komercyjnych firmy w ramach BIP – 
Business Internship Program oraz praktyki 
techniczne w fabrykach firmy w całej 
Polsce w ramach programu TEDP – 
Technology Engineering Development 
Program. BIP to program przeznaczony dla 
studentów o profilu ekonomicznym. 
Oferuje szansę zdobycia doświadczenia 
w takich dziedzinach jak np. marketing, 
sprzedaż, trade marketing, finanse 
i controlling, HR czy IT. TEDP to program 
dla inżynierów, w którym Nestlé otwiera 
drzwi swoich nowoczesnych fabryk 
w całym kraju. Praktykanci techniczni 
szkolą się w dziedzinach takich jak 
technologia i produkcja, zapewnienie 
jakości, inżynieria przemysłowa, 
wdrożenie i rozwój nowych produktów.

Każdemu uczestnikowi programu 
przydzielany jest indywidualny 
opiekun, który na bieżąco wspiera go 
w realizowanych przedsięwzięciach.

Na zakończenie uczestnicy praktyk 
podsumowują swoje dokonania 
i prezentują je w swoich zespołach. 

Chcemy, aby każdy nasz praktykant 
otrzymywał od nas zestaw konkretnych 
umiejętności, a czas spędzony w Nestlé 
był szansą na weryfikację wiedzy zdobytej 
na studiach. Staramy się, aby praktyki 
w Nestlé budowały w młodych ludziach 
poczucie własnej wartości i wspierały ich 
na starcie kariery zawodowej.

Co roku firma otrzymuje kilka tysięcy 
aplikacji. W 2016 roku na praktyki letnie 
zgłosiło się blisko 2 tys. chętnych – 
przyjęliśmy 48 osób. Co roku zatrudnienie 
w firmie znajduje prawie połowa z tych, 
którzy odbywali u nas praktyki.

Program wsparcia młodych na rynku pracy 
pod nazwą Yes4YETI jest również 
realizowany przez Cereal Partners Poland 
Toruń-Pacific (CPP). W ramach programu 
realizujemy cykl warsztatów i praktyk dla 
studentów bydgoskich i toruńskich uczelni. 
Spotkania pomagają młodym ludziom 
poznać realia pracy w międzynarodowej 
organizacji i dają szansę na nawiązanie 
kontaktu z potencjalnym pracodawcą. 
Projekt jest realizowany we współpracy 
z bydgoskimi i toruńskimi uczelniami: 
Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, 
Uniwersytetem Technologiczno-
Przyrodniczym i Wyższą Szkołą Bankową. 
W edycjach warsztatów zorganizowanych 
w latach 2014–2016 wzięło udział
234 studentów. 

 

chętnych na praktyki
w 2016 roku

2 000
blisko

Poszanowanie różnorodności jest 
jedną z fundamentalnych wartości 
w działaniu Nestlé zarówno na 
szczeblu globalnym, jak i lokalnie, 
w Polsce. 

Dlatego też w 2016 roku Nestlé Polska 
sygnowało Kartę różnorodności, która jest 
oficjalną deklaracją tego, że firma w swoim 
działaniu kładzie szczególny nacisk na 
politykę równego traktowania bez względu 
na m.in. płeć, wiek, niepełnosprawność, 

W Nestlé wdrażane są rozwiązania, które 
promują zachowania antydyskryminacyjne 
i antymobbingowe. Dbamy także o gender 
balance i skupiamy wysiłki na promowaniu 
różnorodności i koncepcji równych szans 
dla wszystkich. Prowadzimy również 
programy wsparcia młodych na rynku 
pracy w ramach Nestlé needs YOUth. 
Jednym z przykładów zobowiązania grupy 
na poziomie globalnym jest zwiększenie 
liczby kobiet na stanowiskach zarządczych. 
Wymiernym efektem tej polityki 
w Nestlé Polska jest to, że 43% jej kadry 
kierowniczej stanowią kobiety.

stan zdrowia, rasę, narodowość, 
pochodzenie etniczne, religię, wyznanie 
oraz wszelkie inne przesłanki narażające na 
zachowania dyskryminacyjne. Karta 
różnorodności jest międzynarodową 
inicjatywą promowaną przez Komisję 
Europejską, realizowaną już w 16 krajach 
europejskich, m.in. we Francji,
w Niemczech, Belgii, Luksemburgu, 
Szwecji, Austrii, we Włoszech, w Hiszpanii, 
Irlandii, Finlandii, Estonii oraz Polsce.

Od wszystkich pracowników oraz 
podwykonawców wymagamy 
postępowania, które tworzy wysoką 
kulturę bezpieczeństwa. Nasi pracownicy 
regularnie przechodzą szkolenia z zakresu 
bezpieczeństwa pracy i produktu.

Nasze zobowiązania 
do 2020 roku

Dla naszych 
społeczności 

• Wspieranie młodych na rynku poprzez 
zaoferowanie 700 ofert pracy i 600 ofert 
praktyk i staży

• Prowadzenie programu „Gotowość do pracy”

• Rozwijanie Sojuszu dla Młodych

Dla naszych
społeczności 

Dla naszych
społeczności 
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Dla naszej
planety

Dla naszej planety

Nadrzędny cel naszej organizacji – podnoszenie jakości życia i przyczynianie się do lepszej 
przyszłości – realizujemy również poprzez nasze działania związane ze środowiskiem 
naturalnym. W Nestlé chcemy dbać o zachowanie zasobów dla obecnych i przyszłych pokoleń. 

Działania na rzecz ochrony klimatu

Cel Zrównoważonego Rozwoju ONZ 

Ograniczanie zużycia energii i zasobów wodnych

Czysta woda i system sanitarny

Redukcja wagi opakowań i ilości odpadów 

Działania Nestlé 

realizacja programu
zero waste

35%

redukcja wody do 2020 roku
o 35% na tonę produktu 
w każdej kategorii produktowej
w porównaniu z 2010

Życie na lądzie

użycie w 100%
odnawialnej energii
elektrycznej
w fabrykach Nestlé  

Współpraca na rzecz budowy gospodarki o obiegu zamkniętym

Kluczowe liczby 
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Dla naszej planety

Minimalizujemy nasz
wpływ w lokalnym
łańcuchu dostaw

Rozwój obszarów 
wiejskich

Wspieramy rozwój
zrównoważonego
rolnictwa

Więcej o naszych działaniach dotyczących producentów buraków można przeczytać na stronie 34 raportu

Nadrzędny cel naszej organizacji – 
podnoszenie jakości życia i przyczynianie 
się do lepszej przyszłości – realizujemy 
również poprzez działania związane
ze środowiskiem naturalnym. W Nestlé 
chcemy dbać o zachowanie zasobów
dla obecnych i przyszłych pokoleń. 

Naszą odpowiedzialność wobec 
środowiska naturalnego zawarliśmy 
w globalnej polityce Nestlé w zakresie 
zrównoważonego rozwoju środowiska 
oraz polskiej strategii tworzenia wspólnej 
wartości. Stale pracujemy nad poprawą 
efektywności naszych poczynań, aby 
produkty, które trafiają do naszych 
konsumentów, były przyjazne środowisku. 
Nasze działania w Polsce obejmują m.in.:

• Ulepszanie opakowań – chcemy 
udoskonalać nasze opakowania dzięki 
m.in. redukcji ich wagi – tylko
w latach 2014–2016 w Nestlé Polska
udało nam się zaoszczędzić 536 ton
opakowań. 

• Poprawianie efektywności 
zarządzania wodą w naszej 

działalności  – w Nestlé nieustannie 
pracujemy nad zmniejszeniem 
naszego wpływu na środowisko, 
szczególnie w obszarze ograniczenia 
zużycia wody w naszej działalności 
operacyjnej.

Chcemy, aby o naturę dbali również nasi 
partnerzy biznesowi i dostawcy surowców. 
Od 2013 roku każdy z nich musi stosować 
się do zapisów Kodeksu dostawcy Nestlé, 
czyli spełniać szereg restrykcyjnych 
wymogów dotyczących m.in. ochrony 
środowiska. Dokument nakłada na 
dostawców m.in. obowiązek wdrożenia 
systemów zarządzania środowiskowego 
opartego na międzynarodowych 
standardach, takich jak ISO 14001:2004, 
służących identyfikacji, kontroli 
i ograniczeniu oddziaływań na środowisko. 

Polscy dostawcy poddawani są także 
renomowanym audytom SEDEX 
i EcoVadis, sprawdzającym, czy spełniają 
wymogi nie tylko etyczne, ale także 
środowiskowe. Zdajemy sobie 
jednocześnie sprawę, że dla niektórych 
firm sprostanie warunkom audytu może 
być dużym wyzwaniem, również 
finansowym, dlatego oferujemy 
dostawcom wsparcie merytoryczne 
w postaci szkoleń. W szczególnych 

przypadkach, jeśli chodzi np. o surowce 
strategiczne, takie jak buraki czy jabłka, 
prowadzimy analizy gleb, na których są 
uprawiane, a także przeprowadzamy 
regularne audyty i badania, w wyniku 
których wspólnie z dostawcami 
opracowujemy rozwiązania poprawiające 
jakość i wydajność ich produkcji.

Rok 2016:

G4-SO9, G4-LA14, G4-EN32

Zobacz nowy kodeks dostawcy:

http://www.Nestlé.com/asset-
library/documents/library/documents/suppl
iers/supplier-code-polish.pdf 

dostawców
23
Audyt SEDEX  

dostawców
88
Audyt EcoVadis

Chcemy, aby współpraca 
z Nestlé przyczyniła się do 
rozwoju obszarów wiejskich, 
a jednocześnie wspierała 
odpowiedzialne wykorzystywanie 
zasobów. Od 2012 roku badamy 
zrównoważenie procesu produkcji 
u rolników współpracujących 
z Nestlé.

poprzez wymianę żarówek halogenowych 
na LED, inwestycje w panele słoneczne 
czy opryski i nawożenie z wyższym PTO 
(wyższe obroty wałka przekaźnika mocy). 

Co roku kontrolujemy wszystkie 
współpracujące z nami gospodarstwa 
pod kątem zarządzania środkami ochrony 
roślin. Ponadto w latach 2014–2016 
corocznie organizowaliśmy dla wszystkich 
gospodarstw szkolenia dotyczące 
optymalizacji stosowania środków ochrony 
i nawożenia upraw warzyw i owoców 
przy udziale Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie oraz pracowników Instytutu 
Sadownictwa w Skierniewicach. 

Metodologia badania opiera się na 
zbadaniu aktywności gospodarstwa
w obszarach ekologicznym, ekonomicznym 
i socjalnym. I jest rozpoznawalna przez 
ośrodki uniwersyteckie w Polsce
i za granicą. 

W 2015 roku przeprowadziliśmy badanie 
pięciu sadów dostarczających jabłka do 
naszego zakładu w Rzeszowie. Współpraca 
z sadownikami pozwoliła na przygotowanie 
planów optymalizacji nawożenia i redukcji 
stosowanych środków ochrony. 
Zarekomendowaliśmy również wdrożenie 
ewidencji wody używanej do oprysków 
oraz poprawę w zarządzaniu energią, m.in. 

Dla naszej planety
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Dla naszej planety
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Wszędzie tam, gdzie prowadzimy 
działalność, troszczymy się o to, aby nigdy 
nie naruszała ona prawa do dostępu do 
wody i urządzeń sanitarnych. W 2010 roku 
włączyliśmy prawo każdego człowieka 
do wody pitnej do Korporacyjnych zasad 
prowadzenia działalności gospodarczej 
Nestlé. Na podstawie wytycznych CEO 
Water Mandate, które Nestlé pomogło 
stworzyć, opracowaliśmy w grudniu 2015 
roku założenia dotyczące dostępu do 
wody pitnej dla pracowników Nestlé 
na całym świecie.

Naszą politykę definiują również 
Zobowiązania Nestlé w obszarze 
zarządzania zasobami wody (ang. Nestlé 
Commitment on Water Stewardship). 
Dokument obejmuje kluczowe obszary 
działań, w ramach których nasza firma 
wyznaczyła sobie cele do osiągnięcia na 
świecie. Każdy kraj, w którym działamy, 
także Polska, ma swój wkład w realizację 
następujących zobowiązań:

• Zwiększanie efektywności zużycia 
wody na każdym etapie naszej 
działalności  

• Promowanie efektywnych rozwiązań 
służących oszczędzaniu wody

• Efektywne gospodarowanie 
emisją ścieków 

• Angażowanie naszych 
dostawców, szczególnie 
rolników, w odpowiedzialne 
gospodarowanie wodą 

• Podnoszenie świadomości 
w zakresie dostępu do wody 
i ochrony jej zasobów

Wspólnie z naszymi partnerami 
pracujemy na świecie nad dostępem 
do wody i urządzeń sanitarnych w całym 
naszym łańcuchu dostaw. Do 2016 roku 
zapewniliśmy 350 000 beneficjentów 
dostęp do czystej wody, urządzeń sanitar-
nych i higienicznych w społecznościach, 
gdzie funkcjonują nasze fabryki, oraz 
rolnikom, od których kupujemy surowce. 
Do 2020 roku chcemy zapewnić 600 000 
beneficjentów dostęp do czystej wody, 
urządzeń sanitarnych i higienicznych
w społecznościach sąsiadujących
z naszymi fabrykami i naszym rolnikom.

Standardy i cele wyznaczane przez Nestlé 
globalnie mają także przełożenie na nasze 
funkcjonowanie w Polsce. To szczególnie 

istotne wobec podanych w 2014 roku 
przez Ministerstwo Środowiska danych 
o alarmująco niskich zasobach wody 
w kraju. Według szacunków polskie 
zasoby wody są na poziomie krajów Afryki 
Północnej – na jednego Polaka przypada 
średnio nieco ponad półtora miliona litrów 
wody rocznie. To o 3 mln litrów mniej, niż 
ma do dyspozycji przeciętny Europejczyk. 

Zakłady Nestlé działające w Polsce 
wdrożyły zintegrowany system zarządzania 
i będący jego częścią system zarządzania 
środowiskowego oparty na uznanej na 
świecie normie PN-EN ISO 14001, 
uzyskując certyfikację poświadczoną przez 
niezależną instytucję certyfikującą. 

Na podstawie wytycznych systemu 
zarządzania środowiskowego przyjęliśmy 
politykę zintegrowaną, która stanowi 
podstawę do wyznaczenia celów 
środowiskowych. Wszystkie nasze oddziały 
wyodrębniły znaczące problemy 
środowiskowe, tzn. takie, które mają lub 
mogą mieć duży wpływ na środowisko; 
jednymi z kluczowych są pobór wody 
i zrzut ścieków.

Nestlé zobowiązało się do redukcji 
zużycia wody w przeliczeniu na tonę 
wyrobu gotowego o 35 proc. do 2020 
roku w stosunku do zużycia z 2010 roku. 
Zadanie to jest wykonywane dzięki 
realizacji różnego rodzaju projektów 
oszczędnościowych, stosowaniu 
zamkniętego obiegu wody, wdrażaniu 
procesów odzysku wody oraz prowadzeniu 
działań uświadamiających wśród 
pracowników. Nieodzownym elementem 
naszych wysiłków zmierzających do 
redukcji zużycia wody jest szczegółowy 
monitoring jej konsumpcji, aby 
zidentyfikować największych 
konsumentów i dla nich opracowywać 
projekty oszczędnościowe. Podczas 
cyklicznych spotkań weryfikujemy 
harmonogram działań i stopień realizacji 
założeń. W ciągu ostatnich sześciu lat 
tylko w naszych czterech zakładach 
w Rzeszowie, Kaliszu, Kargowej 
i Namysłowie zredukowaliśmy zużycie 
wody na tonę produkcji o 22 proc. Na 
kolejne lata postawiliśmy sobie za cel 
dalsze ograniczanie zużycia wody, aby 
wypełnić zobowiązanie Nestlé. 

Dbamy
o zasoby wody

Mapowanie redukcji
zużycia wody

Oszczędnie
gospodarujemy wodą 

Mniej opakowań –
mniejszy ślad 

Instalacja liczników w fabrykach
– dla poszczególnych linii
produkcyjnych, maszyn 
i procesów montowane są
oddzielne urządzenia 

Opracowanie projektu

Realizacja – wdrożenie projektu

Monitoring oszczędności

Oszacowanie oszczędności 
i kosztów

Identyfikacja miejsc, w których
istnieją możliwości wdrażania
projektów oszczędnościowych

Codzienne odczyty z liczników
i wprowadzanie danych do bazy

Akceptacja 

G4-EN8, G4-EN10

dostawy wody z sieci
miejskiej / gminnej

SUMA 

622 540 650 678 603 011

495 310 610 403 634 827

1 117 850 1 261 081 1 237 838

Łączna objętość wody pobranej
przez Nestlé w Polsce wg źródła* 

wody podziemne

20152014 2016

3Łączna objętość [m]

Objętość wody powtórnie
wykorzystanej lub poddanej
recyklingowi

Odsetek i łączna objętość wody
podlegającej recyklingowi
i ponownemu wykorzystaniu** 

Objętość wody łącznie pobranej
przez organizację

20152014 2016

3Łączna objętość [m]

Ilość wody powtórnie
wykorzystanej lub poddanej
recyklingowi jako odsetek wody
pobranej przez organizację

Objętość ścieków wyemitowanych
przez organizację

1 117 850 1 261 081 1 237 838

45 052 39 641 58 665

4% 3% 5%

757 374 823 415 940 657

*Brak systemu pomiarowego dla zebranej wody deszczowej w zakładzie w Nowej Wsi. Fabryka Puriny w Nowej Wsi 
uruchomiona w 2015 r. 

**Fabryka Puriny w Nowej Wsi uruchomiona w 2015 r. System powtórnego wykorzystywania wody w fabryce w Nowej Wsi 
został wprowadzony w grudniu 2016 r. W kalkulacji objętości ścieków wyemitowanych przez Nestlé Waters uwzględniono 
ścieki wyemitowane razem z wodą deszczową z placów utwardzonych.

Dostarczanie konsumentom 
najwyższej jakości produktów 
spożywczych uzależnione jest 
nie tylko od surowców 
zastosowanych do ich produkcji, 
odpowiedniego profilu 
żywieniowego samych wyrobów, 
ale także od ich opakowania. 
Sposób jego zaprojektowania 
ma wpływ na zabezpieczenie 
żywności, znajdującej się 
w środku, przed otwarciem 
oraz jej przechowywanie 
i niemarnowanie w trakcie 
użytkowania. Liczba i rodzaj 
opakowań, które trafiają w obieg 
po spożyciu produktów przez 
konsumentów, determinuje 
możliwości ich odzyskania 
z rynku i recyklingu, co ma 
istotne znaczenie dla ochrony 
środowiska naturalnego. 
W Nestlé traktujemy bardzo 
poważnie te obszary naszego 
wpływu.

Dla naszej planety Dla naszej planety
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Mniejsze
nie znaczy gorsze

Sukcesy w odchudzaniu
naszych opakowań

Metal

Papier i tektura

0

0

0

212,3

Szkło

Tony

Laminaty i plastiki

Polityka redukcji ilości materiałów 
wykorzystywanych w opakowaniach 
stosowana jest również w Cereal Partners 
Poland Toruń-Pacific, naszej fabryce 
produkującej płatki śniadaniowe. W 2016 
roku dzięki podejmowanym wysiłkom 
zaoszczędziliśmy ponad 212 ton plastiku 
i laminatu, redukując opakowania naszych 
batonów zbożowych Nestlé.

Zmiany objęły też popularny Majonez Dekoracyjny WINIARY. Dostarczany 
do sklepów majonez pakowany jest teraz w pomniejszone kartony – dzięki 
zmianie zredukowaliśmy wagę odpadów o 70 ton.

Przed zmianą Po zmianie

Przed zmianą Po zmianie

ton zaoszczędzonego plastiku
i laminatu w 2016 roku

212
PonadPrzy projektowaniu opakowań stosujemy 

zasadę redukcji u źródła. Zakłada ona 
minimalizowanie negatywnego wpływu 
wywieranego przez opakowanie na 
środowisko naturalne, zapewniając 
jednocześnie najwyższy poziom 
bezpieczeństwa i jakości pakowanego 
wyrobu. W wymiarze praktycznym 
oznacza to redukcję masy opakowania 
przez minimalizację jego wagi i objętości. 
Dodatkowo, zgodnie z polityką Nestlé 
w zakresie zrównoważonego rozwoju 
środowiska, dokładamy starań, aby:

• wspierać rozwój i wykorzystanie 
materiałów opakowaniowych 
pochodzących z zasobów 
odnawialnych, zarządzanych 
w sposób zrównoważony;

• wspierać inicjatywy mające na celu 
recykling lub odzyskiwanie energii ze 
spalania zużytych opakowań;

• wykorzystywać materiały 
pochodzące z recyklingu tam, 
gdzie jest to możliwe.

Narzędziem, które wspomaga specjalistów 
Nestlé w tym zakresie, jest EXOdeX, 
umożliwiający dokładne wyliczenie wpływu 
danego opakowania na środowisko. 
Dzięki redukcji masy opakowaniowej 
Nestlé minimalizuje swój wpływ na 
środowisko naturalne i oszczędza środki 
finansowe. Ważnym dla nas aspektem jest 
także zapobieganie marnowaniu żywności. 
Dlatego przy projektowaniu naszych 
opakowań zwracamy szczególną uwagę 
na dobieranie materiałów opakowaniowych 
o odpowiedniej barierowości dla 
zapewnienia świeżości naszych wyrobów. 
Poza tym dbamy o możliwość łatwego 
dostępu do produktu w opakowaniu
i gdy jest to konieczne – ponownego 
zamknięcia opakowania.

Udoskonalanie opakowań 
i minimalizowanie ich oddziaływania na 
środowisko naturalne to w Nestlé proces 
ciągły, który przynosi wymierne efekty.

Nestlé Waters Polska S.A.

Metal

Papier i tektura

0

0

0

210

Szkło

Tony

Laminaty i plastiki

Metal

Papier i tektura

0

0

114

19,7

Szkło

Tony

Laminaty i plastiki

Nestlé Polska S.A.

Dane dot. optymalizacji opakowań w 2016 roku

ton materiałów opakowaniowych 
udało nam się zaoszczędzić 
w Nestlé Polska 
w latach 2014–2016 

535
Ponad

Dla naszej planety Dla naszej planety

Przykładem optymalizacji opakowań mogą być produkty – buliony 
WINIARY. W 2015 roku zredukowaliśmy łączną wagę ich opakowań o około 
9 ton. Zyskało nie tylko środowisko – nowe opakowania są zarówno 
mniejsze, jak i bardziej estetyczne, stabilniejsze i lepiej prezentują się
na sklepowych półkach. 
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ton materiałów opakowaniowych 
udało nam się zaoszczędzić 
w Nestlé Polska 
w latach 2014–2016 

535
Ponad

Dla naszej planety Dla naszej planety

Przykładem optymalizacji opakowań mogą być produkty – buliony 
WINIARY. W 2015 roku zredukowaliśmy łączną wagę ich opakowań o około 
9 ton. Zyskało nie tylko środowisko – nowe opakowania są zarówno 
mniejsze, jak i bardziej estetyczne, stabilniejsze i lepiej prezentują się
na sklepowych półkach. 

Cereals Parnters Poland
Toruń Pacific Sp. z o.o.
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Zagospodarowujemy
swoje odpady

Zero odpadów
na wysypiska

Zero
odpadów

Recykling (w tym recykling
organiczny, np. kompostowanie)

Odzyskiwanie (w tym odzysk energii)

Spalanie (albo wykorzystanie jako paliwo)

Składowanie na składowiskach odpadów

Inne

SUMA

2271,0 0,9 2424,4 1,2 1306,9 0,0

5655,1 3,5 9637,6 7,9 13 290,7 8,0

4908,4 13,8 7735,3 27,2 9434,9 28,5

273,6 0,6 198,1 0,4 239,8 0,5

122,4 0,0 67,2 0,0 36,0 0,0

4,6 11,0 18,3 0,0 23,0 0,0

13 235,1 29,8 20 080,9 36,7 24 331,2 37,1

Siedem naszych zasad odpowiedzialnego gospodarowania odpadami

Całkowita waga (t)
odpadów bezpiecznych
i niebezpiecznych według
metody postępowania 

Powtórne wykorzystanie odpadu

20152014

odpady
inne niż

niebezpieczne

odpady
niebezpieczne

odpady
inne niż

niebezpieczne

odpady
niebezpieczne

odpady
inne niż

niebezpieczne

odpady
niebezpieczne

Z odpadów, które nie nadają się do 
odzyskania materiałowego, produkuje 
się paliwo alternatywne. 

Nestlé Polska S.A. nie przekazuje na 
składowisko żadnych odpadów. 
Nie dotyczy to gospodarki odpadami 
wynikającej z przepisów prawa. W tym 
obszarze podejmujemy działania, aby 
ograniczyć ilość tych odpadów dzięki 
stałemu usprawnianiu procesów 
segregacji i zwiększeniu świadomości 
pracowników.

Minimalizujemy odpady u źródła, 
czyli redukujemy straty opakowań 
i surowców, zmniejszamy liczbę 
awarii, ograniczamy ilość odpadów 
produkcyjnych.

Zasada 
pierwsza

Zasada 
trzecia

Zasada 
szósta

Zasada 
siódma

Te odpady, które można poddać 
procesom recyklingu, sprzedawane 
są do recyklingu.

Zasada 
czwarta

Odpady, których nie można poddać 
procesom recyklingu, poddawane są 
procesom odzysku.

Zasada 
piąta

Segregujemy odpady u źródła ich 
powstawania. W praktyce w zakładach 
Nestlé segregacja odpadów zaczyna się 
już w obszarach produkcji. Pracownicy 
wyrzucają odpady do odpowiednich 
kontenerów lub worków, dzięki czemu 
z obszaru produkcji odpady wychodzą 
już posegregowane. Odpady 
niebezpieczne, np. świetlówki, 
opakowania po środkach 
chemicznych, zlewki laboratoryjne 
czy przeterminowane odczynniki, są 
przekazywane do wyodrębnionych, 
dozorowanych pomieszczeń lub 
obiektów, a następnie poddawane 
unieszkodliwieniu w zakładach 
prowadzących tego rodzaju działalność.

Zasada 
druga

Wykorzystujemy odpady lub 
sprzedajemy je do bezpośredniego 
wykorzystania. Dla przykładu: beczki 
po surowcach w pierwszej kolejności 
sprzedawane są do wykorzystania jako 
beczki, a nie na złom. Z kolei odpady 
produkcyjne sprzedawane są 
wytwórcom paszy dla zwierząt.

gospodarowania odpadami, w tym ich 
selekcji u źródła, czyli już w miejscu 
wykonywania przez nich pracy.

Przykładem mogą być nasze wszystkie 
fabryki, w których obecnie 100 proc. 
odpadów trafia do odzysku – recyklingu, 
kompostowania, procesu biogazowania, 
regeneracji, wykorzystania jako paliwo 
lub inny środek wytwarzania energii. 

W latach 2015–2016 zachęcaliśmy 
pracowników do segregowania odpadów 
również przez kampanie informacyjne, 
które przeprowadziliśmy we wszystkich 
naszych zakładach.

Ponadto wszystkie urządzenia i systemy 
w fabrykach są regularnie poddawane 
przeglądom w celu eliminacji potencjalnych 
awarii, a tym samym niedopuszczenia do 
powstawania odpadów. Przeprowadzane 
są też audyty u dostawców surowców 
i opakowań, których celem jest weryfikacja 
zgodności towarów ze specyfikacją. 
W ten sposób firma zapobiega 
generowaniu odpadów w postaci 
produktów o niewłaściwych cechach.

Powstałe odpady są przekazywane przede 
wszystkim do recyklingu lub odzysku, np. 
stłuczka szklana do huty szkła. Ponadto 
osoby zatrudnione w fabrykach przechodzą 
obowiązkowe szkolenia z zakresu ochrony 
środowiska, by poznać zasady 

2016

Dla naszej planety Dla naszej planety

W 2013 roku koncern Nestlé 
zobowiązał się do realizacji 
programu „Zero odpadów”. 
Zgodnie z jego założeniami 
strategia firmy w zakresie 
gospodarki odpadami koncentruje 
się na zapobieganiu ich 
powstawania w fabrykach, m.in. 
przez optymalizację procesów.

W celu realizacji programu „Zero 
odpadów” w Polsce wprowadziliśmy 
w swoich zakładach m.in. nowe standardy 
operacyjne oraz wizualizację pożądanych 
zachowań z zakresu ochrony środowiska, 
jakości i BHP.
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Zagospodarowujemy
swoje odpady

Zero odpadów
na wysypiska

Zero
odpadów

Recykling (w tym recykling
organiczny, np. kompostowanie)

Odzyskiwanie (w tym odzysk energii)

Spalanie (albo wykorzystanie jako paliwo)

Składowanie na składowiskach odpadów

Inne

SUMA

2271,0 0,9 2424,4 1,2 1306,9 0,0

5655,1 3,5 9637,6 7,9 13 290,7 8,0

4908,4 13,8 7735,3 27,2 9434,9 28,5

273,6 0,6 198,1 0,4 239,8 0,5

122,4 0,0 67,2 0,0 36,0 0,0

4,6 11,0 18,3 0,0 23,0 0,0

13 235,1 29,8 20 080,9 36,7 24 331,2 37,1

Siedem naszych zasad odpowiedzialnego gospodarowania odpadami

Całkowita waga (t)
odpadów bezpiecznych
i niebezpiecznych według
metody postępowania 

Powtórne wykorzystanie odpadu

20152014

odpady
inne niż

niebezpieczne

odpady
niebezpieczne

odpady
inne niż

niebezpieczne

odpady
niebezpieczne

odpady
inne niż

niebezpieczne

odpady
niebezpieczne

Z odpadów, które nie nadają się do 
odzyskania materiałowego, produkuje 
się paliwo alternatywne. 

Nestlé Polska S.A. nie przekazuje na 
składowisko żadnych odpadów. 
Nie dotyczy to gospodarki odpadami 
wynikającej z przepisów prawa. W tym 
obszarze podejmujemy działania, aby 
ograniczyć ilość tych odpadów dzięki 
stałemu usprawnianiu procesów 
segregacji i zwiększeniu świadomości 
pracowników.

Minimalizujemy odpady u źródła, 
czyli redukujemy straty opakowań 
i surowców, zmniejszamy liczbę 
awarii, ograniczamy ilość odpadów 
produkcyjnych.

Zasada 
pierwsza

Zasada 
trzecia

Zasada 
szósta

Zasada 
siódma

Te odpady, które można poddać 
procesom recyklingu, sprzedawane 
są do recyklingu.

Zasada 
czwarta

Odpady, których nie można poddać 
procesom recyklingu, poddawane są 
procesom odzysku.

Zasada 
piąta

Segregujemy odpady u źródła ich 
powstawania. W praktyce w zakładach 
Nestlé segregacja odpadów zaczyna się 
już w obszarach produkcji. Pracownicy 
wyrzucają odpady do odpowiednich 
kontenerów lub worków, dzięki czemu 
z obszaru produkcji odpady wychodzą 
już posegregowane. Odpady 
niebezpieczne, np. świetlówki, 
opakowania po środkach 
chemicznych, zlewki laboratoryjne 
czy przeterminowane odczynniki, są 
przekazywane do wyodrębnionych, 
dozorowanych pomieszczeń lub 
obiektów, a następnie poddawane 
unieszkodliwieniu w zakładach 
prowadzących tego rodzaju działalność.

Zasada 
druga

Wykorzystujemy odpady lub 
sprzedajemy je do bezpośredniego 
wykorzystania. Dla przykładu: beczki 
po surowcach w pierwszej kolejności 
sprzedawane są do wykorzystania jako 
beczki, a nie na złom. Z kolei odpady 
produkcyjne sprzedawane są 
wytwórcom paszy dla zwierząt.

gospodarowania odpadami, w tym ich 
selekcji u źródła, czyli już w miejscu 
wykonywania przez nich pracy.

Przykładem mogą być nasze wszystkie 
fabryki, w których obecnie 100 proc. 
odpadów trafia do odzysku – recyklingu, 
kompostowania, procesu biogazowania, 
regeneracji, wykorzystania jako paliwo 
lub inny środek wytwarzania energii. 

W latach 2015–2016 zachęcaliśmy 
pracowników do segregowania odpadów 
również przez kampanie informacyjne, 
które przeprowadziliśmy we wszystkich 
naszych zakładach.

Ponadto wszystkie urządzenia i systemy 
w fabrykach są regularnie poddawane 
przeglądom w celu eliminacji potencjalnych 
awarii, a tym samym niedopuszczenia do 
powstawania odpadów. Przeprowadzane 
są też audyty u dostawców surowców 
i opakowań, których celem jest weryfikacja 
zgodności towarów ze specyfikacją. 
W ten sposób firma zapobiega 
generowaniu odpadów w postaci 
produktów o niewłaściwych cechach.

Powstałe odpady są przekazywane przede 
wszystkim do recyklingu lub odzysku, np. 
stłuczka szklana do huty szkła. Ponadto 
osoby zatrudnione w fabrykach przechodzą 
obowiązkowe szkolenia z zakresu ochrony 
środowiska, by poznać zasady 

2016

Dla naszej planety Dla naszej planety

W 2013 roku koncern Nestlé 
zobowiązał się do realizacji 
programu „Zero odpadów”. 
Zgodnie z jego założeniami 
strategia firmy w zakresie 
gospodarki odpadami koncentruje 
się na zapobieganiu ich 
powstawania w fabrykach, m.in. 
przez optymalizację procesów.

W celu realizacji programu „Zero 
odpadów” w Polsce wprowadziliśmy 
w swoich zakładach m.in. nowe standardy 
operacyjne oraz wizualizację pożądanych 
zachowań z zakresu ochrony środowiska, 
jakości i BHP.
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Efektywny recykling
to nasza wspólna sprawa 

W Nestlé z zainteresowaniem przyjęliśmy przedstawiony 
w styczniu 2015 roku przez Komisję Europejską 
pakiet przepisów dotyczących budowy gospodarki 
o obiegu zamkniętym.
Idea ta uwzględnia wszystkie etapy cyklu życia produktu, 
zaczynając od jego projektowania, poprzez produkcję, 
konsumpcję, zbieranie odpadów, aż do ich zagospodarowania. 
Unijne propozycje zakładają m.in. osiągnięcie w 2030 roku 
w całej UE recyklingu odpadów komunalnych na poziomie 
65 proc., natomiast w przypadku odpadów opakowaniowych 
wskaźnik ten ma wynieść 75 proc. Jednocześnie państwa 
członkowskie mają do 2030 roku zredukować składowanie 
odpadów do poziomu maksymalnie 10 proc.

opakowania z papieru i tektury – rec.

opakowania z tworzyw sztucznych – rec.

opakowania ze stali – rec.

opakowania z drewna – rec.

opakowania wielomateriałowe – odzysk [kg]

Ilość materiałów i opakowań produktów odzyskanych
w ramach raportowanego okresu (kg) 

Wskaźnik recyklingu i odzysku
opakowań wprowadzonych na rynek,
według kategorii materiału:

recykling opakowania z papieru i tektury

recykling opakowania z tworzyw sztucznych

recykling opakowania ze stali

recykling opakowania z drewna

recykling opakowania wielomateriałowe

odzysk

odzysk opakowań wielomateriałowych

Idea gospodarki o obiegu zamkniętym oraz 
prace nad stosownymi zmianami 
prawnymi – zarówno na szczeblu unijnym, 
jak i krajowym – nakładają na producentów 
wytwarzających produkty w opakowaniach 
szczególną odpowiedzialność w zakresie 
recyklingu opakowań swoich wyrobów. 
W wielu produktach Nestlé stosowane 
są opakowania wielomateriałowe, które 

chronią produkt spożywczy przed 
przenikaniem z zewnątrz m.in. tlenu, 
wilgoci, światła i obcych zapachów. 
Odpowiednie ich zaprojektowanie 
zapobiega psuciu się żywności 
i w konsekwencji powstawaniu 
odpadów żywnościowych. 

W wielu naszych produktach 
stosujemy opakowania
wielomateriałowe, które chronią
produkt spożywczy przed 
czynnikami z zewnątrz.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami 
prawnymi Nestlé Polska S.A. realizuje swoje 
obowiązki odzysku i recyklingu odpadów 
opakowaniowych oraz prowadzenia 
publicznych kampanii edukacyjnych w tym 
zakresie przez Organizację Odzysku 
Opakowań Rekopol, firmę założoną przez 
przedsiębiorców wprowadzających na polski 
rynek produkty w opakowaniach. 

G4-EN28
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Dla naszej planety Dla naszej planety

W Nestlé jesteśmy przekonani, że 
inicjatywa Unii Europejskiej może mieć 
istotny wpływ na poprawę sytuacji 
w Polsce. Uważamy, że wprowadzenie 
regulacji zaproponowanych przez Komisję 
Europejską jest celowe i stanowić będzie 
jakościową zmianę dotychczasowego 
funkcjonowania systemu gospodarki 
odpadami. 

Zwracamy również uwagę, że konieczne 
jest ze strony władz na wszystkich 
szczeblach stworzenie warunków do 
selektywnego zbierania opakowań
i odpadów opakowaniowych. Niezbędne 
wydają się odpowiednie zachęty
do wprowadzania innowacji w obszarze 
sortowania i recyklingu przez wsparcie 
najbardziej efektywnych i zaawansowanych 
technologii w tych obszarach. 

Obecnie w Polsce z ogólnej masy 
odpadów komunalnych jedynie 20 proc. 
jest zbieranych selektywnie. Pozytywny 
wpływ na poprawę w tej dziedzinie mogą 
mieć regulacje dotyczące określenia 
sposobów zbierania odpadów już na 
poziomie gospodarstwa domowego. 
Unifikacja standardów zbiórki selektywnej 
w polskich przepisach prawnych może 
mieć fundamentalne znaczenie dla 
efektywności tego procesu, a tym 
samym jego wpływu na osiąganie 
celów w zakresie recyklingu.

Z satysfakcją przyjęliśmy więc 
rozporządzenie Ministerstwa Środowiska 
z grudnia 2016 roku, które wprowadziło 
ogólnokrajowe standardy selektywnej 
zbiórki odpadów do pojemników 
o określonym kolorze w całej Polsce 
(dotychczas gminy korzystały z dowolności 
we wprowadzaniu selektywnej zbiórki 
odpadów, obecnie w całej Polsce będzie 
obowiązek zbierania ich w pięciu rodzajach 
pojemników, oddzielnie szkło, tworzywa 
sztuczne, metale, papier + tektura 
i bioodpady, czyli odpady kuchenne + 
zielone).

Cereals Partners Poland Sp. z o.o.
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Efektywny recykling
to nasza wspólna sprawa 

W Nestlé z zainteresowaniem przyjęliśmy przedstawiony 
w styczniu 2015 roku przez Komisję Europejską 
pakiet przepisów dotyczących budowy gospodarki 
o obiegu zamkniętym.
Idea ta uwzględnia wszystkie etapy cyklu życia produktu, 
zaczynając od jego projektowania, poprzez produkcję, 
konsumpcję, zbieranie odpadów, aż do ich zagospodarowania. 
Unijne propozycje zakładają m.in. osiągnięcie w 2030 roku 
w całej UE recyklingu odpadów komunalnych na poziomie 
65 proc., natomiast w przypadku odpadów opakowaniowych 
wskaźnik ten ma wynieść 75 proc. Jednocześnie państwa 
członkowskie mają do 2030 roku zredukować składowanie 
odpadów do poziomu maksymalnie 10 proc.

opakowania z papieru i tektury – rec.

opakowania z tworzyw sztucznych – rec.

opakowania ze stali – rec.

opakowania z drewna – rec.

opakowania wielomateriałowe – odzysk [kg]

Ilość materiałów i opakowań produktów odzyskanych
w ramach raportowanego okresu (kg) 

Wskaźnik recyklingu i odzysku
opakowań wprowadzonych na rynek,
według kategorii materiału:

recykling opakowania z papieru i tektury

recykling opakowania z tworzyw sztucznych

recykling opakowania ze stali

recykling opakowania z drewna

recykling opakowania wielomateriałowe

odzysk

odzysk opakowań wielomateriałowych

Idea gospodarki o obiegu zamkniętym oraz 
prace nad stosownymi zmianami 
prawnymi – zarówno na szczeblu unijnym, 
jak i krajowym – nakładają na producentów 
wytwarzających produkty w opakowaniach 
szczególną odpowiedzialność w zakresie 
recyklingu opakowań swoich wyrobów. 
W wielu produktach Nestlé stosowane 
są opakowania wielomateriałowe, które 

chronią produkt spożywczy przed 
przenikaniem z zewnątrz m.in. tlenu, 
wilgoci, światła i obcych zapachów. 
Odpowiednie ich zaprojektowanie 
zapobiega psuciu się żywności 
i w konsekwencji powstawaniu 
odpadów żywnościowych. 

W wielu naszych produktach 
stosujemy opakowania
wielomateriałowe, które chronią
produkt spożywczy przed 
czynnikami z zewnątrz.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami 
prawnymi Nestlé Polska S.A. realizuje swoje 
obowiązki odzysku i recyklingu odpadów 
opakowaniowych oraz prowadzenia 
publicznych kampanii edukacyjnych w tym 
zakresie przez Organizację Odzysku 
Opakowań Rekopol, firmę założoną przez 
przedsiębiorców wprowadzających na polski 
rynek produkty w opakowaniach. 

G4-EN28

7 322 276 9423419 9 223 589

2 938 748 3091427 2 868 449

416 933 494099 263 938

159 743 188157 88 226

486 062 612106 925 698

201620152014

61,0%

23,5%

51,0%

16,0%

10,0%

61,0%

14,0%

61,0%

23,5%

51,0%

16,0%

16,0%

61,0%

20,0%

61,0%

23,5%

51,0%

16,0%

18,0%

61,0%

25,0%

61,0%

23,5%

51,0%

16,0%

18-20%

61,0%

25,0%

61,0%

23,5%

51,0%

16,0%

16-18%

61,0%

20,0%

61,0%

23,5%

51,0%

16,0%

10,0%

61,0%

14,0%

61,0%

23,5%

51,0%

16,0%

61,0%

n/a

n/a

201620152014

Nestlé Waters Polska S.A.Nestlé Polska S.A.

201620152014 201620152014

61,0%

23,5%

51,0%

16,0%

61,0%

n/a

n/a

61,0%

23,5%

51,0%

16,0%

61,0%

n/a

n/a

Dla naszej planety Dla naszej planety

W Nestlé jesteśmy przekonani, że 
inicjatywa Unii Europejskiej może mieć 
istotny wpływ na poprawę sytuacji 
w Polsce. Uważamy, że wprowadzenie 
regulacji zaproponowanych przez Komisję 
Europejską jest celowe i stanowić będzie 
jakościową zmianę dotychczasowego 
funkcjonowania systemu gospodarki 
odpadami. 

Zwracamy również uwagę, że konieczne 
jest ze strony władz na wszystkich 
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Cereals Parnters Poland
Toruń Pacific Sp. z o.o.
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O raporcie O raporcie

Po raz trzeci w naszej ponad 20-letniej działalności w Polsce publikujemy Raport Tworzenia 
Wspólnej Wartości Nestlé w Polsce 2014–2016. Prezentuje on działania i plany na przyszłość 
w obszarach: ekonomicznym, środowiskowym i społecznym trzech spółek Nestlé działających
w naszym kraju: Nestlé Polska S.A., Nestlé Waters Polska S.A. i Cereal Partners Poland
Toruń-Pacific Sp. z o.o., wraz z podległymi im jednostkami organizacyjnymi. 

Standard
raportowania

Firmy te nie stanowią jednej grupy 
kapitałowej na naszym rynku, ale działają 
w ramach nieformalnej platformy 
koordynacyjnej Nestlé w Polsce. Decyzją 
najwyższego kierownictwa wszystkich 
spółek wspólnie raportują one o swoim 
oddziaływaniu na otoczenie społeczno-
-gospodarcze na rynku polskim. Poprzedni 
raport, opublikowany w 2014 roku, 
obejmował lata 2012–2013. Tegoroczna 
edycja prezentuje działania i wyniki za 
okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 
2016 roku. Raport został opracowany 
według globalnych wytycznych Nestlé 
w zakresie raportowania działań z obszaru 
tworzenia wspólnej wartości.

Proces tworzenia tego dokumentu oraz 
jego treść przygotowane zostały według 
(in accordance) najnowszych wytycznych  
raportowania Global Reporting Initiative 
(GRI) – G4 w opcji podstawowej („core”) 
oraz odpowiadającego mu suplementu 
sektorowego dla branży spożywczej GRI 
G4 Sector Disclosures Food Processing. 
Raport został zweryfikowany pod kątem 
ujawniania danych dot. procesu badania 
istotności w ramach usługi „GRI 
Materiality Disclosures Service”.

Jak zdefiniowaliśmy 
treść raportu

G4-18, G4-20, G4-21

Proces definiowania treści naszego 
raportu opiera się na trzech etapach 
przewidzianych w wytycznych 
raportowania GRI G4: identyfikacji, 
priorytetyzacji oraz walidacji. Zadbaliśmy 
także o realizację czterech zasad 
określonych przez wytyczne: istotności, 
włączenia interesariuszy, szerszego 
kontekstu zrównoważonego rozwoju 
oraz kompletności. W pierwszym etapie 
procesu raportowania dokonaliśmy 
identyfikacji listy zagadnień mających 
największy związek z obszarami naszych 
oddziaływań ekonomicznych, społecznych 
i środowiskowych oraz mających istotne 
znaczenie dla oceny działalności Nestlé 
w Polsce przez naszych interesariuszy. 
Aby zgromadzić kompletną listę 
problemów, z uwzględnieniem zakresu 
oddziaływania Nestlé w tych obszarach 
(do wewnątrz organizacji i do otoczenia), 
przeprowadziliśmy następujące działania:

• Analiza zagadnień najczęściej 
raportowanych przez firmy z sektora 
spożywczego (także według 
wytycznych GRI).

• Analiza publikacji prezentujących 
trendy i wyzwania w zakresie 
zrównoważonego rozwoju w branży 
producentów żywności i napojów.

• Analiza istotnych zagadnień 
raportowanych globalnie przez Nestlé.

• Analiza strategii biznesowych 
wszystkich spółek i jednostek 
organizacyjnych Nestlé w Polsce.

• Analiza aktywności subskrybentów 
profilu Nestlé Polska na platformie 
Facebook.

W wyniku podjętych działań 
zgromadziliśmy 51 wątków raportowania. 
Następnie dokonaliśmy ich wstępnej 
priorytetyzacji podczas warsztatów 
z udziałem 25 dyrektorów i menedżerów 
z kluczowych obszarów. Pod uwagę wzięto 
dwie kluczowe kwestie: znaczenie 
danego zagadnienia dla funkcjonowania 
i oddziaływania Nestlé w Polsce oraz 
znaczenie dla oceny i decyzji intere-
sariuszy (więcej o procesie dialogu 
z interesariuszami w rozdziale Kim 
jesteśmy). Zastosowane kryteria pozwoliły 
na wyłonienie aspektów raportowania 
o różnym poziomie istotności dla Nestlé 
w Polsce i dla otoczenia w podziale na trzy 

grupy: niska istotność, średnia istotność 
i wysoka istotność. Aspekty, które znalazły 
się w ostatniej grupie, ostatecznie zostały 
poddane walidacji, a więc zweryfikowane 
zostało oddziaływanie Nestlé w Polsce do 
wewnątrz i do otoczenia. Następnie do 
każdego z nich przyporządkowane zostały 
aspekty wskazane w wytycznych GRI G4 
oraz w odpowiadającym mu suplemencie 
sektorowym, które odzwierciedlone 
zostały w Indeksie treści GRI. Wszystkie 
wyłonione aspekty określono jako istotne 
z perspektywy przynajmniej jednej ze 
spółek Nestlé w Polsce, odnotowując 
wszelkie ewentualne ograniczenia w treści 
raportu i w komentarzach do konkretnych 
wskaźników. W dokumencie ujęto także 
ewentualny zakres istotności danego 
aspektu na zewnątrz organizacji.

G4-28, G4-29, G4-30, G4-31
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Zapraszamy Państwa do dzielenia się 
z nami opiniami i uwagami na temat 
raportu. Osobą kontaktową w sprawach 
związanych z raportowaniem i strategią 
CSV jest Iwona Fluder 
[iwona.fluder@pl.nestle.com].

W proces identyfikacji istotnych aspektów 
oraz opracowania treści raportu 
zaangażowany był zespół kilkudziesięciu 
pracowników reprezentujących kluczowe 
obszary oddziaływania Nestlé w Polsce, 
ze wszystkich spółek i jednostek 
organizacyjnych. Całość prac nad raportem 
przebiegała przy wsparciu zewnętrznej 
firmy doradczej Deloitte Advisory. 
Wszystkim biorącym udział
w przygotowaniu i publikacji raportu 
serdecznie dziękujemy za pomysły, 
zaangażowanie i wszelką pomoc.

68 69

Indeks treści GRI
Opcja podstawowa („core”)

O raporcie

ZAGADNIENIA O NAJWYŻSZEJ ISTOTNOŚCI WYŁONIONE W PROCESIE 

Rozdział „Kim jesteśmy”

Bezpośrednia wartość ekonomiczna

Rozdział „Dla każdego z nas i naszych rodzin”

Bezpieczeństwo żywności
Cukier i inne składniki
Ocena wpływu produktów na zdrowie i bezpieczeństwo
Naturalny skład produktów*
RWS, portion guidance*

Rozdział „Dla społeczności, w których żyjemy”

Lokalne społeczności
Współpraca z miejscowymi dostawcami, rolnictwo*
Standardy stosowane wobec dostawców
Programy edukacyjne i społeczne
Zatrudnienie młodych
Bezpieczeństwo pracowników
Rozwój i szkolenia pracowników
Różnorodność i równość szans*

Rozdział „Dla Ziemi”

Minimalizowanie wpływu na środowisko
Zużycie i źródła poboru wody
Prawo lokalnej społeczności do wody*
Opakowania i ich odzysk z rynku
Odpady i ich zagospodarowanie
Monitorowanie łańcucha dostaw, ograniczanie ryzyka u dostawców, promocja 
dobrych praktyk, reakcja na zidentyfikowane incydenty

*) Gwiazdką oznaczono zagadnienia nowe w stosunku do matrycy istotności tworzonej 
na potrzeby poprzedniego raportu. Tematy ocenione jako bardzo istotne w latach 
2012–2013, które nie znalazły się w tej grupie w tegorocznym raporcie: zużycie 
energii, ocena pracowników, GMO i Monsanto, recykling wody.

OGÓLNE STANDARDY – WSKAŹNIKI PROFILOWE

G4-1Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla na temat znaczenia 
zrównoważonego rozwoju dla organizacji i zaadresowania kwestii zrównoważonego 
rozwoju w strategii

Profil organizacyjny

G4-3Nazwa organizacji
G4-4Główne produkty/usługi
G4-5Lokalizacja siedziby głównej organizacji 
G4-6Liczba krajów, w których działa organizacja
G4-7Forma własności i struktura prawna organizacji 
G4-8Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych 

sektorów, charakterystyki klientów/konsumentów i beneficjentów 
G4-9Skala działalności organizacji 
G4-10Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia i rodzaju umowy o pracę 

w podziale na płeć
G4-11Liczba pracowników objęta układem zbiorowym (odsetek w ogólnej 

liczbie pracowników)
G4-12Łańcuch dostaw organizacji
G4-13Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, 

struktury lub formy własności
G4-14Zarządzanie ryzykiem w organizacji
G4-15Ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy 

zewnętrzne przyjęte lub popierane przez organizację 
G4-16Lista branżowych stowarzyszeń państwowych lub międzynarodowych

Identyfikacja istotnych aspektów i ich granic

G4-17Struktura operacyjna organizacji, z wyróżnieniem głównych działów, spółek 
zależnych, podmiotów powiązanych oraz przedsięwzięć typu joint venture

G4-18Proces tworzenia treści raportu oraz wyznaczania granic istotności aspektu
G4-19Lista istotnych kwestii zidentyfikowanych w procesie tworzenia treści raportu
G4-20Określenie dla każdego aspektu jego zakresu dla organizacji
G4-21Dla każdego materialnego aspektu określenie zakresu aspektu 

na zewnątrz organizacji
G4-22Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych 

w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu 
(np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/ okresu bazowego, charakteru działalności, 
metod pomiaru)

G4-23Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu i zasięgu

G4-19 GRI Materiality Disclosures Service placeholder

Numer Nazwa wskaźnika Uwagi Numer
strony

Weryfi-
kacja

Raport nie zawiera 
korekt informacji 
zawartych w poprzednich 
raportach
Nie odnotowano znaczących 
zmian w zakresie i zasięgu 
raportu

Nie

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Nie
Nie

Nie

Nie
Nie

Nie
Nie

Nie

2–3

8
8–9
8–9
8–9
8–9
8–9

8–9
39–40

40

32
9

14
14

14

Nie

Nie
Nie
Nie
Nie

Nie

Nie

8

67
68
67
67

Zaangażowanie interesariuszy

G4-24Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację
G4-25Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy

Nie
Nie

14–15
14–15
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Bezpośrednia wartość ekonomiczna

Rozdział „Dla każdego z nas i naszych rodzin”

Bezpieczeństwo żywności
Cukier i inne składniki
Ocena wpływu produktów na zdrowie i bezpieczeństwo
Naturalny skład produktów*
RWS, portion guidance*

Rozdział „Dla społeczności, w których żyjemy”

Lokalne społeczności
Współpraca z miejscowymi dostawcami, rolnictwo*
Standardy stosowane wobec dostawców
Programy edukacyjne i społeczne
Zatrudnienie młodych
Bezpieczeństwo pracowników
Rozwój i szkolenia pracowników
Różnorodność i równość szans*

Rozdział „Dla Ziemi”

Minimalizowanie wpływu na środowisko
Zużycie i źródła poboru wody
Prawo lokalnej społeczności do wody*
Opakowania i ich odzysk z rynku
Odpady i ich zagospodarowanie
Monitorowanie łańcucha dostaw, ograniczanie ryzyka u dostawców, promocja 
dobrych praktyk, reakcja na zidentyfikowane incydenty

*) Gwiazdką oznaczono zagadnienia nowe w stosunku do matrycy istotności tworzonej 
na potrzeby poprzedniego raportu. Tematy ocenione jako bardzo istotne w latach 
2012–2013, które nie znalazły się w tej grupie w tegorocznym raporcie: zużycie 
energii, ocena pracowników, GMO i Monsanto, recykling wody.

OGÓLNE STANDARDY – WSKAŹNIKI PROFILOWE

G4-1Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla na temat znaczenia 
zrównoważonego rozwoju dla organizacji i zaadresowania kwestii zrównoważonego 
rozwoju w strategii

Profil organizacyjny

G4-3Nazwa organizacji
G4-4Główne produkty/usługi
G4-5Lokalizacja siedziby głównej organizacji 
G4-6Liczba krajów, w których działa organizacja
G4-7Forma własności i struktura prawna organizacji 
G4-8Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych 

sektorów, charakterystyki klientów/konsumentów i beneficjentów 
G4-9Skala działalności organizacji 
G4-10Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia i rodzaju umowy o pracę 

w podziale na płeć
G4-11Liczba pracowników objęta układem zbiorowym (odsetek w ogólnej 

liczbie pracowników)
G4-12Łańcuch dostaw organizacji
G4-13Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, 

struktury lub formy własności
G4-14Zarządzanie ryzykiem w organizacji
G4-15Ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy 

zewnętrzne przyjęte lub popierane przez organizację 
G4-16Lista branżowych stowarzyszeń państwowych lub międzynarodowych

Identyfikacja istotnych aspektów i ich granic

G4-17Struktura operacyjna organizacji, z wyróżnieniem głównych działów, spółek 
zależnych, podmiotów powiązanych oraz przedsięwzięć typu joint venture

G4-18Proces tworzenia treści raportu oraz wyznaczania granic istotności aspektu
G4-19Lista istotnych kwestii zidentyfikowanych w procesie tworzenia treści raportu
G4-20Określenie dla każdego aspektu jego zakresu dla organizacji
G4-21Dla każdego materialnego aspektu określenie zakresu aspektu 

na zewnątrz organizacji
G4-22Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych 

w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu 
(np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/ okresu bazowego, charakteru działalności, 
metod pomiaru)

G4-23Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu i zasięgu

G4-19 GRI Materiality Disclosures Service placeholder

Numer Nazwa wskaźnika Uwagi Numer
strony

Weryfi-
kacja

Raport nie zawiera 
korekt informacji 
zawartych w poprzednich 
raportach
Nie odnotowano znaczących 
zmian w zakresie i zasięgu 
raportu

Nie

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Nie
Nie

Nie

Nie
Nie

Nie
Nie

Nie

2–3

8
8–9
8–9
8–9
8–9
8–9

8–9
39–40

40

32
9

14
14

14

Nie

Nie
Nie
Nie
Nie

Nie

Nie

8

67
68
67
67

Zaangażowanie interesariuszy

G4-24Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację
G4-25Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy

Nie
Nie

14–15
14–15
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Profil raportu

G4-28Okres raportowania
G4-29Data publikacji ostatniego raportu
G4-30Cykl raportowania 
G4-31Osoba kontaktowa
G4-32Indeks treści GRI
G4-33Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu

Nadzór

G4-34Struktura zarządcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy 
organ zarządczy, odpowiedzialnymi za poszczególne zadania

Etyka

G4-56Wartości organizacji, zasady, standardy i normy zachowania ujęte w kodeksach 
postępowania i kodeksach etyki

Aspekt: wyniki ekonomiczne

G4-EC1Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i rozdystrybuowana
sektor

Aspekt: pośredni wpływ ekonomiczny

G4-EC7 Rozwój oraz wpływ inwestycji na infrastrukturę i usługi
G4-EC8Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny, w tym skala tego wpływu

Aspekt: praktyki zakupowe i pozyskiwania surowców (praktyki w zakresie zamówień)

G4-EC9Udział wydatków na lokalnych dostawców w głównych lokalizacjach organizacji
G4-FP1 Procent zakupów pozyskanych od dostawców działających zgodnie z polityką 

zakupową organizacji 

WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Indeks treści GRI
Opcja podstawowa („core”)

Numer Nazwa wskaźnika Uwagi Numer
strony

Weryfi-
kacja

Zaangażowanie interesariuszy

G4-26Podejście do angażowania interesariuszy, włączając częstotliwość angażowania, 
według typu i grupy interesariuszy oraz wskazanie, czy miało miejsce specjalne 
zaangażowanie w procesie przygotowywania raportu

G4-27Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź 
ze strony organizacji, również poprzez ich raportowanie

Aspekt: ścieki i odpady

G4-EN23Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody 
postępowania z odpadem

Aspekt: produkty i usługi

G4-EN27Stopień ograniczania skutków oddziaływania produktów i usług 
na środowisko naturalne 

G4-EN28Procent sprzedanych produktów i ich opakowań poddanych odzyskowi 
z rynku według kategorii 

G4-EN32Odsetek nowych dostawców, którzy podlegali ocenie pod kątem 
wpływu na społeczeństwo

Numer Nazwa wskaźnika Uwagi Numer
strony

Weryfi-
kacja

WSKAŹNIKI SPOŁECZNE

Kategoria: wskaźniki społeczne – odpowiedzialność za produkty
Aspekt: zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów

G4-PR1
sektor wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo w celu poprawy oddziaływania 
G4-FP5Procent wielkości produkcji wytwarzanej w zakładach, które są certyfikowane 

zewnętrznie w zgodzie  z międzynarodowymi standardami systemu zarządzania 
bezpieczeństwem żywności 

G4-FP6Procent łącznej sprzedaży, jaki stanowią produkty, w których składzie obniżono 
zawartość: nasyconych kwasów tłuszczowych, kwasów tłuszczowych trans, 
soli i cukru, w podziale na kategorie produktów 

Kategoria: wskaźniki społeczne – praktyki zatrudnienia i godziwa praca 
Aspekt: zatrudnienie pracowników

G4-LA1Łączna liczba i wskaźnik rotacji oraz nowo zatrudnionych pracowników 
według wieku, płci i regionu

G4-LA2Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które 
nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym 
wymiarze godzin

Kategoria: wskaźniki społeczne – praktyki zatrudnienia i godziwa praca 
Aspekt: szkolenia i edukacja 

G4-LA9Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika
G4-LA10Programy rozwoju umiejętności  menedżerskich i kształcenia ustawicznego 

wspierające ciągłość zatrudnienia pracowników oraz przejście na emeryturę   

Aspekt: ocena dostawców pod kątem praktyk w zakresie zatrudnienia

G4-LA14Procent nowych dostawców, którzy zostali poddani weryfikacji pod kątem 
praktyk w zakresie zatrudnienia

Kategoria: społeczeństwo
Aspekt: ocena dostawców pod kątem wpływu na społeczeństwo

G4-SO9Odsetek nowych dostawców, którzy podlegali ocenie pod kątem 
wpływu na społeczeństwo

Procent kluczowych kategorii produktów i usług poddawanych ocenie pod kątem 

WSKAŹNIKI ŚRODOWISKOWE

Aspekt: woda

G4-EN8Całkowity pobór wody według źródła 
G4-EN10Procent i łączna ilość wody poddanej recyklingowi i ponownemu użyciu

Nie

Nie

14–15

14–15

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

66–67
66–67
66–67
66–67
69–71
69–71

Nie10

Nie14

Nie8

4–5

4–5

Nie
Nie

30–38
30–38

4–5

Nie
Nie

31
32

Nie
Nie

59
59

4–5

4–5

4–5

63Nie

58–65

65

56

Nie

Nie

Nie

4–5

4–5

4–5

4–5

4–5

18

18

Nie

Nie

Nie

41

42–43

Nie

Nie

48
45–46

Nie
Nie

Nie56

Nie56

Indeks treści GRI
Opcja podstawowa („core”)
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Profil raportu

G4-28Okres raportowania
G4-29Data publikacji ostatniego raportu
G4-30Cykl raportowania 
G4-31Osoba kontaktowa
G4-32Indeks treści GRI
G4-33Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu

Nadzór

G4-34Struktura zarządcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy 
organ zarządczy, odpowiedzialnymi za poszczególne zadania

Etyka

G4-56Wartości organizacji, zasady, standardy i normy zachowania ujęte w kodeksach 
postępowania i kodeksach etyki

Aspekt: wyniki ekonomiczne

G4-EC1Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i rozdystrybuowana
sektor

Aspekt: pośredni wpływ ekonomiczny

G4-EC7 Rozwój oraz wpływ inwestycji na infrastrukturę i usługi
G4-EC8Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny, w tym skala tego wpływu

Aspekt: praktyki zakupowe i pozyskiwania surowców (praktyki w zakresie zamówień)

G4-EC9Udział wydatków na lokalnych dostawców w głównych lokalizacjach organizacji
G4-FP1 Procent zakupów pozyskanych od dostawców działających zgodnie z polityką 

zakupową organizacji 

WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Indeks treści GRI
Opcja podstawowa („core”)

Numer Nazwa wskaźnika Uwagi Numer
strony

Weryfi-
kacja

Zaangażowanie interesariuszy

G4-26Podejście do angażowania interesariuszy, włączając częstotliwość angażowania, 
według typu i grupy interesariuszy oraz wskazanie, czy miało miejsce specjalne 
zaangażowanie w procesie przygotowywania raportu

G4-27Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź 
ze strony organizacji, również poprzez ich raportowanie

Aspekt: ścieki i odpady

G4-EN23Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody 
postępowania z odpadem

Aspekt: produkty i usługi

G4-EN27Stopień ograniczania skutków oddziaływania produktów i usług 
na środowisko naturalne 

G4-EN28Procent sprzedanych produktów i ich opakowań poddanych odzyskowi 
z rynku według kategorii 

G4-EN32Odsetek nowych dostawców, którzy podlegali ocenie pod kątem 
wpływu na społeczeństwo

Numer Nazwa wskaźnika Uwagi Numer
strony

Weryfi-
kacja

WSKAŹNIKI SPOŁECZNE

Kategoria: wskaźniki społeczne – odpowiedzialność za produkty
Aspekt: zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów

G4-PR1
sektor wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo w celu poprawy oddziaływania 
G4-FP5Procent wielkości produkcji wytwarzanej w zakładach, które są certyfikowane 

zewnętrznie w zgodzie  z międzynarodowymi standardami systemu zarządzania 
bezpieczeństwem żywności 

G4-FP6Procent łącznej sprzedaży, jaki stanowią produkty, w których składzie obniżono 
zawartość: nasyconych kwasów tłuszczowych, kwasów tłuszczowych trans, 
soli i cukru, w podziale na kategorie produktów 

Kategoria: wskaźniki społeczne – praktyki zatrudnienia i godziwa praca 
Aspekt: zatrudnienie pracowników

G4-LA1Łączna liczba i wskaźnik rotacji oraz nowo zatrudnionych pracowników 
według wieku, płci i regionu

G4-LA2Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które 
nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym 
wymiarze godzin

Kategoria: wskaźniki społeczne – praktyki zatrudnienia i godziwa praca 
Aspekt: szkolenia i edukacja 

G4-LA9Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika
G4-LA10Programy rozwoju umiejętności  menedżerskich i kształcenia ustawicznego 

wspierające ciągłość zatrudnienia pracowników oraz przejście na emeryturę   

Aspekt: ocena dostawców pod kątem praktyk w zakresie zatrudnienia

G4-LA14Procent nowych dostawców, którzy zostali poddani weryfikacji pod kątem 
praktyk w zakresie zatrudnienia

Kategoria: społeczeństwo
Aspekt: ocena dostawców pod kątem wpływu na społeczeństwo

G4-SO9Odsetek nowych dostawców, którzy podlegali ocenie pod kątem 
wpływu na społeczeństwo

Procent kluczowych kategorii produktów i usług poddawanych ocenie pod kątem 

WSKAŹNIKI ŚRODOWISKOWE

Aspekt: woda

G4-EN8Całkowity pobór wody według źródła 
G4-EN10Procent i łączna ilość wody poddanej recyklingowi i ponownemu użyciu

Nie

Nie

14–15

14–15

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

66–67
66–67
66–67
66–67
69–71
69–71

Nie10

Nie14

Nie8

4–5

4–5

Nie
Nie

30–38
30–38

4–5

Nie
Nie

31
32

Nie
Nie

59
59

4–5

4–5

4–5

63Nie

58–65

65

56

Nie

Nie

Nie

4–5

4–5

4–5

4–5

4–5

18

18

Nie

Nie

Nie

41

42–43

Nie

Nie

48
45–46

Nie
Nie

Nie56

Nie56

Indeks treści GRI
Opcja podstawowa („core”)
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Nestlé Polska S.A.

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel. 22 325 25 25
www.nestle.pl

DLA KAŻDEGO CZŁOWIEKA
I KAŻDEJ RODZINY

DLA NASZYCH 
SPOŁECZNOŚCI

DLA NASZEJ 
PLANETY

NASZ CEL:
Podnoszenie jakości życia 

i dążenie do lepszej przyszłości
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