
Wydanie: styczeń 2018

Międzynarodowa polityka  
zakupowa kwiatów i roślin



Międzynarodowa polityka zakupowa kwiatów i roślin | styczeń 2018                                                                                         2

Spis treści

1. Nasze wymagania   

2. Zakres obowiązywania   

3. Przyczyny     

4. Cele i środki     

5. Kompetencje i kontrole   

6. Partnerzy i standardy   

Prosimy zwrócić uwagę, iż niniejszy dokument nie jest wiążącym tłumaczeniem na język polski. W razie rozbieżności  
między wersjami wiążąca jest niemiecka wersja językowa naszej międzynarodowej polityki zakupowej kwiatów i roślin,  
która jest dostępna na https://www.aldi-nord.de/verantwortung/lieferkette-non-food/einkaufspolitik-blumen-und-pflanzen.html
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1. Nasze wymagania

Prosto, odpowiedzialnie, niezawodnie. Te tradycyjne wartości kupieckie od ponad 100 lat  
są podstawą długotrwałego sukcesu ALDI. Nasz sukces jest również warunkiem naszego 
dalszego rozwoju oraz przejmowania odpowiedzialności. Naszym postępowaniem pragniemy 
wspierać zrównoważony, pozytywny rozwój obszarów, które współtworzymy.

Jako międzynarodowe przedsiębiorstwo handlu detalicznego jesteśmy świadomi wpływu  
naszych biznesowych decyzji na każdy etap łańcucha dostaw. Dlatego też przejmujemy  
odpowiedzialność za bezpieczne i sprawiedliwe warunki pracy, jak również za ochronę  
naszego środowiska i jego naturalnych zasobów. 

Z powyższych względów ALDI Nord opracowało niniejszą międzynarodową politykę zakupową 
kwiatów i roślin. Jest ona przedmiotem bieżących aktualizacji i konsekwentnych weryfikacji. 
Aktualnie obowiązujące wydanie zawiera wiążące ramy działania dla nas i naszych partnerów 
handlowych, mające na celu wsparcie zrównoważonej uprawy kwiatów i roślin. 

Międzynarodowa polityka zakupowa kwiatów i roślin w obowiązującym wydaniu  
jest opublikowana na naszej stronie internetowej.

Współpraca jest możliwa tylko i wyłącznie z takimi partnerami handlowymi, którzy  
pracują zgodnie z naszą międzynarodową polityką zakupową kwiatów i roślin.
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2. Zakres obowiązywania

Niniejsza międzynarodowa polityka zakupowa kwiatów i roślin reguluje wszelki zakup  
artykułów z grupy asortymentowej kwiaty cięte i rośliny dla całej Grupy Przedsiębiorstw  
ALDI Nord, z wyłączeniem cebulek kwiatów. 

Międzynarodowa polityka zakupowa kwiatów i roślin zawiera wiążące ramy działania  
dla nas i naszych partnerów handlowych. Jest ona przedmiotem bieżących aktualizacji  
i konsekwentnych weryfikacji. Okres obowiązywania kończy się wraz z publikacją  
aktualnego wydania na stronie www.aldi.pl
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3. Przyczyny

Rynek kwiatów i roślin stał się rynkiem międzynarodowym. Niemcy to europejski lider  
kwiatów i roślin ozdobnych. Natomiast Holandia jest największym eksporterem kwiatów 
ciętych. Znaczna część kwiatów ciętych jest ponadto importowana zza oceanu do Europy.  
W szczególności kraje położone przy równiku oferują doskonałe warunki upraw z dużą ilością 
słońca i umiarkowanego ciepła przez cały rok. W związku ze zwiększonym przenoszeniem 
produkcji do krajów rozwijających się (w szczególności w miesiącach zimowych) wzrastają 
również wymagania dotyczące bezpiecznych i odpowiednich socjalnie warunków pracy  
podczas uprawy kwiatów ciętych. Od uprawy roślin do ich sprzedaży w naszych sklepach 
potrzeba wielkiego nakładu pracy.

Rośliny doniczkowe są zazwyczaj uprawiane w Europie, gdyż w przeciwnym razie transport 
wiązałby się z wysokimi kosztami. Z perspektywy zrównoważonego rozwoju dużą rolę  
odgrywa tutaj przede wszystkim stosowanie środków ochrony roślin i ich toksycznego  
wpływu na pszczoły.

W łańcuchu wartości dodanej kwiatów i roślin ważne jest zabezpieczenie jakości surowców 
oraz przejmowanie odpowiedzialności. 

Implementując standardy zrównoważonego rozwoju, ALDI Nord wraz z pozostałymi  
interesariuszami podejmuje się następujących wyzwań: 

socjalnych

 J poprawa warunków pracy i życia
 J zwalczanie dyskryminacji pracowników w głównych krajach upraw 

ekologicznych

 J  zwalczanie zmian klimatycznych i związanych z nimi skutków, takich jak wydłużające się 
okresy suszy i plagi szkodników 

 J zmniejszanie ilości stosowanych pestycydów oraz nawozów sztucznych
 J  redukowanie stosowanych w całym łańcuchu dostaw kwiatów i roślin substancji  

toksycznych oraz substancji zagrażających pszczołom 
 J  odpowiedzialne obchodzenie się z surowcami wykorzystywanymi podczas uprawy  

kwiatów i roślin, np. z wodą

ekonomicznych

 J wzrost produktywności
 J zmniejszenie rywalizacji o tereny uprawne z innymi surowcami (np. zbożami)
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4. Cele i środki

Nasze cele w skrócie:

I. Wspieranie zrównoważonej uprawy kwiatów i roślin

II. Sukcesywna międzynarodowa zamiana na certyfikowane kwiaty i rośliny

III. Działania w obszarze ochrony pszczół 

IV. Transparentność i identyfikowalność 

V. Przejrzysta komunikacja i uwrażliwienie interesariuszy na znaczenie zrównoważonej
   uprawy kwiatów i roślin

VI. Przestrzeganie standardów socjalnych

ALDI Nord wypracowuje cele i środki dotyczące przyjaznym środowisku uprawom kwiatów  
i roślin w ścisłym porozumieniu z Działami Corporate Responsibility, Zakupów i Jakości,  
jak również ze swoimi partnerami handlowymi oraz grupami interesariuszy.
Dokładamy wszelkich starań, by w całym naszym asortymencie oferować kwiaty i rośliny  
pochodzące ze zrównoważonych upraw. 

Obecnie wyznaczyliśmy sobie następujące cele:

I. Wspieranie zrównoważonej uprawy kwiatów i roślin  

W celu utworzenia i wdrożenia socjalnych, ekologicznych i ekonomicznych standardów 
wraz z naszymi partnerami handlowymi już dziś wspieramy zrównoważoną poprawę  
warunków w sektorze kwiatów ciętych w ramach międzynarodowo uznanych standardów 
środowiskowych oraz zrównoważonego rozwoju, takich jak Program Przyjaznej Środowisku 
Produkcji Roślin Ozdobnych (MPS), GLOBALG.A.P. i Fairtrade (sprzedaż online1).  
Celem jest, ażeby wymagania te wdrożyć w całym asortymencie kwiatów i roślin. 

1 Jeżeli występuje w danym kraju.
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II. Sukcesywna międzynarodowa zamiana na certyfikowane kwiaty i rośliny 

ALDI Nord jest obecne w dziewięciu krajach europejskich. Dlatego naszym międzynarodowym 
celem jest, by do końca 2019 r. zamienić wszystkie kwiaty i rośliny na certyfikowany towar 
w zdefiniowanych w niniejszej polityce zakupowej grupach asortymentowych, o ile takowy 
towar będzie dostępny w danym kraju pochodzenia i danej jakości. Przy tym będziemy 
akceptować wyłącznie standard GLOBALG.A.P. w kombinacji z dodatkowym modułem 
GRASP (GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice) lub inny porównywalny  
standard uznany przez ALDI Nord, względnie GLOBALG.A.P. Do momentu osiągnięcia  
ww. celu grupę asortymentową kwiatów ciętych obowiązują wytyczne zawarte  
w dokumencie „Wymagane standardy w zakresie zrównoważonego rozwoju kwiatów  
ciętych“. Dostawcy zobowiązują się do podjęcia wszelkich starań mających na celu  
zamianę na certyfikację GLOBALG.A.P. 

III. Działania w obszarze ochrony pszczół

Pszczoły odgrywają decydującą rolę w ekosystemie. Szacuje się, że około 80% wszystkich 
roślin kwitnących jest zapylanych przez pszczoły. Jednak monokultury i ubogie gatunkowo 
ogrody dostarczają owadom coraz mniej pożywienia. 

Aby znacząco przyczynić się do ochrony pszczół, od 2016 r. rezygnujemy w Niemczech 
podczas uprawy niemieckich owoców i warzyw z ich opryskiwania określonymi  
pestycydami szkodliwymi dla pszczół.

Naszym obowiązkiem jako przedsiębiorstwa jest aktywne wspieranie działań na rzecz 
ochrony pszczół, podejmując przykładowo poniższe kroki:

 J  rezygnacja z toksycznych dla pszczół środków ochrony roślin oraz środków  
owadobójczych

 J  zwiększenie naszego zaangażowania na rzecz ochrony pszczół, m.in. poprzez  
kontraktowe wykluczenie substancji czynnych stanowiących zagrożenie dla pszczół  
podczas uprawy kwiatów i roślin znajdujących się w naszej ofercie



Międzynarodowa polityka zakupowa kwiatów i roślin | styczeń 2018                                                                                         8

IV. Transparentność i identyfikowalność

Transparentność i identyfikowalność stanowią dla ALDI Nord dwa kluczowe kryteria  
nabywania oraz sprzedaży kwiatów i roślin uprawianych w sposób zrównoważony.  
Stosowanie kwiatów i roślin certyfikowanych według uznanego standardu GLOBALG.A.P./GRASP 
przyczynia się do znaczącej poprawy identyfikowalności i transparentności  
w łańcuchu dostaw kwiatów i roślin. Dlatego nasi dostawcy zobowiązują się umieszczać 
logo GLOBALG.A.P.2 na wszystkich dostarczanych do ALDI Nord kwiatach i roślinach.  

Konsument może sprawdzić profile producentów kwiatów i roślin ALDI Nord, wpisując  
numer certyfikacji na internetowej platformie www.ggn.org

V.  Przejrzysta komunikacja i uwrażliwienie interesariuszy na znaczenie zrównoważonej 
uprawy kwiatów i roślin

Pozytywna zmiana w obszarze uprawy kwiatów i roślin może się udać tylko dzięki  
wspólnym działaniom wszystkich zaangażowanych interesariuszy. 

ALDI Nord zobowiązuje się szczegółowo informować pracowników, klientów i partnerów 
handlowych o przyczynach i celach zrównoważonej uprawy kwiatów i roślin oraz zwracać 
uwagę na znaczenie tego tematu. 

ALDI Nord dokonuje tego przykładowo poprzez:

 J  wewnętrzne okólniki, ulotki informacyjne oraz włączenie niniejszej polityki zakupowej  
do wewnętrznego programu szkoleniowego

 J cotygodniową gazetkę reklamową 
 J  swoją stronę internetową, na której użytkownicy znajdą dalsze informacje na temat  

zrównoważonego rozwoju i jakości, jak również międzynarodowych standardów  
certyfikujących

 J aktywną reklamę kwiatów ciętych i roślin pochodzących ze zrównoważonej uprawy

2  Etykieta konsumencka może być obecnie używana tylko dla artykułów „mono”, tzn. artykułów składających się z jednego 
rodzaju kwiatów lub roślin. Dla wszystkich artykułów „mieszanych”, tzn. artykułów składających się z kilku rodzajów kwiatów  
i roślin, jak np. bukietów dekoracyjnych, obowiązkowa jest certyfikacja GLOBALG.A.P. wraz z GRASP, o ile jest dostępna  
dla poszczególnych komponentów, ale bez etykiety.



Międzynarodowa polityka zakupowa kwiatów i roślin | styczeń 2018                                                                                         9

VI. Przestrzeganie standardów socjalnych 

W 2008 r. ALDI Nord przystąpiło do Inicjatywy Odpowiedzialności Społecznej Biznesu 
(BSCI). Uczestnicy BSCI zobowiązują się do poprawy warunków pracy w swoim łańcuchu 
dostaw, przestrzegania wytycznych dotyczących ochrony środowiska oraz do tworzenia 
struktur zapewniających standardy socjalne podczas produkcji. Kodeks postępowania BSCI 
(Code of Conduct), jako minimalny standard socjalny, w swoim obecnie obowiązującym 
wydaniu stanowi wiążącą część wszystkich stosunków handlowych z naszymi dostawcami. 

Nasi dostawcy oraz ich producenci, jako nasi bezpośredni partnerzy handlowi, zobowiązują 
się do przestrzegania standardów socjalnych. Te opierają się na standardach ustanowionych 
przez Międzynarodową Organizację Pracy (ILO), Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka  
i innych ponadpaństwowych, niezależnych wytycznych obejmujących następujące aspekty:

 J przeciwstawianie się jakiejkolwiek formie pracy przymusowej oraz pracy dzieci
 J przeciwstawianie się dyskryminacji w miejscu pracy
 J  wytyczne dotyczące ustanowionego postępowania z wynagrodzeniem oraz czasem  

pracy pracowników, które odpowiadają krajowym lub międzynarodowym przepisom  
i standardom

 J wolność zrzeszania się, jak również prawo do prowadzenia rokowań zbiorowych
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5. Kompetencje i kontrole

ALDI Nord zobowiązuje się do regularnej weryfikacji swoich założeń w zakresie zrównoważonego 
zakupu kwiatów i roślin lub ewentualnego definiowania dalszych celów i środków.  
W tym celu pozostajemy w stałym kontakcie z zewnętrznymi partnerami, takimi jak  
organizacje pozarządowe, przedstawiciele z dziedziny nauki oraz inni interesariusze. 

Międzynarodowa polityka zakupowa kwiatów i roślin wraz z jej sformułowanymi założeniami 
jest wiążąca dla kupców ALDI Nord podczas organizowania przetargów oraz procesów  
zakupowych.

ALDI Nord poinformowało swoich dostawców kwiatów i roślin o zakresie obowiązywania  
i założeniach międzynarodowej polityki zakupowej kwiatów i roślin. Dostawcy kwiatów  
i roślin zobowiązują się, każdorazowo po otrzymaniu zlecenia, do postępowania zgodnie  
z tymi wytycznymi. ALDI Nord zakłada, że jego dostawcy sporządzili własne wytyczne dot. 
zrównoważonej uprawy kwiatów i roślin oraz wdrożą system zarządzania w celu sukcesywnej 
kontroli spełnianych standardów. ALDI Nord zastrzega sobie prawo do przeprowadzania  
u swoich dostawców wyrywkowych kontroli specyfikacji produktowych poprzez niezależne 
jednostki.

Przy osiąganiu swoich celów ALDI Nord jak zawsze polegać będzie na ścisłej i niezawodnej 
współpracy ze swoimi dostawcami. Wraz z naszymi partnerami handlowymi wspólnie  
odpowiadamy za ochronę surowców naturalnych i tym samym wspólnie pracujemy  
nad spełnianiem założeń niniejszej polityki zakupowej. ALDI Nord pochwala, gdy jego  
dostawcy wspierają indywidualne projekty i inicjatywy zrównoważonej uprawy kwiatów  
i roślin, a także informują o podjętych przez nich działaniach oraz najnowszych rozwiązaniach.

Zarządy firmy i inne osoby odpowiedzialne z ALDI Nord będą regularnie informowani  
o aktualnym stanie realizacji założeń.
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6. Partnerzy i standardy

GLOBALG.A.P. i GRASP
GLOBALG.A.P. oznacza dobre praktyki rolnicze (Good Agricultural Practices) 
oraz jest niezależnym systemem kontroli stojącym za etykietą GGN. Ten  
światowy standard zapewnia bezpieczne metody produkcji i odpowiedzialne 
wykorzystanie zasobów naturalnych. Ponadto moduł GRASP ustanawia 
dobre zarządzanie społeczne, obejmujące konkretne aspekty bezpieczeństwa 
pracy, zdrowia oraz problemów społecznych pracowników.
http://globalgap.org/uk_en/

GGN
Numer identyfikujący GGN jest przyporządkowany pojedynczej certyfikowanej 
przez GLOBALG.A.P. plantacji kwiatowej w kraju pochodzenia. Tym samym 
GGN umożliwia zidentyfikowanie producenta.
http://www.ggn.org/en/

Chain of Custody (CoC) – Łańcuch Dostaw
Numer CoC odzwierciedla certyfikację całego łańcucha dostaw. Certyfikacja 
CoC gwarantuje, że produkt sprzedawany jako certyfikowany faktycznie 
pochodzi z certyfikowanego gospodarstwa.

Fairtrade
Produkty ze znakiem Fairtrade pochodzą ze Sprawiedliwego Handlu.  
Organizacja Fairtrade International od 25 lat działa na rzecz poprawy  
warunków życia i pracy drobnych rolników i pracowników w Afryce, Azji  
i Ameryce Łacińskiej. Kwiaty rosnące na plantacjach certyfikowanych przez 
Fairtrade uprawiane są według ściśle zdefiniowanych standardów społecznych 
i ekologicznych. Na całym świecie coraz więcej pracowników plantacji kwiatów  
i roślin czerpie korzyści ze Sprawiedliwego Handlu.
www.fairtrade.org.pl
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