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Nasze wymagania 

 
 
Prosto, odpowiedzialnie, niezawodnie. Te tradycyjne wartości kupieckie od ponad 100 lat są 

podstawą 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, jego naturalnych zasobów i zwierząt. 

 

Z powyższych względów ALDI Nord opracowało niniejszą międzynarodową politykę zakupową 

dot. dobrostanu zwierząt. Jest ona przedmiotem bieżących aktualizacji i konsekwentnych 

weryfikacji. Aktualnie obowiązujące wydanie zawiera wiążące ramy działania dla nas i naszych 

partnerów handlowych. 

 

 

Międzynarodowa polityka zakupowa dot. dobrostanu zwierząt w obowiązującym wydaniu jest 

publikowana na naszej stronie internetowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosimy zwrócić uwagę, iż niniejszy dokument nie jest wiążącym tłumaczeniem na język polski. Wiążąca jest tylko i 
wyłącznie wersja niemiecka naszej międzynarodowej polityki zakupowej dot. dobrostanu zwierząt, która jest dostępna 
na http://www.aldi-nord.de/aldi_tierwohl_1596.html 
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1. Przyczyny 

 
 
Zaangażowanie ALDI Nord dla dobrostanu zwierząt wynika z naszego pojmowania jakości i 

odpowiedzialności, jak również z faktu, iż handlujemy dużą ilością surowców pochodzenia 

zwierzęcego (np. mięso, ryby, jaja) oraz produktów zawierających przetworzone surowce 

pochodzenia zwierzęcego (np. dania gotowe, drobne artykuły skórzane). Temat ten jest tym 

bardziej złożony, ponieważ działamy na zagranicznych rynkach o różnych wymogach i 

regulacjach prawnych. Zachowując standardy dobrostanu zwierząt, produkcji i produktów, jak 

również postępując zgodnie z kodeksem postępowania bazującym na podstawowych normach 

Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (ang. International Labour Organization – ILO), 

zapewniamy bezpieczeństwo ludzi i zwierząt. 

 

Celem zaangażowania ALDI Nord w dobrostan zwierząt jest dalsze zwiększanie poziomu 

dobrostanu zwierząt podczas produkcji naszych artykułów w zdefiniowanym zakresie 

obowiązywania. Przy czym zdrowie i dobre samopoczucie zwierząt ma najwyższy priorytet. 

Naszych klientów1 jak i pracowników chcemy uwrażliwiać na aspekty dobrostanu zwierząt dzięki 

jasnym informacjom i aktywnemu dialogowi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Stosowanie w niniejszym tekście formy męskiej dla nazywania osób lub podmiotów funkcyjnych nie 

oznacza jednoznacznej specyfikacji płci. Określenia odnoszą się w równej mierze do obu płci. 
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2. Zakres obowiązywania 

 
 
Niniejsza międzynarodowa polityka zakupowa dot. dobrostanu zwierząt zawiera wiążące ramy 

działania dla nas i naszych partnerów handlowych. Obowiązuje ona we wszystkich krajach, w 

których spółka ALDI Nord prowadzi swoją działalność. Okres obowiązywania kończy się wraz z 

publikacją aktualniejszego wydania. 

 

Międzynarodowa polityka zakupowa dot. dobrostanu zwierząt dotyczy wszelkich artykułów marki 

własnej z grup asortymentowych Food i Non-Food zawierających surowce pochodzenia 

zwierzęcego. W szczególności dotyczy ona następujących grup towarowych: 

 

Grupa asortymentowa Food: 

I Artykuły mięsne wszelkich gatunków zwierząt 

I Jaja 

I Artykuły zawierające w składzie przetworzone jaja 

I Mleko i artykuły mleczne 

I Ryby i owoce morza 

 

Grupa asortymentowa Non-Food: 

I Tekstylia, drobne wyroby skórzane i buty 

I Kosmetyki 

 
Kolejne grupy asortymentowe lub artykuły w każdej chwili mogą zostać objęte zakresem 

obowiązywania międzynarodowej polityki zakupowej dot. dobrostanu zwierząt. 
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3. Nasze zaangażowanie w dobrostan zwierząt 
 
 
Zidentyfikowaliśmy pięć obszarów naszego zaangażowania w dobrostan zwierząt: kształtowanie 

asortymentu zorientowanego na dobrostan zwierząt, transparentność i identyfikowalność, 

kontrole i audyty, wkład w dobrostan zwierząt i proaktywny dialog. 

 

Kształtowanie asortymentu zorientowanego na dobrostan zwierząt 

 

I Uwzględniamy aspekty dobrostanu zwierząt w kształtowaniu naszego asortymentu. 

I Handlujemy surowcami pochodzenia zwierzęcego i produktami zawierającymi surowce 

pochodzenia zwierzęcego posiadającymi uznane certyfikaty i takimi, które w 

porównywalny sposób spełniają nasze wymagania. 

I Stale poszerzamy w naszym asortymencie udział artykułów sprzyjających dobrostanowi 

zwierząt. 

I Oferujemy naszym klientom wegetariańskie i wegańskie artykuły zastępcze jako 

alternatywę dla artykułów pochodzenia zwierzęcego. 

I W ramach kształtowania asortymentu zorientowanego na dobrostan zwierząt  nie 

handlujemy określonymi surowcami pochodzenia zwierzęcego. Tym sposobem we 

wszystkich spółkach Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord wykluczona jest sprzedaż 

artykułów z prawdziwego futra i wełny angorskiej. 

I Dążymy, by najpóźniej do 2025 r. wycofać ze sprzedaży jaja z chowu klatkowego. 

I Kwestie dobrostanu zwierząt są ujęte w naszych kontraktach. 

 

Transparentność i identyfikowalność 

 

I Zapewniamy transparentność wzdłuż całego łańcucha dostaw oraz oczekujemy 

całkowitej identyfikowalności naszych artykułów, zgodnie z wymogami ustawowymi. 

Ponadto nasi partnerzy handlowi na naszą prośbę muszą bezzwłocznie udostępniać te 

informacje ALDI Nord, w tym celu tworząc odpowiednie systemy informatyczne. 

 

I W celu zapewnienia naszym Klientom optymalnej orientacji znakujemy nasze artykuły w 

prosty i jednoznaczny sposób, np. poprzez umieszczanie znaków jakości i certyfikatów 

na opakowaniach, w gazetkach reklamowych oraz w naszych sklepach. 

 

Kontrole i audyty 

 

I Naszym Klientom zapewniamy gwarancję jakości i naszej odpowiedzialności m.in. dzięki 

kontrolom i audytom, jakie przeprowadzamy u naszych partnerów handlowych. Kontrole 

odnoszą się do przestrzegania wymogów ustawowych oraz standardów branżowych, jak i 

szczególnych wymogów ALDI Nord. Przy tym według naszego uznania sprawdzamy 

wyrywkowo dokumentację z kontroli oraz ewentualnie sami przeprowadzamy, także 

niezapowiedziane, tzw. kontrole na miejscu lub zlecamy ich realizację zewnętrznym 
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specjalistom. Przedmiotem takich wizyt na miejscu jest kontrola chowu zwierząt, 

karmienia, ulokowania (rolnik, rzeźnia), transportu, ogłuszania i dalszych wymogów 

specyficznych dla danego gatunku. 

 

Wkład w dobrostan zwierząt 

 

I Celem naszych działań w zakresie dobrostanu zwierząt jest podwyższanie poziomu 

dobrostanu zwierząt ponad wymogi ustawowe. Kierujemy się przy tym ekonomicznymi i 

naukowymi możliwościami. 

I Stale działamy zgodnie z naukowym oraz społecznym postępem i odpowiednio do tego 

dostosowujemy nasze wymagania. 

I Stale uczestniczymy w opracowaniach i ciągłym rozwoju standardów branżowych oraz 

angażujemy się w istotne inicjatywy i serwisy dot. dobrostanu zwierząt. W ten sposób 

wspieramy konstruktywną wymianę na rzecz polepszenia dobrostanu zwierząt. 

I Wymogi te stawiamy nie tylko sobie, ale również od naszych partnerów handlowych 

oczekujemy proaktywnego zaangażowania w dobrostan zwierząt, o ile to możliwe we 

współpracy z nami. 

 

Proaktywny dialog 

 

I Z naszymi grupami interesariuszy komunikujemy się proaktywnie i oferujemy im 

transparentne informacje. Polepszenie dobrostanu zwierząt może się udać tylko i 

wyłącznie poprzez wspólne działania wszystkich interesariuszy takich jak rolnicy, zakłady 

przetwórstwa, handel, jednostki audytujące, urzędy, politycy, naukowcy, konsumenci i 

organizacje pozarządowe. 

I Uzyskaną wiedzę sprawdzamy pod kątem możliwości wdrożenia i wykorzystujemy ją w 

celu dalszego rozwoju tematu dobrostanu zwierząt.  

I Dla naszych Klientów jesteśmy niezawodną osobą kontaktową. Oznakowania na naszych 

artykułach, jak i informacje znajdujące się na naszej stronie internetowej, w sklepach i 

gazetkach reklamowych zwiększają świadomość naszych Klientów w temacie dobrostanu 

zwierząt oraz wspierają ich podczas codziennych zakupów, by uwzględniali aspekty 

dobrostanu zwierząt. 

I Stale informujemy naszych pracowników o naszym zaangażowaniu w dobrostan 

zwierząt. 
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4. Kompetencje, wdrożenie i kontrola międzynarodowej polityki 
zakupowej dotyczącej dobrostanu zwierząt 
 

Niniejsza międzynarodowa polityka zakupowa dot. dobrostanu zwierząt określa nasze 

wymagania dot. dobrostanu zwierząt dla wszystkich spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord. 

Spółki mają możliwość skonkretyzowania swoich wymagań uwzględniając uwarunkowania 

danego kraju. 

 

Wdrożenie międzynarodowej polityki zakupowej dot. dobrostanu zwierząt odbywa się w ścisłym 

porozumieniu z Działami Corporate Responsibility, Zakupów i Jakości, jak również z naszymi 

partnerami handlowymi. ALDI Nord bierze przy tym pod uwagę zalecenia zewnętrznych 

ekspertów oraz oczekiwania grup interesariuszy. Cele i środki będą sukcesywnie rozwijane 

(podmiot odpowiedzialny: Corporate Responsibility). 

 

Międzynarodowa polityka zakupowa dot. dobrostanu zwierząt wraz z jej sformułowanymi 

założeniami jest wiążąca dla kupców ALDI Nord podczas organizowania przetargów oraz 

procesów zakupowych. 

 

ALDI Nord poinformowało swoich dostawców surowców pochodzenia zwierzęcego i artykułów 

zawierających surowce pochodzenia zwierzęcego o zakresie obowiązywania i założeniach 

międzynarodowej polityki zakupowej dot. dobrostanu zwierząt. Wraz z otrzymaniem zlecenia 

dostawcy zobowiązują się każdorazowo do postępowania zgodnie z jej wytycznymi. 

 

Zarząd firmy i inne osoby odpowiedzialne z ALDI Nord będą regularnie informowane o 

aktualnym stanie realizacji założeń. 

 

Współpraca jest możliwa tylko i wyłącznie z takimi partnerami handlowymi, którzy pracują 

zgodnie z naszą międzynarodową polityką zakupową dot. dobrostanu zwierząt. 

 

 W przypadku nieprzestrzegania naszych wytycznych mogą zostać nałożone odpowiednie 

sankcje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydawca: ALDI Sp. z o.o. 

 


