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Nasze wymagania 
 
Grupa przedsi�biorstw ALDI Nord (zwana dalej „ALDI Nord”) dzia�a prosto, odpowiedzialnie i 

niezawodnie. Ju� od ponad 100 lat wyró�niaj� nas tradycyjne warto�ci handlowe, które s� 

podstaw� naszego ekonomicznego sukcesu. Sukces ten jest warunkiem naszego dalszego 

rozwoju oraz post�puj�cego przejmowania odpowiedzialno�ci. Jako mi�dzynarodowe 

przedsi�biorstwo handlowe jeste�my �wiadomi wp�ywu naszych biznesowych decyzji na ka�dy 

etap �a�cucha dostaw.  

 

Wyznacznikiem jako�ci jest dla Nas bezpiecze�stwo i zdrowie naszych Konsumentów, jak 

równie� przej�cie socjalnej i ekologicznej odpowiedzialno�ci nad ca�ym �a�cuchem dostaw. 

Dlatego ALDI Nord opracowa�o niniejsz� polityk� zakupow� kakao. 

 

Dla ALDI Nord produkowana jest co roku du�a liczba produktów zawieraj�cych kakao. ALDI 

Nord anga�uj�c si� w zrównowa�on� upraw� kakao w stopniu przewy�szaj�cym prawne wymogi 

wspiera tworzenie trwa�ych struktur poprawy metod zrównowa�onego rozwoju i identyfikalno�ci 

upraw kakao. 

 

Niniejsz� polityk� zakupow� kakao ALDI Nord zobowi�zuje si� do dotrzymywania 

standardów zrównowa�onego rozwoju na ka�dym etapie w�asnego �a�cucha dostaw. 

 

Niniejsza polityka zakupowa kakao jest przedmiotem bie��cych aktualizacji i konsekwentnych 

weryfikacji. Realizacja za�o�onych celów jest na bie��co analizowana, wzgl�dnie b�d� 

ustanawiane nowe cele i �rodki ich realizacji. Aktualne opracowanie zawiera wi���ce ramy 

dzia�ania dla nas i naszych partnerów handlowych. Wytyczne zostan� opublikowane na naszej 

stronie internetowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Prosimy zwróci� uwag�, i� niniejszy dokument nie jest wi���cym t�umaczeniem na j�zyk polski. Wi���ca jest tylko i 

wy��cznie wersja niemiecka naszej mi�dzynarodowej polityki zakupowej kakao, która jest dost�pna na http://www.aldi-

nord.de/print/01_verantwortung/ALDI_Nord_Internationale_Kakao-Einkaufspolitik.pdf". 
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1. Przyczyny/problematyka1 

 
 

Ok. 40-50 milionów ludzi na ca�ym �wiecie utrzymuje si� z uprawy i handlu kakao. Dwie trzecie 

�wiatowej uprawy ziarna kakaowca oraz jego dalszej obróbki ma miejsce w Afryce Zachodniej i 

�rodkowej w krytycznych warunkach ekonomicznych i socjalnych. Rodzinne gospodarstwa i 

rolnicy ma�orolni nie posiadaj� wystarczaj�cych �rodków na inwestycje jak równie� potrzebnej 

wiedzy i technicznego Know-how, by uprawia� kakao w sposób zrównowa�ony socjalnie, 

ekologicznie i ekonomicznie.2 

 

ALDI Nord zdaje sobie spraw� z tych trudno�ci i wraz z wszystkimi uczestnikami rynku kakao 

podejmuje si� nast�puj�cych wyzwa�, by rozwin�� i wdro�y� socjalne, ekologiczne i 

ekonomiczne standardy zrównowa�onego rozwoju: 

 

I ekonomiczna i polityczna niestabilno�� w krajach Afryki Zachodniej (Wybrze�e Ko�ci 

S�oniowej, Ghana); 

I praca nieletnich oraz praca przymusowa w Afryce Zachodniej ze wzgl�du na z�e warunki 

ekonomiczne w regionach upraw kakao; 

I niedostateczne przestrzeganie i brak nadzoru mi�dzynarodowych praw pracowników i 

�rodków ochrony pracy; 

I dominuj�ce struktury ma�orolne, niskie zyski jak równie� niskie ceny surowca na rynku 

�wiatowym, które utrudniaj� rolnikom ma�orolnym / producentom zarobienie �rodków na 

utrzymanie; 

I wzrost migracji ludno�ci na skutek niedostatecznych perspektyw uprawy kakao w 

przysz�o�ci dla dorastaj�cych generacji; 

I niewielka ilo�� �rodków finansowych na pilnie potrzebne inwestycje, jak równie� brak 

dost�pu do technicznych �rodków pomocowych i produkcyjnych; 

I negatywne wp�ywy na system ekologiczny poprzez karczowanie lasów deszczowych i 

wzrost monokultur; 

I i w ko�cu: zmienne warunki klimatyczne, wzrost okresów suszy, powodzie i plagi 

szkodników, niedostateczne praktyki/systemy agrarne rolników ma�orolnych, jak równie� 
wysokie wymagania co do w�a�ciwo�ci gleby podczas uprawy kakaowca. Aspekty te 

prowadz� co roku do sytuacji, i� szacunkowo ok. 30-50%3 ziaren kakaowca na ca�ym 

�wiecie nie mo�e by� poddane dalszemu przetworzeniu. To z kolei w d�ugiej 

perspektywie prowadzi do zmniejszenia dost�pno�� surowca.  

                                                      
1
 Przyczyny (wybór): 

� www.kakaoforum.de/de/hintergrund/herausforderungen-im-kakaosektor.html; stan: 17.03.2015 

� Fact-Sheet: Die Wertschöpfungskette von Schokolade, Südwind-Institut Czerwiec 2012 

� Ghana: Vom bitteren Kakao zur süßen Schokolade. Der lange Weg von der Hand in den Mund, 
Südwind-Institut Marzec 2011 

� Menschenrechte im Anbau von Kakao. Eine Bestandsaufnahme der Initiativen der Kakao- und 
Schokoladenindustrie, INEF-Forschungsreihe Sierpie� 2010 

� Die dunklen Seiten der Schokolade. Große Preisschwankungen – schlechte Arbeitsbedingungen der 
Kleinbauern, Südwind-Institut Wrzesie� 2009 

2
 www.kakaoforum.de/de/hintergrund.html; stan: 05.03.2015 

3
 www.kakaoforum.de/de/hintergrund/herausforderungen-im-kakaosektor.html; stan: 15.01.2015 
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2. Zakres obowi�zywania 

 
Niniejsza polityka zakupowa kakao dotyczy wszystkich artyku�ów marki w�asnej zawieraj�cych 

kakao w grupach asortymentowych s�odyczy (ciastka, pralinki, czekolada, artyku�y sezonowe), 

p�atków �niadaniowych i lodów, jak równie� artyku�ach marki w�asnej zawieraj�cych w swoich 

sk�adach znaczny udzia� kakao (np. smarowid�a kanapkowe, kuwertury). Artyku�y akcyjne 

zawieraj�ce kakao b�d� równie� ca�kowicie zamienione na certyfikowan� jako�� zrównowa�on�. 

 

Wspó�praca jest mo�liwa tylko i wy��cznie z takimi partnerami handlowymi, którzy pracuj� 

zgodnie z nasz� polityk� zakupow� kakao. 
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3. Nasze cele 
 
ALDI Nord wypracowuje cele i �rodki dot. polityki zakupowej kakao w �cis�ym porozumieniu z 

Dzia�ami Corporate Responsibility, Zakupów i Jako�ci, jak równie� ze swoimi partnerami 

handlowymi. ALDI Nord bierze przy tym pod uwag� zalecenia zewn�trznych ekspertów oraz 

oczekiwania znacz�cych grup zainteresowa�. Cele i �rodki b�d� sukcesywnie rozwijane. 

 

W ramach polityki zakupowej kakao ALDI Nord postawi�o sobie nast�puj�ce cele: 

 

I.  Wspieranie zrównowa�onej uprawy kakao oraz poprawa warunków pracy i �ycia 

zaanga�owanych w upraw� kakao rolników ma�orolnych i ich rodzin 

 

W celu utworzenia i wdro�enia socjalnych, ekonomicznych i ekologicznych standardów 

razem z naszymi partnerami handlowymi wspieramy w ramach mi�dzynarodowo 

uznanych standardów zrównowa�onego rozwoju (Fairtrade, UTZ Certified, Rainforest 

Alliance Certified) zrównowa�on� popraw� warunków w sektorze kakao. 

 

II.  Mi�dzynarodowa zamiana wszystkich produktów marki w�asnej na wy��cznie 

kakao certyfikowane 

 

ALDI Nord jest obecne w dziewi�ciu krajach europejskich. W skali mi�dzynarodowej w 

ww. grupach asortymentowych4 zamienili�my ju� ponad 60% artyku�ów marki w�asnej 

zawieraj�cych kakao na wy��cznie kakao certyfikowane wed�ug mi�dzynarodowo 

uznanych programów certyfikacji UTZ Certified5. Naszym celem jest, by do ko�ca 2017 

r. zako�czy� zamian� na kakao certyfikowane w zdefiniowanych przez nas grupach 

asortymentowych.6 Akceptujemy przy tym standardy Fairtrade, UTZ Certified lub 

Rainforest Alliance Certified. 

 

Dla artyku�ów marki w�asnej ALDI Nord zawieraj�cych kakao obowi�zuje wst�pnie 

model �a�cucha dostaw oparty na bilansie masy. ALDI Nord zastrzega sobie prawo do 

regularnych kontroli identyfikalno�ci losowo wybranych certyfikowanych surowców 

dostarczanych przez swoich partnerów handlowych. 

  

                                                      
4
 Porównaj pkt. 2 – Zakres obowi�zywania 

5
 Stan: I kwarta� 2015 

6
 Porównaj pkt. 2 – Zakres obowi�zywania 



 

 

 

 

Mi�dzynarodowa polityka zakupowa kakao | Lipiec 2015 | Strona 5 z 8 

 

III. Przejrzysta komunikacja i uwra�liwienie zainteresowanych stron na rosn�ce 

znaczenie kakao pozyskiwanego w sposób zrównowa�ony 

 

Zmiana warunków uprawy kakao mo�e uda� si� tylko dzi�ki wspólnym dzia�aniom 

wszystkich zaanga�owanych stron. 

 

Wobec tego ALDI Nord zobowi�zuje si� szczegó�owo informowa� pracowników, 

klientów i partnerów handlowych o przyczynach i celach zrównowa�onej uprawy kakao 

oraz zwraca� uwag� na znaczenie tego tematu. 

 

ALDI Nord dokonuje tego przyk�adowo poprzez: 

 

I wewn�trzne okólniki, ulotki informacyjne oraz w��czenie polityki zakupowej kakao do 

wewn�trznego programu szkoleniowego; 

I nasz� cotygodniow� gazetk� ALDI-Aktualno�ci i broszury informacyjne; 

I nasz� stron� internetow�, na której u�ytkownicy otrzymaj� dalsze informacje na temat 

zrównowa�onego rozwoju i jako�ci, jak równie� mi�dzynarodowych standardów 

certyfikuj�cych w sektorze kakao; 

I aktywn� reklam� produktów zawieraj�cych kakao pochodz�cego ze zrównowa�onej 

produkcji. 
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4. Standardy i systemy certyfikuj�ce kakao 

 
ALDI Nord kszta�tuj�c swoj� ofert� asortymentow� w zakresie „produktów zawieraj�cych kakao” 

opiera si� na trzech standardach mi�dzynarodowo uznanych programów certyfikacji 

zrównowa�onej produkcji7: Fairtrade, UTZ Certified oraz Rainforest Alliance Certified. 

 

Te standardy zrównowa�onego rozwoju b�d�c aktywnymi cz�onkami Forum Zrównowa�onego 

Kakao oraz ISEAL International Social and Environmental Accreditation and Labelling 

Alliance (Mi�dzynarodowe Stowarzyszenie Standardów, Certyfikacji i Akredytacji) wyznaczaj� 

mi�dzynarodowe cele i standardy zrównowa�onego rozwoju przy produkcji w sektorze kakao, a 

tak�e wiarygodnie je reprezentuj� i regularnie kontroluj�. 

  

                                                      
7
 Dalsze informacje na: 

   www.transfair.org 
www.utzcertified.org

   www.rainforest-alliance.org 
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5. �a�cuch dostaw, dalsze przetwarzanie i identyfikowalno�� 
 
Na podstawie standardów zrównowa�onego rozwoju zdefiniowanych przez Fairtrade, UTZ 

Certified, Rainforest Alliance Certified mo�liwe jest znaczne poprawienie identyfikowalno�ci 

surowców oraz przejrzysto�ci w sektorze kakao wzd�u� �a�cucha dostaw. Obydwa ww. aspekty 

stanowi� dla ALDI Nord istotne elementy zrównowa�onego pozyskiwania oraz wprowadzania na 

rynek surowca kakao. W tym kontek�cie w ramach standardów zrównowa�onego rozwoju 

dost�pne s� trzy modele: 

 

Identity Preserved (pe�na to�samo�� produktu) 
 

Mo�liwo�� wskazania pochodzenia produktu ko�cowego a� do pojedynczego gospodarstwa/ 

grupy gospodarstw wzgl�dnie plantacji poprzez fizyczne oddzielanie surowca kakao i wy��cznie 

jego przetwarzanie w produkt ko�cowy. 

 

Segregation (segregacja) 
 

Certyfikowane surowce kakao z ró�nych plantacji/ grupy gospodarstw s� ��czone, a nast�pnie 

transportowane i poddawane dalszemu przetwórstwu osobno od surowców niecertyfikowanych. 

Tym samym zapewnione jest, �e w produkcie ko�cowym przetworzono tylko i wy��cznie 

certyfikowane surowce. Jednak�e pe�na identyfikowalno�� surowca a� do pojedynczego 

gospodarstwa mo�e by� zapewniona tylko cz��ciowo. 

 

Mass Balance (bilans masy) 
 

Do produkcji produktu ko�cowego kupowany jest certyfikowany surowiec kakao w potrzebnej 

ilo�ci, tzn. odpowiednia ilo�� by�a uprawiana i przetworzona wed�ug danego standardu 

zrównowa�onego rozwoju. Nast�pnie surowce certyfikowane i niecertyfikowane s� ze sob� 

mieszane wzd�u� �a�cucha dostaw. Koniecznym warunkiem takiego systemu jest �cis�e 

zbilansowanie i pe�na kontrola przep�ywów certyfikowanych surowców wzd�u� ca�ego �a�cucha 

dostaw. 

 

ALDI Nord sukcesywnie d��y do zamiany udzia�u kakao z modelu �a�cucha dostaw „Mass 

Balance” na model „Segragation” tam, gdzie jest to mo�liwe strukturalnie. 

 

W nawi�zaniu do wspierania celów zrównowa�onego rozwoju, jak równie� poprawy warunków 

�ycia i pracy na poziomie gospodarstw rolnych/ grup gospodarstw model „Mass Balance” 

prowadzi do podobnych pozytywnych efektów jak modele „Identity Preserved” i „Segragation”. 

Wad� jest jednak, �e certyfikowane surowce nie mog� by� ca�kowicie zidentyfikowane w 

produkcie ko�cowym i ostatecznie mog� by� w nim zawarte tylko w cz��ci.
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6. Kompetencje, wdro�enie i kontrola 
 

ALDI Nord zobowi�zuje si� do regularnej weryfikacji swoich za�o�e� w zakresie 

zrównowa�onego zakupu kakao. 

 

Polityka zakupowa kakao wraz z jej sformu�owanymi za�o�eniami jest wi���ca dla kupców ALDI 

Nord podczas organizowania przetargów oraz procesów zakupowych. 

 

ALDI Nord poinformowa�o swoich dostawców artyku�ów zawieraj�cych kakao o zakresie 

obowi�zywania i za�o�eniach polityki zakupowej kakao. Dostawcy artyku�ów zawieraj�cych 

kakao zobowi�zuj� si� ka�dorazowo przy otrzymaniu zlecenia do post�powania zgodnie z tymi 

wytycznymi. Wspó�praca jest mo�liwa tylko i wy��cznie z takimi partnerami handlowymi, którzy 

pracuj� zgodnie z nasz� polityk� zakupow� kakao. 

 

Aldi Nord pochwala, gdy jego dostawcy wspieraj� indywidualne projekty i inicjatywy 

zrównowa�onego rozwoju przy uprawie kakao. 

Wdro�enie niniejszej polityki zakupowej kakao b�dzie szczegó�owo sprawdzane podczas 

regularnie przeprowadzanych kontroli, których wyniki b�d� uj�te w wewn�trznych 

sprawozdaniach. 

 

Kierownictwo firmy i inne osoby odpowiedzialne z ALDI Nord b�d� regularnie informowani o 

aktualnym stanie realizacji za�o�e�. 
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