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NASZ PUNKT WIDZENIA SYSTEM ZARZĄDZANIA PESTYCYDAMI W KAUFLAN-
DZIE W ODNIESIENIU DO KWIATÓW I ROŚLIN

Jesteśmy świadomi odpowiedzialności wobec 
ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego, jaką 
niesie ze sobą handel kwiatami i roślinami.  
W tym zakresie obowiązuje następująca 
zasada: ochrona zdrowia naszych klientów  
i producentów jest tak samo ważna jak 
ochrona różnorodności biologicznej i ekosys-
temu. Z tego powodu Kaufland wraz ze swo-
imi partnerami już od 2013 roku podejmuje 
działania na rzecz ograniczenia i rezygnacji  
z pestycydów w uprawie kwiatów i roślin. 

Rośliny doniczkowe i kwiaty cięte  
są w równym stopniu narażone  
na działanie szkodników i choroby.  
Ich szybkie rozprzestrzenianie się 
może zniszczyć całe uprawy.  
W związku z tym optymalne stoso-
wanie środków ochrony roślin stanowi 
szczególne wyzwanie. Aby sprostać 
temu zadaniu, dużą wagę przykłada-
my do tego, żeby nasi ogrodnicy  
i dostawcy kwiatów:

•  przy produkcji kwiatów i roślin nie stosowali żadnych pestycydów uznanych na arenie 
międzynarodowej za niebezpieczne

•  preferowali stosowanie biologicznych środków ochrony roślin, a chemiczne środki stosowali 
tylko wtedy, gdy ze względów agrotechnicznych nie istnieje rozwiązanie alternatywne

•  przestrzegali i realizowali zasady „Kodeksu Postępowania – Standardy socjalne 
obowiązujące kontrahentów Kauflandu” w ramach całego łańcucha dostaw.

Aby osiągnąć powyższe cele, opracowaliśmy podejście systemowe:

SYSTEM ZARZĄDZANIA PESTYCYDAMI W KAUFLANDZIE

W ZAKRESIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN  
REALIZUJEMY TRZY NADRZĘDNE CELE:

Nasz cel to oferowanie 
klientom kwiatów i roślin 
jak najlepszej jakości – 
takich, którymi można 
się cieszyć przez  
długi czas.

Ochrona naszych klientów  
i ich zdrowia

Ochrona ludzi w procesie  
produkcji oraz w łańcuchu dostaw

Ochrona przyrody  
i środowiska naturalnego  

na obszarach upraw

Aby ograniczyć i kontrolować stosowanie pestycydów, Kaufland realizuje kompleksowe podejście obejmujące etap dalece 
wyprzedzający zamawianie i realizację dostaw kwiatów i roślin.

CZTERY FILARY SYSTEMU ZARZĄDZANIA PESTYCYDAMI  
W KAUFLANDZIE W SKRÓCIE:

Jasno zdefiniowane 
standardy Kauflandu

Efektywna i regularna 
kontrola

Relacje z dostawcami 
oparte na partnerstwie  

i długofalowej współpracy

Badania  
i edukacja
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FILAR 1

„Kaufland przejmuje odpowiedzialność za człowieka i środowisko 
naturalne: tym samym dbamy nie tylko o to, aby zapewnić szeroki 
wybór zrównoważonych produktów, lecz równocześnie wspieramy 
odpowiedzialne warunki produkcji. Jako członek GlobalG.A.P. działamy 
na rzecz budowania lepszej przyszłości i współkreujemy globalną zmianę 
w zakresie uprawy i sprzedaży kwiatów i roślin.“

Stefan Lukes, dyrektor Międzynarodowego Działu Zakupu Owoce  
i Warzywa oraz Kwiaty i Rośliny w Kauflandzie

JASNO ZDEFINIOWANE  
STANDARDY KAUFLANDU

Aby sprostać naszemu wyzwaniu, polegającemu na zapewnieniu 
najwyższej jakości produktów oraz ochrony ludzi i środowiska naturalnego, 
często musimy działać w sposób wykraczający poza obowiązujące wymogi 
prawne. Nierzadko rządy niektórych państw, w szczególności spoza UE, 
przyjmują bardzo ograniczone warunki ramowe dotyczące uprawy roślin. 
Z tego powodu oprócz certyfikacji uznanych na arenie międzynarodowej, 
takich jak np. Fairtrade czy GlobalG.A.P., stawiamy na wewnętrzne 
standardy Kauflandu. Są one bardziej rygorystyczne niż wytyczne 
ustawowe oraz w znacznym stopniu ograniczają użycie dopuszczonych  
do stosowania substancji czynnych, aby w ten sposób utrzymać stosowa-
nie pestycydów na możliwie jak najniższym poziomie. Wspólnie z dostawcami  
i ogrodnikami określiliśmy te standardy w 2013 roku w ramach „Pierwszej 
listy substancji wykluczonych w odniesieniu do kwiatów i roślin“.

Brak jakichkolwiek wyjątków:  Naszym celem jest pozyskiwanie od 2023 r.  
wszystkich roślin wyłącznie ze zrównoważonych i certyfikowanych upraw.

Nasze członkostwo w GlobalG.A.P 

Od 2019 roku Kaufland jest członkiem 
działającej na całym świecie organizacji 
GlobalG.A.P. 

Cel: bezpieczna i zrównoważona 
produkcja rolna na całym świecie. 
Ważnym elementem tego standardu jest 
znaczące ograniczenie marnotrawstwa 
podstawowych zasobów – dla dobra 
przyszłych pokoleń.

Certyfikacja GLOBALG.A.P. obejmuje:

•  bezpieczeństwo żywności  
i identyfikowalność

•  ochronę środowiska naturalnego 
(włącznie z różnorodnością biologiczną)

•  bezpieczeństwo pracy, ochronę zdrowia  
i warunki socjalne pracowników

• ochronę zwierząt.

Nasi dostawcy zobowiązują się do prze-
strzegania standardu GLOBALG.A.P. CoC 
lub GLOBALG.A.P. IFA. Jednakże odpowie-
dzialna praktyka rolna nie skupia się tylko  
na samym produkcie, lecz chroni także naj-
ważniejsze zasoby zakładu produkcyjnego, 
jakimi są pracujący w nim ludzie. Poprzez  
zaplanowane do końca lutego 2022  
wdrożenie dodatkowego modułu GRASP 
(GlobalG.A.P. Risk Assessment on Social 
Practice) chcemy przyczynić się do zapew-
nienia dobrego zarządzania kwestiami 
społecznymi w zakładach produkcji rolnej.

Standardy  
i certyfikacje

Wewnętrzne 
standardy Kauflandu

Standardy 
międzynarodowe

Lista substancji 
wykluczonych  
w odniesieniu  

do kwiatów i roślin

W stopniu 
wykraczającym 
poza ustawowe 

wymagania 
minimalne

Certyfikacje  
takie jak np.  

Fairtade,  
GlobalG.A.P.
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TRANSPARENTNOŚĆ  
I IDENTYFIKOWALNOŚĆ  
W CAŁYM ŁAŃCUCHU DOSTAW

Od miejsca upraw po regał sklepowy:  
Od wielu lat pracujemy nad zapewnieniem 
pełnej identyfikowalności naszych 
produktów. Aby zapewnić jak najlepszą 
transparentność łańcucha dostaw, 
stosujemy następujące systemy:

EFEKTYWNA  
I REGULARNA  
KONTROLA

W ramach konsekwentnej realizacji stan-
dardu w łańcuchu dostaw kwiatów i roślin  
określonego przez GlobalG.A.P niezależni  
audytorzy przeprowadzają regularne 
kontrole w miejscu prowadzonych upraw. 
Bezpośrednio po audycie omawiają wyniki 
z ogrodnikami i wdrażają środki zaradcze. 
Poza tym w ramach systemu zarządzania 
pestycydami przeprowadzanych jest  
co roku ponad 300 niezależnych badań 
chemicznych naszych produktów.

Badania i pobieranie próbek przez akredy-
towane laboratoria odbywają się zarówno  
bezpośrednio u naszych dostawców,  
jak również w centrach dystrybucyjnych  
Kauflandu. Wyniki analiz oceniane są  
w oparciu o obowiązującą w Kauflandzie 
aktualną „Listę substancji wykluczonych”, 
zawierającą wykaz pestycydów, które  
nie powinny być stosowane w uprawie 
kwiatów i roślin. Jesteśmy przekonani,  
że tylko w ten sposób możemy zapewnić  
bezpieczne produkty wysokiej jakości.

FILAR 2 

Informacje o dostawcy  
i kraju pochodzenia

Certyfikaty dot. kryteriów 
ekologicznych i społecznych

Paszport roślin UE 
w przypadku roślin 

doniczkowych
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RELACJE Z DOSTAWCAMI 
OPARTE NA PARTNER-
STWIE I DŁUGOFALOWEJ 
WSPÓŁPRACY

We wszystkich naszych działaniach dużą wagę  
przywiązujemy do partnerskiej i długofalowej 
współpracy  z producentami rolnymi i dostawcami. 
Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie  wspólnie stale 
ograniczać stosowanie pestycydów oraz konsekwent-
nie wymagać przestrzegania standardów socjalnych 
w ramach całego łańcucha dostaw. Naszym ważnym 
partnerem jest Fairtrade – niezależna inicjatywa 
wspierania sprawiedliwego handlu. Kaufland jako 
jeden z pierwszych podmiotów z branży handlowej  
już w 2019 roku na stałe wprowadził do swojego asor-
tymentu kwiaty Fairtrade. W polskich sklepach klienci 
mogą kupić bukiety róż posiadające ten certyfikat. 
Poza tym dążymy do stałego zwiększania udziału 
farm posiadających certyfikację Fairtrade wśród  
naszych dostawców.

„KODEKS POSTĘPOWANIA – STANDARDY 
SOCJALNE OBOWIĄZUJĄCE  
KONTRAHENTÓW KAUFLANDU”

Na Kauflandzie, będącym przedsiębiorstwem  
handlowym o zasięgu międzynarodowym, spoczywa 
szczególna odpowiedzialność. W związku z tym  
od 2011 roku Kaufland wymaga przestrzegania w wią-
żący sposób standardów socjalnych oraz zapewnienia 
sprawiedliwych warunków pracy w ramach całego 
łańcucha dostaw. Zgodnie z „Kodeksem Postępowa-
nia – Standardy socjalne obowiązujące kontrahentów  
Kauflandu” wszyscy dostawcy i poddostawcy  
są zobowiązani do sprawiedliwego traktowania swo-
ich pracowników. Zalicza się do tego m.in. zakaz pracy 
przymusowej i pracy dzieci, uregulowane godziny 
pracy oraz wolność zrzeszania się.

FILAR 3 
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NA CZYM OPIERAJĄ SIĘ TE STANDARDY?

„Kodeks Postępowania – Standardy socjalne obowią-
zujące kontrahentów Kauflandu” opiera się  
na międzynarodowych standardach i dyrektywach, 
takich jak zasady Organizacji Pracy (MOP), Powszech- 
na Deklaracja Praw Człowieka ONZ, Konwencja  
o prawach dziecka ONZ, zasady Global Compact 
ONZ oraz Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw  
wielonarodowych.

W JAKI SPOSÓB KONTROLUJE SIĘ  
PRZESTRZEGANIE STANDARDÓW?
Przestrzeganie standardów zagwarantowane jest po-
przez regularne kontrole przeprowadzane przez Kaufland 
we własnym zakresie, jak również poprzez zaangażowa-
nie audytorów zewnętrznych. Podczas kontroli stosuje 
się standardowe kwestionariusze. Jeżeli podczas analizy 
stwierdzone zostają jakiekolwiek nieprawidłowości, wów-
czas wspólnie z dostawcami i ogrodnikami ustalane są 
środki zaradcze, a Kaufland towarzyszy ich realizacji.  
Tym samym przejmujemy odpowiedzialność społeczną  
i bezpośrednio przyczyniamy się do poprawy  
warunków pracy.
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BADANIA  
I EDUKACJA

Świat ciągle się zmienia: codziennie 
jesteśmy konfrontowani z nowymi 
wyzwaniami o zasięgu globalnym. Poszu- 
kiwanie zrównoważonych rozwiązań 
oraz ciągłą pracę nad doskonaleniem  
postrzegamy w Kauflandzie jako naszą 
odpowiedzialność wobec społeczeństwa. 
W związku z tym wspieramy różne 
projekty badawcze, stawiamy  
na innowacje, przekazujemy wiedzę  
i inwestujemy w programy edukacyjne.

FILAR 4

PONIŻSZE TEMATY W POWIĄZANIU 
Z UPRAWĄ KWIATÓW I ROŚLIN MAJĄ 
DLA NAS KAPITALNE ZNACZENIE:

WZBUDZILIŚMY TWOJE ZAINTERESOWANIE?
Zapraszamy na naszą stronę internetową kaufland.pl/zrobmy-to-razem, z której dowiesz się więcej o naszych  
działaniach, celach i projektach. 

RESET PLASTIC – KOMPLEKSOWA  
STRATEGIA DOTYCZĄCA PLASTIKU 
Aby ograniczyć w środowisku naturalnym ilość odpadów 
opakowaniowych, podejmujemy  odpowiednie działania 
zapobiegające powstawaniu dużych ilości plastiku. Będąc 
częścią Grupy Schwarz, jednego z największych przedsię-
biorstw handlowych na świecie, realizujemy kompleksową, 
międzynarodową strategię REset Plastic: Jej celem jest 
rezygnacja z niepotrzebnych materiałów opakowa-
niowych, zwiększanie możliwości recyklingu opakowań  
z tworzyw sztucznych oraz zamykanie obiegów.

ROZSZERZANIE ASORTYMENTU O BYLINY 
PRZYJAZNE DLA PSZCZÓŁ
Bez pszczół i innych owadów zapylających nie byłoby 
owoców, warzyw czy kwiatów – niestety coraz bardziej 
kurczy się ich przestrzeń życiowa oraz baza pokarmowa. 
Odpowiedni dobór roślin – na przykład obejmujący  
szałwię, wiesiołka czy babkę lancetowatą – przyciągnie 
owady do ogrodów i zapewni im miejsce do bytowania. 
Kaufland wspiera tego rodzaju działania poprzez  
aktywne propagowanie w swym asortymencie  
bylin przyjaznych dla pszczół.

Środowisko 
naturalne  

i klimat

WodaPlastik

Kwiaty  
i rośliny

11Raport transparentności Kaufland - Kwiaty i Rośliny 2020



Kaufland Polska Markety  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j.
al. Armii Krajowej 47
50-541 Wrocław

KONTAKT

kaufland.pl/zrobmy-to-razem 


