
Koalicja Sprawiedliwego Handlu powstała w 2009 roku, aby rozwijać i promować Sprawiedliwy Handel w Polsce. 
Cztery lata później na jej bazie została zarejestrowana Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu”, co otworzyło 
drogę do podpisania umowy z Fairtrade International (właścielem znaku Fairtrade), na mocy której od 2015 roku 
Fundacja będzie reprezentowała system Fairtrade w Polsce. Jeśli chcesz uzyskać certyfikat Fairtrade dla jednego 
ze swoich produktów, skontaktuj się z nami, pisząc na fairtrade@fairtrade.org.pl. Jeśli jesteś sprzedawcą bądź 
prowadzisz kawiarnię i chcesz zaopatrywać się w produkty Sprawiedliwego Handlu, adresy firm zajmujących 
się dystrybucją produktów znajdziesz na www.fairtrade.org.pl. Na podanej stronie internetowej znajdziesz także 
materiały informacyjne i edukacyjne oraz wskazówki, jak zaangażować się w promowanie idei Sprawiedliwego 
Handlu w Polsce. Zachęcamy do współpracy!

Organizacje pozarządowe: Fundacja EkoRozwoju, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła, Polska 
Akcja Humanitarna, Polska Zielona Sieć, Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych
Firmy: BioSprawiedliw, proFT, Jarmarki Świata, Szczypta Świata 

Ta ulotka powstała dzięki wsparciu Fairtrade International. Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu”
ul Sławkowska 12, 31-014 Kraków

Tel.: +48 603 36 37 21
Faks: +48 12 431 28 08 

www.fairtrade.org.pl
fairtrade@fairtrade.org.pl



SPRAWIEDLIWY HANDEL

Z Etiopii pochodzi doskonała kawa. Przy jej uprawie pracuje co czwarty Etiopczyk.  
Za kilogram ziaren dostaje 1,20 zł. Z tego kilograma można zaparzyć 80 filiżanek,  
wartych ok. 500 zł w kawiarni w Polsce.

Połowa czekolady najbardziej znanych firm – 46% światowej produkcji kakao – pochodzi  
z Wybrzeża Kości Słoniowej. Na tamtejszych plantacjach wciąż pracują dzieci. Część z nich 
została porwana i zmuszona do pracy niewolniczej. Te dzieci od lat nie widziały rodziców, 
nie chodzą do szkoły, kaleczą się maczetami, których używają.

Uczciwa cena – w Sprawiedliwym Handlu producenci z globalnego Południa niezależnie od wahań  
i spekulacji rynkowych dostają za swoje produkty cenę, która pokrywa koszty produkcji i pozwala im godnie żyć.

Godziwa płaca – właściciele plantacji uczestniczących w Sprawiedliwym Handlu zapewniają pracownikom 
godziwą płacę i dobre warunki pracy.

Dążenie do niezależności – producenci otrzymują wsparcie na rozwój działalności i zwiększenie 
rentowności swoich gospodarstw.

Ekologia – producenci z globalnego Południa są zachęcani do stosowania ekologicznych metod upraw  
i produkcji.

Świadomość konsumentów – firmy i organizacje sprzedające produkty Sprawiedliwego Handlu dbają, aby 
kupujący wiedział jak najwięcej o warunkach powstawania tych produktów oraz ludziach, którzy je wytworzyli.

Rysunki: J.S.



FAIRTRADE

Fairtrade jest systemem certyfikacji, w którym produkty są monitorowane 
na każdym etapie łańcucha produkcji: od producenta poprzez eksporterów, 
importerów, przetwórców aż do końcowego produktu. Znak FAIRTRADE 
umieszczony na opakowaniu produktu oznacza, że produkt ten spełnia standardy 
społeczne, gospodarcze i środowiskowe ustalone przez organizację certyfikującą.

Drobnym rolnikom i pracownikom plantacji Fairtrade daje trzy główne korzyści:

Stabilne ceny, które zawsze pokrywają koszty zrównoważonej produkcji (nawet przy spadku cen 
rynkowych). Producenci mają zagwarantowaną cenę minimalną Fairtrade, która jest określana na 
poziomie pozwalającym prowadzić stabilną działalność oraz zapewnić godny standard życia.

Premia Fairtrade, która przyczynia się do rozwoju lokalnej społeczności. Premia jest wypłacana 
dodatkowo do ustalonej ceny skupu, a organizacje producentów demokratycznie decydują, na co ją 
wydać. Zazwyczaj inwestują w edukację, ochronę zdrowia, usprawnienie swoich gospodarstw albo zakup 
urządzeń podnoszących efektywność ich pracy.

Strategiczne partnerstwo, dzięki któremu producenci mają udział w procesach decyzyjnych 
dotyczących ich przyszłości. Producenci certyfikowani w systemie Fairtrade są współudziałowcami  
i współzarządzają międzynarodową organizacją Fairtrade International (dawniej FLO), dzięki czemu mogą 
wpływać na wysokość cen, premii, standardy oraz ogólną strategię działania.

JAK DZIAŁA FAIRTRADE?
Międzynarodowa organizacja Fairtrade International opracowuje standardy, które muszą spełniać 
certyfikowani producenci Fairtrade (np. zakaz pracy dzieci, uprawa z poszanowaniem środowiska 
naturalnego) oraz warunki wymiany handlowej, jakich muszą przestrzegać eksporterzy, importerzy 
oraz sprzedawcy (np. terminowe płatności, długofalowe kontrakty). Komitet Standardów Fairtrade 
International jest złożony z reprezentantów organizacji z krajów konsumenckich, organizacji 
producenckich, przedsiębiorców oraz niezależnych ekspertów.

Niezależni inspektorzy z firmy FLO-CERT prowadzą kontrole, by upewnić się, że standardy są 
przestrzegane na każdym etapie produkcji i obrotu certyfikowanymi towarami. Jeżeli firma sprzedaje 
produkt, którego składniki były zakupione w krajach globalnego Południa na zasadach Fairtrade i jest to 
poświadczone certyfikatem FLO-CERT, może umieścić znak FAIRTRADE na jego opakowaniu.  
Fairtrade International współpracuje również bezpośrednio z producentami w krajach globalnego Południa 
poprzez działających lokalnie pracowników łącznikowych. Pomagają oni i doradzają drobnym rolnikom  
w zakładaniu spółdzielni, uzyskaniu certyfikacji oraz wejściu na rynek międzynarodowy.

Aby dowiedzieć się więcej o systemie Fairtrade, odwiedź strony info.fairtrade.net oraz fairtrade.org.pl. 



Kupując kawę, herbatę, kakao, cukier trzcinowy, ryż, orzechy, przyprawy, bawełnę, 
róże, banany i inne owoce tropikalne, sprawdź, czy na opakowaniu widnieje znak 
FAIRTRADE lub informacja, że pochodzą ze Sprawiedliwego Handlu.

Kupując egzotyczne ozdoby, tkaniny, meble lub inne rękodzieło, pytaj sprzedawców,  
czy produkty te pochodzą ze Sprawiedliwego Handlu.

Jeśli brakuje informacji o tym, jak dana firma pozyskuje kawę, kakao, owoce, bawełnę, 
biżuterię czy inne produkty z krajów globalnego Południa, zapytaj producenta (wzór listu 
znajdziesz na www.goo.gl/KiQKIb).

Powiedz w swojej ulubionej kawiarni, że chcesz zamawiać swoje espresso bądź latte  
z kawy Fairtrade (możesz zostawić na stoliku kartkę z prośbą – wzór kartki dostępny na  
www.goo.gl/rWT91c).

Zaangażuj się w kampanię Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu – więcej 
informacji znajdziesz na stronie spolecznosci.fairtrade.org.pl.

JAK WSPIERAĆ SPRAWIEDLIWY HANDEL

Kupując produkty Sprawiedliwego Handlu, pomagamy mieszkańcom krajów globalnego Południa 
wyjść z ubóstwa, uniezależnić się od pomocy, zarabiać i rozwijać własną działalność.

Aby dowiedzieć się więcej o Sprawiedliwym Handlu w Polsce, odwiedź serwis fairtrade.org.pl.


