
FairTrade - Sprawiedliwy handel 

 

Idea Sprawiedliwego Handlu i jej zalety 

 

Ruch Sprawiedliwego Handlu opiera się na kilku wspólnych zasadach, które 

mogą być realizowane na różne sposoby. Dwie organizacje, które reprezentują 

odmienne podejścia do Sprawiedliwego Handlu, opracowały na kanwie tych 

reguł zestawy weryfikowalnych standardów. IFAT wypracował standardy, 

które muszą spełniać organizacje Sprawiedliwego Handlu. Natomiast FLO Int. 

stworzyło system certyfikacji Fairtrade, oparty o standardy produkcji i 

wymiany handlowej w odniesieniu do konkretnych produktów. 

 
 

Standardy FairTrade 

 

1. Certyfikacja organizacji i zintegrowanego łańcucha dostaw sprawiedliwego handlu 

Prowadzona jest przez Światową Organizację Sprawiedliwego Handlu (World Fair Trade 

Organization – WFTO), która zrzesza producentów z krajów ubogiego Południa oraz 

organizacje handlowe z krajów rozwiniętych. Standardy wypracowane dla organizacji 

sprawiedliwego handlu (fair trade organizations) muszą być przez nie przestrzegane w 

całej ich działalności. 

2. Certyfikacja produktów sprawiedliwego handlu 

● Naturland Fair – system certyfikacji produktów, łączący kryteria ekologiczne i 

sprawiedliwego handlu, odwołujący się również do Karty Zasad 

Sprawiedliwego Handlu; 

● Fair for life – system skupiający się na certyfikowaniu produktów, które nie 

zostały objęte certyfikacją Fairtrade International, oraz dbaniem o produkcję 



etyczną w całym łańcuchu dostawczym; z kryteriami społecznymi certyfikacji 

łączy również kryteria ekologiczne; 

● Ecocert; 

● Bio Equitable; 

● Fair Flowers Fair Plants – system certyfikacji kwiatów ciętych i roślin; 

● Fair Trade in Tourism – system certyfikacji „sprawiedliwych” usług 

turystycznych; utworzony w RPA – jedyny system certyfikacji 

sprawiedliwego handlu, który powstał w krajach ubogich. 

 

 

Zasady Sprawiedliwego Handlu 

 

1. Uczciwa cena za produkty 

2. Sprawiedliwe płace i odpowiednie warunki socjalne 

3. Przejrzystość, uczciwość i szacunek w relacjach handlowych 

4. Bezpieczne i oparte na zasadach szacunku praktyki handlowe 

5. Demokratyczne zarządzanie organizacją producencką 

6. Dążenie do zwiększania niezależności producentów 

7. Zwiększanie wiedzy i świadomości konsumentów 

 

 



Znaki FairTrade 

Wybieranie produktów ze znakiem FAIRTRADE to prosty i skuteczny sposób na poprawę 

jakości życia osób wytwarzających produkty, po które tak chętnie sięgamy. Korzystniejsze 

ceny skupu, premia Fairtrade na projekty rozwojowe i poprawa warunków pracy to szansa na 

lepsze życie i bardziej stabilną przyszłość dla społeczności rolniczych z krajów globalnego 

Południa. Umieszczenie znaku FAIRTRADE w każdym wypadku wymaga zgody tej 

organizacji, więc wiemy, że mamy do czynienia z przedsiębiorstwem, które realnie działa dla 

światowego dobrobytu, a nie stosuję wątpliwie moralny marketing.    

 

 

 

 



Sprawiedliwy handel w Polsce 

 

 

 

 

 



FairTrade w czasach COVID-19 

Nie trzeba być ekonomistą, aby stwierdzić, że pandemia COVID-19 miała 

ogromny wpływ na światową gospodarkę, szczególnie w krajach globalnego 

południa, w których to żyją głównie beneficjenci ruchu Sprawiedliwego 

Handlu. Ostatnie prognozy Organizacji Narodów Zjednoczonych wskazują, że 

ponad pół miliarda ludzi może zostać dotkniętych ubóstwem ze względu na 

kryzys. Głównie są to już biedni pracownicy plantacji i mali rolnicy, którzy ze 

względu na lockdown stracili możliwość zbierania i sprzedaży plonów. W 

dodatku sytuację pogarsza również fakt znacznego ograniczenia popytu, a 

przez co spadek ceny, co też negatywnie wpływa na ich sytuację materialną. 

Kolejnym zagrożeniem jest również zwiększenie skali przymusowej dzieci. 

Jeśli rodzice zachorują, odpowiedzialność za utrzymanie rodziny spada na 

najmłodszych, szczególnie na dziewczynki. Z powodu zasad związanych z 

pandemią i zamkniętych szkół trudniej też wykryć wykorzystywanie do pracy 

dzieci. Jednakże pojawia się promyk nadziei w postaci Funduszu, w którym 

zgromadzono prawie 15 milionów euro, który zostanie rozdysponowany  w 

Azji, Afryce, Ameryce Łacińskiej i na Karaibach. Dzięki tym środkom drobni 

producenci będą mogli inicjować i realizować działania w takich obszarach jak 

zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa Sars-Cov-2, zapewnienie 

bezpieczeństwa żywnościowego, utrzymanie i wzrost dochodów poprzez 

zróżnicowanie produkcji, 

 

 

 


