
Pomoc w zwalczaniu ubóstwa
Premia Fairtrade jest przeznaczana 
głównie na modernizację i poprawę 
wydajności produkcji, co ułatwia rol-
nikom wyrwanie się z kręgu ubóstwa.

Zaufanie
Niezależna weryfi kacja standardów 
Fairtrade skupia  się na społecznych, 
środowiskowych i gospodarczych 
aspektach zrównoważonego rozwoju.

Uprawy bez GMO
Wytyczne i standardy środo-
wiskowe Fairtrade zabraniają 
rolnikom uprawiania genetycznie 
modyfi kowanych roślin.

Jakość
Standardy Fairtrade wymagają inwe-
stowania w szkolenia i modernizację 
metod uprawy gleby,  co przekłada 
się na poprawę jakości produktów.

Prostota
Robiąc codzienne zakupy, 
po prostu wybieraj produkty 
ze znakiem FAIRTRADE.

GMO
* porównanie dotyczy producentów tego samego produktu z jednego 
  regionu

Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – 
Fairtrade Polska
ul. Sławkowska 12, 31-014 Kraków
w fairtrade.org.pl

fairtrade.org.pl/rd/fi lmy
twitter.com/FairtradePolska
facebook.com/SprawiedliwyHandel
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Dlaczego warto

www.fairtrade.org.pl

Fairtrade w liczbachkorzyści dla konsumentów

19%

Rolnicy 
Fairtrade 
zarabiają 
średnio o 

więcej niż pozostali 
producenci rolni*

dostępnych na całym 
świecie

35 000
produktów 
ze znakiem 
Fairtrade 

wybierać Fairtrade?



WAHANIA
CEN TOWARÓW

ROLNICTWA

1$

34

Międzynarodowy znak certyfikacyjny 
FAIRTRADE jest wiodącą marką etyczną. 
Są nim oznaczane produkty wyprodu-
kowane z poszanowaniem standardów 
społecznych i ekologicznych. Systemem 
certyfikacji i oznaczania produktów Fairtrade zarzą-
dza Fairtrade International, a kontrolą w zakresie 
spełniania kryteriów zajmuje się niezależna organiza-
cja FLOCERT z siedzibą w Bonn.

Znakiem oznaczane są produkty z tzw. globalnego 
Południa, czyli z Afryki, Ameryki Łacińskiej, Karaibów, 
Azji i Oceanii, przy których produkcji spełnione zo-
stały kryteria zapewniające producentom (drobnym 
rolnikom i pracownikom) bezpieczne i sprawiedliwe 
warunki ich wytwarzania oraz godziwą zapłatę. 

Czytelny system kontroli łańcucha dostaw sprawia, 
że producenci otrzymują za swoją pracę godziwą 
zapłatę, która pokrywa koszty produkcji. Możliwość 
pracy i ułatwiony dostęp do rynków zbytu oraz roz-
wój lokalnej infrastruktury zachęcają drobnych pro-
ducentów do pozostawania w rodzinnych stronach 
zamiast szukania niepewnego losu w slumsach i na 
emigracji.

Doświadczenie uczy, że najlepszym sposobem na 
poprawę sytuacji finansowej producentów rolnych 
i pracowników najemnych jest zwiększanie sprzedaży 
na zasadach Fairtrade. Jednak przeciętnemu produ-
centowi Fairtrade udaje się sprzedać w ten sposób 
tylko około połowy produkcji. Od nas zależy, czy 
sprzeda więcej. Bądźmy fair, kupujmy fair!

Godziwa zapłata za ciężką pracę
Rolnicy mogą liczyć na godziwe ceny 
skupu plonów.

Inwestowanie w rozwój
Rolnicy otrzymują premię Fairtrade, 
która umożliwia realizację projektów 
gospodarczych, społecznych  i rozwojo-
wych służących lokalnej społeczności.

Zrównoważony rozwój
Fairtrade sprzyja stosowaniu praktyk 
rolnych,  które uwzględniają potrze-
by lokalnego środowiska  i pomagają 
w walce ze skutkami zmian klimatu.

Poprawa sytuacji kobiet
Fairtrade promuje przystępowanie 
kobiet  do organizacji producenckich 
i posiadanie przez nich własnych 
gospodarstw rolnych.

Partnerskie relacje
Certyfikowani rolnicy Fairtrade mają 
wpływ  na ustalanie cen, premii, a także 
opracowywanie standardów i strategii 
działania organizacji.

Po co nam fairtrade? korzyści dla rolnikówjak działa fairtrade?

BĄdź fair, kupuj fair


