
Sprawiedliwy handel

Zależności Globalne, szkolenie e-learning dla nauczycieli jest współfinansowane w ramach programu polskiej 
współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r. Zawartośd prezentacji wyraża wyłącznie 
poglądy Polskiej Zielonej Sieci i nie może byd utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem MSZ.

Rozwój Północy kontra rozwój Południa
- kampania informująca o współzależnościach między wyborami Globalnej 

Północy, a rozwojem Globalnego Południa

Zależności Globalne, szkolenie e-learning dla nauczycieli objęte jest 
Honorowym Patronatem Ośrodka Rozwoju Edukacji. 

Zależności Globalne, szkolenie e-learning dla nauczycieli jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 
3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz  Związku Stowarzyszeo Polska Zielona Sied. Utwór powstał w ramach 
programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2012. Zezwala się na 
dowolne wykorzystanie pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o 
posiadaczach praw oraz  o programie polskiej współpracy rozwojowej.



Dlaczego nie każdy handel jest 
sprawiedliwy?

• Sprawiedliwy handel (fair trade) w najszerszym sensie tego pojęcia to uczciwośd we wszelkich 
relacjach handlowych, zwłaszcza w tych między krajami bogatej Północy i ubogiego Południa. 

• Mimo szermowania hasłami o wolnym handlu i wolnym rynku, międzynarodowe relacje 
handlowe są mocno uzależnione od interwencjonizmu paostwowego oraz bieżącej polityki i 
daleko im do sprawiedliwości. 

• Niesprawiedliwe zasady handlu międzynarodowego faworyzują kraje bogate i korporacje 
ponadnarodowe, ze szkodą dla krajów globalnego Południa. Niesprawiedliwe ceny produktów 
na rynkach światowych (nawet poniżej kosztów produkcji), utrudnienia w dostępie na rynki 
krajów bogatej Północy oraz zalew rynków światowych tanią dotowaną żywnością (głównie z 
Unii Europejskiej i USA), powodują olbrzymie straty dla gospodarki najbiedniejszych krajów 
Afryki, Azji i Ameryki Łacioskiej. Ma to dramatyczny wpływ na los ich mieszkaoców. Obok nędzy 
i głodu, dla drobnych producentów i pracowników rolnych w tych krajach oznacza to często 
nadmiernie długie godziny morderczej pracy w niebezpiecznych warunkach, która mimo 
wszystko nie umożliwia im wyjścia z ubóstwa. Czasem zapłata nie starcza nawet na 
wyżywienie. Wykorzystywana bywa też praca dzieci i niewolników.



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

• Połowa czekolady najbardziej znanych firm – 46% światowej produkcji 
kakao – pochodzi z Wybrzeża Kości Słoniowej. Praca wciąż odbywa się tam 
w warunkach niewolniczych, a na plantacjach nierzadko pracują dzieci. Od 
lat nie widziały rodziców, nie chodzą do szkoły, kaleczą się maczetami, 
których używają do pracy. 

Nie każdy handel jest sprawiedliwy



Subwencjonowane rolnictwo na Północy

• Rolnictwo Unii Europejskiej jest dotowane przez Wspólną Politykę Rolną. Stany Zjednoczone 
przyznają ogromne dopłaty swoim producentom bawełny. Rolnicy z krajów Północy otrzymują 
od rządów czasami nawet drugie tyle, ile warta jest ich produkcja. Tym samym są skłonni 
sprzedawad swoje plony po dużo niższych cenach. Jednocześnie rolnicy z krajów Południa, 
których rządy nie dysponują pieniędzmi na dopłaty, zarabiają jedynie na sprzedaży swoich 
produktów. Kiedy na rynkach międzynarodowych jest dużo taniego towaru z krajów Północy, 
ceny jakie uzyskują rolnicy z Południa są bardzo niskie. Nierzadko nie pokrywają nawet kosztów 
produkcji. 

Brak dostępu do rynków

• Transport produktów wymaga nakładu czasu i środków transportu. Często drobni rolnicy mogą 
przewieźd swoje plony jedynie przy pomocy bydła lub muszą je nieśd piechotą. Najbliższa 
osada, w której jest targowisko, może byd oddalona o pół dnia drogi. Taka wyprawa 
kosztowałaby producenta cały dzieo pracy.

• Najczęściej w okolicy dostępny jest jeden bądź kilku pośredników dysponujących środkami 
transportu i skupujących produkty. W warunkach monopolu mogą oni dyktowad producentom 
niekorzystne ceny. Zazwyczaj oni sami są bowiem pod presją swoich odbiorców, aby dostarczyd 
produkty jak najtaniej.
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Duża liczba pośredników

• Produkty z trudno dostępnych okolic, przy braku infrastruktury komunikacyjnej, trudnościach 
biurokratycznych itp. zazwyczaj przechodzą przez ręce wielu pośredników, zanim trafią do 
ostatecznego odbiorcy. Ponieważ konsument jest skłonny zapłacid tylko określoną cenę, musi 
byd ona podzielona pomiędzy wszystkie ogniwa łaocucha produkcji i transportu. Zazwyczaj 
pierwotni producenci są w tym łaocuchu najmniej uprzywilejowani.

• Łaocuch pośredników może się składad z lokalnego kupca skupującego towar, eksportera do 
krajów rozwiniętych, importera w krajach rozwiniętych, przetwórcy, hurtownika, sprzedawcy 
detalicznego.

Dominacja wielkich korporacji

• Niektóre rynki, np. kakao, są zdominowane przez kilka wielkich przedsiębiorstw. W tej 
sytuacji wielu producentów nie ma alternatywy do sprzedaży produktów. Jedynym wyjściem 
jest sprzedaż tym korporacjom po oferowanych przez nie cenach.
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Brak innych możliwości zatrudnienia

• Pracownicy wielu plantacji bananów, róż, herbaty, bawełny czy cukru często otrzymują 
wynagrodzenia tak niskie, że nie pozwala im ono na godne życie. Na przykład pracownicy 
plantacji bananów w Ameryce Środkowej dostają średnio tylko 1-2% ceny, jaką my 
płacimy za banany w sklepie. Warunki pracy są trudne: brak rękawic ochronnych przy 
wielogodzinnym myciu bananów pryskanych szkodliwymi pestycydami, brak masek na 
twarz i oczy przy rozpryskiwaniu środków ochrony roślin. Często pracownicy nie mają też 
zapewnionych żadnych zabezpieczeo, takich jak opieka zdrowotna czy urlop macierzyoski. 
Ponieważ chętnych do pracy jest wielu, a pracodawców w okolicy niewielu, ci ostatni 
pozwalają sobie na nadużycia. Powszechną praktyką jest zatrudnianie pracowników na 
jeden dzieo, zwalnianie, po czym zatrudnianie ich ponownie kolejnego dnia, co pozwala 
uniknąd zobowiązao z tytułu prawa pracy. Choroba lub ciąża oznacza najczęściej utratę 
pracy.

Presja na niskie ceny

• Właściciele plantacji najczęściej są pod presją odbiorców, aby dostarczad towar jak 
najtaoszy. Oszczędzają więc na BHP, pensjach, przywilejach socjalnych.
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Subwencjonowanie rolnictwa na Północy 
– przypadek bawełny

Dotowane uprawy bawełny (głównie w USA i Chinach) 
doprowadziły do upadku tysięcy gospodarstw w Burkina Faso, 
Mali, Beninie i Czadzie (kraje określane skrótem C-4). 

Gdyby nie włączenie ich w system upraw objętych certyfikacją 
Fairtrade i zachęcenie niektórych dużych firm odzieżowych do 
zakupu certyfikowanej bawełny, region uprawy bawełny w 
Afryce mógł stad się miejscem kryzysu humanitarnego. 

Bank Światowy szacuje, że spadek cen bawełny o 20-40% 
spowoduje wzrost ubóstwa o 3,4 - 4,6% na terenach wiejskich 
w krajach C-4 i jeszcze większe ubóstwo tylko na obszarach 
upraw bawełny.



‘Trade Not Aid’

Sprawiedliwy Handel pisany dużymi literami (ang. Fair Trade) jest to niezwiązany z polityką ruch 
oddolny, opierający się na haśle Trade not Aid (handel zamiast pomocy). Jego początki sięgają lat 
50. XX wieku. Ma on na celu wsparcie rozwoju społeczności krajów mniej rozwiniętych, jednak 
nie poprzez jednostronną pomoc, lecz poprzez uczciwe relacje handlowe. Tak więc ruch ten 
wychodzi z założenia „dawania wędki, a nie ryby”. 

W tym wypadku nie wysyłamy pomocy (pieniędzy, żywności), tylko nawiązujemy i wspieramy 
takie umowy handlowe, które nie stawiają ubogich mieszkaoców Południa w gorszej sytuacji, lecz 
pozwalają im stopniowo stanąd na nogi. Jest to sposób na nawiązanie partnerskiej relacji między 
globalnym Południem i Północą. 

Spot grupy eFTe na temat 
Sprawiedliwego Handlu. 

http://vimeo.com/3265349


Czym jest Sprawiedliwy Handel? [1/2]

Sprawiedliwy Handel to ruch tworzony przez organizacje pozarządowe, działaczy i wolontariuszy 
oraz firmy na rzecz rozwoju społeczności drobnych wytwórców z krajów globalnego Południa 
(Afryki, Azji, Ameryki Łacioskiej, Karaibów i Oceanii). 

Karta Zasad Sprawiedliwego Handlu (A Charter of Fair Trade Principles), obowiązująca od 2009 
roku, jest podstawowym dokumentem opisującym kształt i zasady funkcjonowania Ruchu 
Sprawiedliwego Handlu, uzgodnionym przez jego najważniejszych uczestników, w którym 
Sprawiedliwy Handel definiowany jest następująco:

Sprawiedliwy Handel to partnerstwo handlowe oparte na dialogu, przejrzystości i szacunku, które 
dąży do większej równości w handlu międzynarodowym. Przyczynia się do zrównoważonego 
rozwoju przez oferowanie lepszych warunków handlowych i ochronę praw marginalizowanych 
producentów i pracowników najemnych, szczególnie w krajach Południa. Organizacje 
Sprawiedliwego Handlu (wspomagane przez konsumentów) są aktywnie zaangażowane we 
wspieranie producentów, podnoszenie świadomości i kampanie na rzecz zmian zasad i praktyk 
konwencjonalnego handlu międzynarodowego.

Więcej o Karcie można dowiedzieć się tutaj.

http://www.sprawiedliwyhandel.pl/c/document_library/get_file?uuid=ad7fe69f-03ed-432d-9585-2d0258abf41e&groupId=10758


Czym jest Sprawiedliwy Handel? [2/2]

Sprawiedliwy Handel opiera się na takich wartościach jak: 

• stawianie potrzeb ludzi przed zyskiem; 

• wzajemny szacunek oraz troska o ludzi i środowisko;

• rozwój obustronnie korzystnych relacji pomiędzy sprzedawcami i nabywcami: płacenie przez 
kupujących ceny, która zapewnia sprawiedliwy dochód im i producentom (rolnikom);

• tworzenie środków i możliwości dla ubogich producentów w celu poprawy ich warunków życia 
i pracy; 

• rozwijanie świadomości na temat sytuacji kobiet i mężczyzn w krajach globalnego Południa 
jako producentów i handlowców; 

• promocja równych szans dla kobiet i ochrona ich praw;

• ochrona praw dzieci i ludności tubylczej, wykluczenie dyskryminacji oraz wykorzystywania 
pracy dzieci i niewolników;

• umożliwienie producentom planowania przyszłości gospodarczej, np. poprzez zawieranie 
długoterminowych umów ze stałą, gwarantowaną ceną minimalną.



Zasady Sprawiedliwego Handlu [1/3]

1. Umowy długoterminowe 

Długoterminowe umowy służą temu, by dana społecznośd producencka miała minimum 
bezpieczeostwa w inwestowaniu np. w uprawę kawy. Zapobiega to pozostawieniu przez 
importera producentów „na lodzie” w sytuacji, gdy na drugim koocu świata znajdzie on taoszego 
dostawcę. 

2. Minimalna cena gwarantowana

Cena minimalna oznacza, że mimo wahao giełdowych cena zakupu nie może spaśd poniżej 
pewnego poziomu (jednak, gdy cena giełdowa wzrasta, cena zakupu oczywiście też rośnie). Dzięki 
temu najubożsi producenci (np. kawy) mogą byd pewni, że nawet gdy na odległych giełdach cena 
kawy spadnie, to ich praca zostanie wynagrodzona, a od tego zależy ich przeżycie.
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3. Premia Sprawiedliwego Handlu

Premia Sprawiedliwego Handlu oznacza, że np. do każdego zakupionego pudełka bananów 
dopłaca się jeszcze określoną kwotę na cele rozwoju społeczności. Celem tego działania jest 
akumulacja środków i wsparcie całej społeczności (np. poprzez budowę drogi, szpitala, szkoły) a 
nie poszczególnych producentów. W rozproszeniu środki te są niewielkie i łatwo mogą zostad 
„przejedzone” na bieżąco. Natomiast zakumulowane w postaci Premii Sprawiedliwego Handlu 
mogą przynieśd pewną zmianę w danej społeczności lokalnej. 

4. Terminowe płatności 

Dzięki terminowym płatnościom producenci otrzymują na czas zapłaty, które pozwalają im 
utrzymad siebie i swoje rodziny oraz kontynuowad produkcję.

5. Przedpłaty lub kredyty 

W związku z tym, że brak środków finansowych czy trudny dostęp do kredytów to często 
„techniczna” bariera przed rozpoczęciem produkcji, w systemie Fairtrade producenci mogą żądad 
od nabywców kredytu (lub zaliczki) do wysokości 60% ceny zakupu. 
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Prócz tego kryteria Sprawiedliwego Handlu obejmują spełnienie takich warunków jak:

• zakaz pracy dzieci i pracy niewolniczej,

• pensja minimalna (zgodnie z prawem danego kraju),

• zakaz dyskryminacji ze względu na płed, pochodzenie, wiek itd.,

• równe wynagrodzenie kobiet i mężczyzn,

• zachowanie zasad bezpieczeostwa i higieny pracy,

• umożliwienie działania w związkach zawodowych,

• kryteria „ekologiczne” takie jak niestosowanie najbardziej szkodliwych pestycydów, czy 
uzależniających od korporacji genetycznie zmodyfikowanych organizmów, ochrona dzikich 
siedlisk.



Fair Trade vs Fairtrade

Sprawiedliwy Handel (czyli Fair Trade pisane oddzielnie) oznacza cały ruch zaangażowany w 
zapewnienie godnego życia rolnikom i pracownikom z Południa poprzez sprawiedliwe relacje 
handlowe. Może dotyczyd zarówno certyfikacji produktów, jak i certyfikacji całych organizacji 
działających na tym polu, certyfikowanych przez World Fair Trade Organisation.

Termin Fairtrade (pisany łącznie) jest używany dla określonego systemu certyfikacji produktów 
Sprawiedliwego Handlu zarządzanego przez Fairtrade International. 



Organizacje międzynarodowe 
certyfikujące Sprawiedliwy Handel

Fairtrade International - istnieje od 1997 r.

• Zarządza międzynarodowym systemem certyfikacji Fairtrade 
dotyczącym poszczególnych  produktów. 

• Jest działającym na zasadzie non-profit związkiem 24 organizacji z 
krajów Północy i kilku organizacji producenckich z krajów Południa. 

• Poprzednia nazwa to Fairtrade Labelling Organisations 
International (FLO).

World Fair Trade Organisation (WFTO) - istnieje od 1989 r. 

• Certyfikuje działalnośd całych organizacji (producenckich i 
handlowych), takich jak np. El Puente czy Gepa, a nie tylko 
poszczególne produkty.

• Przyznaje im Znak Organizacji Sprawiedliwego Handlu i 
przyjmuje jako swych członków.

• Zrzesza ponad 450 organizacji z 75 krajów i 4000 Sklepów 
Sprawiedliwego Handlu (Worldshops) w 33 krajach. 

• Poprzednie nazwy to International Fair Trade Association
i International Federation for Alternative Trade (IFAT).

kliknij

kliknij

http://www.wfto.com
http://www.fairtrade.net


Produkty Fairtrade [1/2]

Istnieją standardy dla następujących produktów:
kawa, herbata, kakao, cukier trzcinowy, owoce tropikalne, soki, wina, zboża, orzechy, 
nasiona oleiste, miód, zioła i przyprawy, rośliny ozdobne (kwiaty cięte), bawełna, piłki 
sportowe, złoto i drewno.

W trakcie opracowywania są standardy dla kauczuku i krewetek.

Ponadto wypracowano standardy dla produktów złożonych (takich jak np. czekolada). Muszą 
one zawierad co najmniej 50% surowców pochodzących ze Sprawiedliwego Handlu (tych, na 
które są standardy, w przypadku czekolady jest to np. kakao, cukier trzcinowy czy wanilia), a 
resztę mogą stanowid dodatki spoza tego systemu (np. mleko). 
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Fairtrade - fakty i liczby (2011)

• rolnicy z 66 krajów globalnego Południa uczestniczą w systemie Fairtrade

• 991 organizacji producenckich

• 1,2 miliona rolników i pracowników (6 mln wraz z rodzinami!) jest w systemie Fairtrade

• 65 mln euro Premii Sprawiedliwego Handlu wypłaconej producentom w 2011 roku

• ponad 120 krajów, w których certyfikowane produkty Fairtrade są dostępne

• 4,9 miliardów euro wartości sprzedaży w 2011 roku – 12% więcej niż w 2010

Więcej aktualnych informacji w 
raporcie Fairtrade International, 
For Producers, With Producers, 
2011-12
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http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/resources/2011-12_AnnualReport_web_version_small_FairtradeInternational.pdf


• W naszym kraju działa kilka organizacji oraz małych firm zajmujących się w całości lub w 
większości Sprawiedliwym Handlem. 

• Od 2009 roku w Polsce działa organizacja parasolowa o nazwie Koalicja Sprawiedliwego 
Handlu, skupiająca wiele organizacji oraz firm zaangażowanych w promocję idei oraz sprzedaż 
produktów Sprawiedliwego Handlu. 

• Produkty Sprawiedliwego Handlu można nabyd w wielu sklepach ekologicznych (także 
internetowych), w wielu kawiarniach, w kilku znanych sieciach handlowych a nawet na 
niektórych stacjach benzynowych. 

• Od kilku lat, co roku w wielu miastach Polski obchodzony jest Światowy Dzieo Sprawiedliwego 
Handlu (druga sobota maja). 

• W listopadzie 2012 Poznao jako pierwsze miasto w tej części Europy otrzyma tytuł Miasta 
Przyjaznego dla Sprawiedliwego Handlu. 

• W gronie Koalicji Sprawiedliwego Handlu opracowane są polskie kryteria dla Szkół Przyjaznych 
dla Sprawiedliwego Handlu. 

kliknij

Sprawiedliwy Handel w Polsce

http://fairtrade.org.pl/

