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23 września na Zgromadzeniu Ogól-
nym Narodów Zjednoczonych (Nowy 
Jork), została przedstawiona „Deklara-
cja Fair Trade Beyond 2015”. Głównym 
celem Deklaracji jest wsparcie procesu 
decyzyjnego Narodów Zjednoczonych, 
który umożliwi stworzenia programu wal-
ki z ubóstwem po roku 2015. Ponadto De-
klaracja wskazuje Ruch Fair Trade jako 
najlepszą formę partnerstwa handlowe-
go, opartego na dialogu i współpracy z or-
ganizacjami rządowymi, pozarządowymi, 
władzami lokalnymi, przedsiębiorcami i 
mieszkańcami Południa, którzy działają 
na rzecz poprawy warunków życia drob-
nych wytwórców.

W ostatnich tygodniach rezultaty kam-
panii „Fair Trade Beyond 2015” zostały 

WFTO WPROWADZIŁO 
NOWY SYSTEM 
CERTYFIKACJI

Od wielu lat w ramach WFTO trwa-
ły prace nad przygotowaniem systemu 
certyfikacji, który mógłby stworzyć dla 
członków organizacji możliwość znako-
wania ich produktów odrębnym logo. Jak 
informuje organizacja, właśnie zakończył 
się etap pilotażowego wdrożenia sytemu 
obejmujący 11 organizacji i firm z całego 
świata. 

Po przejściu 3 stopniowej procedu-
ry weryfikacyjnej zakończonej audytem 
zewnętrznym podmioty te uzyskały po-
twierdzenie stosowania 10 Zasad Fair 
Trade w swojej praktyce. Nowy system 
przewiduje, że takie podmioty mogą uży-
wać logo WFTO na produktach dostar-
czanych przez siebie na rynek.

Wśród firm, które z sukcesem zakoń-
czyły proces certyfikacji w nowym syste-
mie znalazła się znana w Polsce niemiec-

ka El-Puente. Pierwszą firmą odzieżową, 
jaka uzyskała nowy certyfikat jest People 
Tree. zobacz na fb

Pozostałe organizacje to: Associa-
tion for Craft Producers (ACP), Ayni 
Bolivia, Creative Handicrafts, Threads 
of Yunnan/Yunnan Danyun Fair Trade 
Development Co Ltd., Pachacuti, Selyn 
Exporters Ltd, Fair Trade Company - 
People Tree Japan, Kumbeshwar Techni-
cal School (KTS), Thanapara Swallows 
Development Society.

Więcej informacji www.wfto.com

FAIR TRADE 
NA FORUM ONZ

przekazane licznym agendom rządowym 
w krajach UE.W Polsce Deklaracja zosta-
ła dostarczona do MSZ i 
MG. Gdy listę sygnatariu-
szy otrzymał Andris Pie-
balgs – Komisarz UE ds. 
Rozwoju, który uczestni-
czył w Ogólnym Zgroma-
dzeniu ONZ, oświadczył, 
że „poprzez jednoczenie 
działań przedsiębiorstw 
prywatnych, organiza-
cji pozarządowych oraz 
władz lokalnych dla 

wspierania małych producentów i pracow-
ników rolnych, Sprawiedliwy Handel jest 
wspaniałym przykładem międzynarodowej 
współpracy, jakiej szukamy”. Podkreślił 
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https://www.facebook.com/FairTrade.100.PSSH?ref=hl
http://www.wfto.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1944&Itemid=389


2

również, że “UE będzie angażować się 
w działania wspierające Sprawiedliwy 
Handel oraz zrównoważoną produkcję 
i konsumpcję”.

Deklarację „FT Beyond 2015” 
podpisał jako pierwszy prezydent 
miasta Poznań, a za nim włodarze 
blisko 200 miast, m.in. Rio de Janeiro 
(Brazylia), Seulu (Południowa Korea), 
Paryża (Francja), Madrytu (Hiszpania) 
oraz przedstawiciele 270 organizacji 
pozarządowych z 32 krajów. Dzięki 

FAIR TRADE 
NA FORUM ONZ
7 1

zaangażowaniu PSSH również Polska 
miała swój udział w tworzeniu listy 
sygnatariuszy. Oprócz Prezydenta Po-
znania Deklarację podpisało także 9 
podmiotów: Ateneum Szkoła Wyższa 
Gdańsk, Europejskie Stowarzyszenie 
Pomerania, Fundacja Ekorozwoju FER, 
Koalicja Sprawiedliwego Handlu, Pol-
ska Akcja Humanitarna, Polskie Sto-
warzyszenie Sprawiedliwego Handlu, 
Stowarzyszenie Forum Młodych Dy-
plomatów, Stowarzyszenie Lokalnych 
Ośrodków Twórczych, Stowarzyszenie 
Ruchu Maitri z Gdańska. Pełna lista 
sygnatariuszy znajduje się tutaj.

W tym roku Fair Trade po raz 
pierwszy zaistniał na Forum Ekono-
micznym w Krynicy. Sesja panelowa 
„Sprawiedliwy Handel w przyszłych 
Celach Zrównoważonego Rozwoju 
ONZ po 2015 roku – jego rola dla 
przedsiębiorstw i rządów” odbyła się 
4 września o godz. 12.05. Motywem 
przewodnim panelu dyskusyjnego nt. 
Sprawiedliwego Handlu była wymiana 
poglądów odnośnie tego, co przedsię-
biorstwa, władze lokalne i rządy mogą 
zrobić na swoim poziomie działalno-
ści, aby wspierać handel nakierowany 
na utrzymywanie wysokich standardów 
Zrównoważonego Rozwoju, w szczegól-
ności w ramach partnerstw publiczno-
prywatnych oraz w kontekście etycznych 
zamówień publicznych.

Podczas dyskusji przypomniane 
zostały deklaracje ONZ i UE przed-
stawiające wkład SH w zapewnianie 
Praw Człowieka w Rolnictwie oraz 
w Zrównoważony Rozwój. 

W sesji udział wzięli: George Kvi-
rikashvili Minister Ekonomii i Zrów-
noważonego Rozwoju (Gruzja), Ulrike 
Lunacek – Posłanka do Parlamentu Eu-
ropjskiego (Austria), Paweł Zalewski 
– Poseł do Parlamentu Europejskiego 

SPRAWIEDLIWY 
HANDEL NA FORUM 
EKONOMICZNYM 
W KRYNICY

(Polska), Aguiar Machado – zastępca 
Dyrektora generalnego KE ds. Handlu, 
Marion Lieser – CEO Oxfam (Niemcy), 
Xinquan Tu – Dyrektor Chińskiego Insty-
tutu WTO, University of International Bu-
siness and Economics (Chiny), Bernard 
Herold – członek Zarządu FLO, Giorgio 
dal Fiume – Prezes WFTO-Europa, Sergi 
Corbaln – Dyrektor Wykonawczy Zarzą-
dzający FTAO (moderator dyskusji). 

PSSH na Forum reprezentowała 
Anna Skowera (odpowiedzialna za 
komunikację w projekcie Vote4FT), 
która po spotkaniu stwierdziła z opty-
mizmem: „Miejmy nadzieję, że jest to 
dopiero początek, a temat Sprawie-
dliwego Handlu będzie częściej po-

ruszany w Polce na tak znaczących 
wydarzeniach.” 

Organizatorem sesji była World Fair 
Trade Organization – Europe (WFTO-
Europe) we współpracy z Polskim Sto-
warzyszeniem Sprawiedliwego Han-
dlu (PSSH).

Po raz kolejny Polskie Stowa-
rzyszenie Sprawiedliwego Han-
dlu uzyskało certyfikat człon-
kowski World Fair Trade Orga-
nization (WFTO) potwierdza-
jący wypełnienie kryteriów Fair 
Trade Organization przez naszą 
Stowarzyszenie. W ten sposób 
na kolejne dwa lata PSSH, wciąż 
jeszcze jako jedyna organizacja  
w Polsce, będzie miało prawo do 
używania tytułu „Organizacja 
Sprawiedliwego Handlu”. Cer-
tyfikat umożliwia Polskiemu 
Stowarzyszeniu stosowanie logo 
WFTO na okoliczność publikacji 
materiałów informacyjnych oraz 
w licznych spotkaniach i akcjach 
organizowanych przez WFTO, 
jak Światowy Dzień Sprawiedli-
wego Handlu. 

CERTYFIKAT 
CZŁONKOWSKI 
WFTO DLA PSSH

http://www.fairtrade-advocacy.org/images/Fair_Trade_Beyond_2015_Signatures_23_September_2013.pdf
https://www.facebook.com/FairTrade.100.PSSH?ref=hl
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SPRAWIEDLIWY 
HANDEL 
W PROGRAMIE 
PRIORYTETOWYM
NFOŚiGW

W sierpniu br. PSSH wzięło udział 
w konsultacjach dotyczących strategii 
edukacji ekologicznej, prowadzonych 
przez Narodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej (NFO-
ŚiGW). Według dostępnych informacji 
Ministerstwo Gospodarki wraz z Mini-
sterstwem Rolnictwa RP pracuje nad 
utworzeniem nowego programu prio-
rytetowego dotyczącego edukacji eko-
logicznej. Uczestnicy konsultacji mieli 
możliwość przekazania swoich koncep-
cji i sugestii, które następnie zostaną 
przekazane do NFOŚiGW. Przygotowa-
ne informacje mają zawierać propono-
wane działania, ich cele, potencjalnych 
beneficjentów itd. 

PSSH przedstawiło swoją propozycję 
zakładającą uwzględnienie w edukacji 
ekologicznej tematykę odpowiedzialnej 
konsumpcji i Sprawiedliwego Handlu.

KOALICJA 
SPRAWIEDLIWEGO 
HANDLU 
ZAREJESTROWANA

Funkcjonująca od 2009 roku jako 
nieformalna platforma zrzeszająca or-
ganizacje, firmy i osoby fizyczne Koalicja 
Sprawiedliwego Handlu, we wrześniu br. 
uzyskała sądową rejestrację jako Fun-
dacja „Koalicja Sprawiedliwego Han-
dlu”. Wszyscy powinniśmy się cieszyć, że 
w Polsce powstaje kolejna organizacja, 
która za cel stawia sobie propagowanie 
idei Sprawiedliwego Handlu. Polskie 
Stowarzyszenie SH wspierające Koali-
cję od początku jej istnienia zawarło z 
Fundacją porozumienie o współpracy na 
okoliczność prowadzenia kampanii „Spo-
łeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego 
Handlu”, obejmującej swym zasięgiem 
miasta, uczelnie, szkoły i społeczności 
religijne działające na rzecz promocji SH. 
Koordynatorem Kampanii jest Tadeusz 
Makulski z PSSH. 

Fair Trade Advocacy Office wysto-
sowało apel do rządu Wielkiej Brytanii 
o wsparcie UE w działaniach na rzecz 
tworzenia systemu, który zapewni stoso-
wanie uczciwych praktyk handlowych. 

Brak równowagi sił w łańcuchu do-
staw jest kluczowym czynnikiem, zarów-
no w Europie, jak i poza jej granicami, 
który uniemożliwia drobnym producen-
tom godne życie z handlu. Sposób w jaki 
działa łańcuch dostaw w Unii Europej-
skiej ma bezpośrednie konsekwencje dla 
konsumentów i dostawców, zarówno w 
UE, jak i na świecie, o czym świadczy 
sprawozdanie światowej federacji grup 
konsumentów Consumers International.

Nad bardziej uczciwym systemem 
pracuje Komisja Europejska. Michel 
Barnier, członek Komisji Europejskiej 
ds. rynku wewnętrznego i usług, do końca 
listopada 2013 roku podejmie decyzję 
w sprawie przyszłego unijnego systemu 
stopniowego wycofywania nieuczciwych 
praktyk handlowych i wprowadzania no-
wych zasad handlu, które powinny być 

solidne, wiarygodne i użyteczne dla pro-
ducentów spoza UE.

Wzorem dla KE może być system stwo-
rzony w Wielkiej Brytanii. W związku z 
tym FTAO zachęca rząd brytyjski do po-
dzielenia się z partnerami z UE swoimi 
doświadczeniami w tej kwestii. W 2001 
roku rząd WB poparł czysto dobrowolny 
system poświęcony zaprzestaniu niespra-
wiedliwych praktyk handlowych. System 
ten jednak zawiódł i rząd ostatecznie zde-
cydował się na wyznaczenie w 2012 roku 
Arbitra ds. Spożywczych, mającego kom-
petencje do wszczynania dochodzeń, wy-
słuchiwania skarg od osób posiadających 
wiedzę o łańcuchu dostaw, gwarantowa-
nia anonimowości i nakładania grzywien. 
FTAO stoi na stanowisku, że utrzymanie 
przez rząd brytyjski poparcia dla otwartych 
i uczciwych rynków pomoże UE stanąć, od 
samego początku, po stronie solidnych i 
wiarygodnym mechanizmów eliminowania 
nieuczciwych praktyk handlowych, obej-
mujących cały łańcuch dostaw na rynek 
UE.  apel FTAO

FTAO – APEL DO RZĄDU WIELKIEJ BRYTANII 
O WSPARCIE DLA UE

26–27 września odbyło się 
w Padwie (Włochy) 
drugie spotkanie w ramach 
projektu PRICE (Promoting 
esponsible Investments 
and Commerce in Europe). 
W spotkaniu wzięli udział  
przedstawiciele organizacji 
z Bułgarii, Grecji, Hiszpanii, 
Malty, Polski, Portugalii, Węgier, 
Włoch oraz reprezentanci WFTO. 
Partnerem projektu jest także 
Polskie Stowarzyszenie 
Sprawiedliwego Handlu. 
W ramach projektu w 2014 roku 
przeprowadzone zostaną 
warsztaty nt. Sprawiedliwego 
Handlu i Etycznego Finansowania 
oraz wzajemnych powiązań między 
tymi nurtami. 
Będzie to znakomita okazja, aby 
dowiedzieć się więcej 
na ten temat. Bardziej szczegóło-
we informacje pojawią się 
na początku 2014 roku. 

PROJEKT PRICE 
II SPOTKANIE
UCZESTNIKÓW

http://www.fairtrade-advocacy.org/about-us-27/other-information/627-better-trade-but-only-for-the-powerful
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Już po raz siódmy na dorocznej mię-
dzynarodowej konferencji spotkali się 
uczestnicy Kampanii Fair Trade Towns. 
Ruch obejmuje swoim zasięgiem 1345 
miast z 24 państw ze wszystkich konty-
nentów. Konferencji towarzyszyły liczne 
prezentacje i imprezy plenerowe. Jednym 
z ważniejszych wydarzeń dla Fair Tra-
de Towns była prezentacja dokumentu 
programowego „International Fair Tra-
de Towns Campaign Guidelines 2013”. 
Dokument jest odpowiedzią na dyna-
miczny rozwój kampanii również poza 
Europą – w Azji i Ameryce Południowej. 
W ostatnich miesiącach powstały inicjaty-
wy zmierzające do rozpoczęcia kampanii 
FTT w Korei Południowej, na Tajwanie, 
a także w Szwajcarii i Estonii. Oslo nosi 
tytuł Fair Trade Town od 2008 roku, w kam-
panię aktywnie angażują się władze miasta i 
liczni wolontariusze. W Polsce jako pierw-
szy tytuł FTT uzyskał Poznań w listopadzie 

KONFERENCJA 
FAIR TRADE TOWNS 
W OSLO 
28–29 IX 2013

2012 roku. Decyzją Międzynarodowe-
go Komitetu Sterującego Kampanii 
FTT kolejne konferencje FTT odbędą 
się w Kumamoto w Japonii (26–28 
marca 2014) i w Bristolu w Wielkiej 
Brytanii (2015). 

W skład Komitetu Sterującego wcho-
dzą: Bruce Crowther – twórca Kampanii 

Członkowie Komitetu Lynn Geering i T.Makulski przed ratuszem w Oslo

(FIG Tree UK); Billy Linstead Goldsmith 
(Fair Trade USA), Lynn Geerinck (Max 
Havelaar Belgium), Tatsuya Watanabe 
(FTT Japan), Adam Gardner (Fairtra-
de Fundation UK), Tadeusz Makulski 
(WFTO, koordynator FTT w Polsce).

21 września, w Clonakilty (Irlandia) 
odbył się piknik z okazji obchodów 
10 rocznicy uzyskania statusu 
Fairtrade Town – pierwszego takiego
miasta w Irlandii. Początki ruchu 
wsparcia dla FT w tym miejscu 
tworzyła wspólnota 5 osób. 
Dzięki udziałowi mieszkańców, 
właścicieli sklepów, szkół, a także 
przedstawicieli władz 
przeprowadzona w 2003 roku kampania 
zakończyła się sukcesem. 
Clonakilty było inicjatorem idei FTT 
w Irlandii, a nieustanne zaangażowanie  
miejscowej organizacji wciąż stanowi 
inspirację dla Ruchu w całym kraju. 
Relacje z obchodów można śledzić na fb.

10 LAT KAMPANII 
NA RZECZ 
FAIR TRADE 
W CLONAKILTY 
(IRLANDIA)

https://www.facebook.com/Clonakilty.Fairtrade.Committee
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Z godnie z wieloletnią tradycją Fair-
trade International upubliczniło w sierp-
niu swój Raport Roczny. Dokument 
pokazuje, że postępuje proces przeka-
zywania odpowiedzialności i koordyna-
cji działań drobnym producentom z Po-
łudnia. Do tej pory działalność produ-
centów koordynowana była centralnie 
przez Fairtrade International i przez 
jej przedstawicieli w miejscach produk-
cji. Od kilku lat wzrasta udział przed-
stawicieli organizacji reprezentujących 
producentów z Południa w gremiach 
decyzyjnych FI. System ten sprawdza 
się coraz lepiej. W Afryce zakres tych 
zmian jest największy. Podczas co-
rocznego Generalnego Zgromadzenia 
FLO, które miało miejsce 12 czerwca 
2013 w Niemczech, po raz pierwszy re-
prezentanci z Afryki, Azji i Ameryki Po-

RAPORT ROCZNY FAIRTRADE INTERNATIONAL 2012–2013
łudniowej mieli równy głos z przedstawi-
cielami Północy. Wcześniej plantatorzy 
i producenci z południowej półkuli mieli 
zaledwie 3 z 22 głosów podczas dorocz-
nych spotkań organizacji. Większość 
głosów należała do przedstawicieli kra-
jów konsumenckich. Teraz 50% głosów 
mają producenci, a 50% przedstawiciele 
organizacji SH. Również inaczej kompo-
nuje się nowy Zarząd FLO. Jego skład 
stanowią 4 członkowie mianowani przez 
3 sieci producentów, 4 członkowie mia-
nowani przez organizacje FT oraz 3 
niezależnych członków. 

W 2012 roku w zasięgu systemu FLO, 
w ramach certyfikowanych firm znalazło 
się ok. 1 350 000 rolników i pracowni-
ków najemnych w 70 krajach. Dzię-
ki działaniom Fairtrade International 
wzrosła liczba podmiotów certyfiko-

wanych w systemie Fairtrade – do 1149 
organizacji na całym świecie. Wzrosło 
też zainteresowanie władz rządowych 
oraz lokalnych wielu krajów Azji, Afry-
ki i Ameryki Południowej działalnością 
na rzecz SH.

Jak wynika z Raportu wzrasta licz-
ba państw, które stają się rynkami zby-
tu produktów Sprawiedliwego Handlu. 
Producenci SH sprzedają w ponad 125 
krajach. Ponadto coraz częściej istnieje 
możliwość by producenci i rolnicy za-
angażowani w system mogli sprzedawać 
swoje produkty na rynkach lokalnych.

Jak dowiadujemy się wzrosła także ilość 
produktów FT kupowanych w krajach Pół-
nocy. W 2012 roku konsumenci przezna-
czyli w na produkty certyfikowane w syste-
mie Fairtrade łącznie 4.8 mld Euro. 

Założona ponad 40 lat temu na Fi-
lipinach przez o.Shay’a Cullana Fun-
dacja PREDA, prowadzi działalność 
w zakresie ochrony szeroko pojmowa-
nych praw człowieka, w szczególno-
ści praw dziecka. Jej istotnym polem 
działania jest walka z wykorzystywa-
niem seksualnym dzieci, opieka nad 
sierotami i bezdomnymi. Organizacja. 
prowadzi programy dla mieszkańców, 
które uświadamiają im zagrożenia jakie 
mogą spotkać dzieci w miastach (po-
zyskiwanie ich dla sex-turystyki itp.), 
a dzieciom zapewniają edukację oraz 
godne warunki życia. PREDA wykupu-
je także dzieci z więzień. Jej działalność 
przynosi wymierne efekty. 

Jedną z agend organizacji jest Preda 
Fair Trade. Aktywność tej organizacji 
nie ogranicza się jedynie do działań 
związanych z przestrzeganiem zasad FT 
przy uprawie owoców i wymianie han-
dlowej rolników z odbiorcami. Preda 
FT angażuje się również w polepszanie 
warunków życia mieszkańców wsi, któ-
rych rolnicy są członkami organizacji. 
Powstają szkoły, pompy wodne, sklepy, 
suszarnie mango. Właśnie przetwory 
z tego owocu są specjalnością firmy. 
Uczestnicy ubiegłorocznej konferencji 

PREDA FAIR TRADE

FTT w Poznaniu mieli okazję do za-
poznania się z ofertą handlową Predy. 
Jej produkty są dostępne w Europie za 
sprawą niemieckich Organizacji SH 
– DWP eg i El-Puente. W Polsce ich 
dystrybucję prowadzi PSSH.

O.Shay Cullen, odwiedzający na 
co dzień filipińskie wioski i obser-
wujący rezultaty działań organiza-
cji podkreśla, że to bardzo budujące 

widzieć efekty działań wspaniałych 
ludzi, którzy wierzą, że praca na 
rzecz Sprawiedliwego Handlu ma 
sens. Jest nie tylko korzystna, dla 
tych, którzy uprawiają warzywa 
i owoce, ale także dla odbiorców, 
którzy zamiast produktów niskiej 
jakości otrzymują produkty wolne 
od chemii. 

O.Shay Cullan i Hariett Lamb (CEO Fairtrade International) wraz z wolontariuszkami PSSH 

na konferencji FTT w Poznaniu.

http://www.fairtrade.net/
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Wzrastające zapotrzebowanie po-
woduje, że bardzo szybko rosną ceny 
produktu. W takiej sytuacji istnieje 
ryzyko, że cena kaszy będzie zbyt wy-
soka, by jej tradycyjni konsumenci 
z Ameryki Południowej nie mogli 
sobie na nią pozwolić, zaś z drugiej 
strony Ci, którzy ją uprawiają, będą 
chcieli sprzedać jej jak najwięcej, nie 
zostawiając dla siebie wystarczającej 
ilości i zastępując ją tańszym, gor-
szym jakościowo, jedzeniem. 

Istnieje także zagrożenie, że przy 
takiej koniunkturze naruszona zosta-
nie zrównoważona metoda upraw, 
dobrze znana i praktykowana przez 
miejscowych.

Jak podkreśla Carla Veldhuy-
zen, przedstawicielka FLO z re-
gionu Andów, bardzo istotne jest, 
by Ruch FT dołożył starań, by 
odżywcze ziarna quinoi z jednej 
strony uprawiane były na coraz 
większą skalę, zaś z drugiej pozo-
stawały ważnym elementem diety 
mieszkańców krajów producenc-
kich – Ekwadoru, Boliwii, Peru 
i innych krajów Ameryki Połu-
dniowej. 

Czytaj więcej na stronie. 

IV ŚWIATOWY 
KONGRES QUINOA

Konferencję rozpoczęli  prezes 
DNV oraz ambasador Królestwa 
Norwegii w Polsce. Podczas konferencji 
wystąpili: Andrzej Gantner, Dyrektor 
Generalny Polskiej Federacji Producen-
tów Żywności, wiceprzewodniczący Rady 
Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Jarosław Wań-
kowicz, General Manager – Farm Frites 
Poland Dwa Sp. z o.o., Potato Procurement 
Director – Farm Frites Poland SA.; Domi-
nik Szulowski, Corporate Affairs Mana-
ger w spółce McDonald’s Polska; Renata 
Juszkiewicz, Dyrektor Przedstawicielstwa 
METRO GROUP w Polsce; Elżbieta 
Kolasińska, Quality Manager SSMT Re-
gional Coordinator CE, Mondelez Polska 
S.A.; Marta Szymborska, Specjalista ds. 
Komunikacji i CSR Raben Management 

Kolejne filmy wideo stworzone w ra-
mach kampanii Vote For Fair Trade po-
jawiają się na naszym profilu FB. Przed-
stawiają one świadectwa producentów 
z Południa, którzy opowiadają o swojej 
działalności, rozumieniu idei Sprawie-
dliwego Handlu i nadziejach jakie z nim 
wiążą. 

Zachęcamy do odwiedzania: 
PSSH na facebook. 

KONFERENCJA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 
FIRM SPOŻYWCZYCH

Services Sp. z o.o.; Dominik Lisiewski, 
DNV Business Assurance Poland Sp. z o.o.

Wśród tematów konferencji znalazł 
się akcent Fair Trade .Wykład na temat 
Sprawiedliwy Handel w zrównoważonym 
łańcuchu dostaw wygłosił Tadeusz Ma-
kulski z PSSH.

Konferencja stała się okazją do pre-
zentacji koncepcji zrównoważonego łań-
cucha dostaw w przemyśle spożywczym z 
uwzględnieniem etycznego pochodzenia 
surowców. W tę koncepcję wpisuje się 
Sprawiedliwy Handel gwarantujący prze-
strzeganie standardów i zasad Fair Trade 
przez producentów z krajów rozwijają-
cych się. Polskie firmy stosujące się do 
standardów zgodnych z normą ISO 26000 
zobowiązane są do zamieszczania klauzul 
etycznych w umowach z dostawcami. 

Ok. 70 przedstawicieli firm branży spożywczej wzięło udział w konferencji:  
„Zrównoważona przyszłość branży spożywczej” zorganizowanej przez 
firmę audytorską DNV Poland, która odbyła się 15 października w warszaw-
skim hotelu Mariott. 

W lipcu 2013 roku, (ogłoszonym 
Międzynarodowym Rokiem Qu-
inoa), w Ekwadorze, odbył się 
IV Światowy Kongres Quinoa. 
W trakcie kongresu zarówno na-
ukowcy, badaczce, jak i przed-
siębiorcy dyskutowali jak wo-
bec rosnącego popytu na ziarna 
quinoi utrzymać zrównoważony 
charakter produkcji. 

ŚWIADECTWA DROBNYCH PRODUCENTÓW

Materiał wydawany w ramach projektów PRICE i Vote4FT
dofinansowanych ze środków UE.

Bieżące informację na temat działalności Stowarzyszenia dostępne są
na naszym profilu FB.
Zespół redakcyjny: Karolina Brama, Anna Skowera, Tadeusz Makulski.
Kontakt: Info@sprawiedliwyhandel.pl

Wydawcą niniejszego 
Biuletynu jest PSSH 
organizacja członkowska
WFTO. 
www.sprawiedliwyhandel.pl

http://www.fairtrade-advocacy.org/ftao-publications/newsletters/157-newsletters-articles/620-celebrating-quinoa-cooperatives-during-the-international-year-of-quinoa
http://www.dnvclub.pl/pages/test-1fc4b81s/zrownowazona-przyszlosc-branzy-spozywczej-konferencja/0
https://www.facebook.com/FairTrade.100.PSSH?ref=hl
https://www.facebook.com/FairTrade.100.PSSH?fref=ts



