Certyfikacja produktów zrównoważonego
rolnictwa i sadownictwa - Rainforest Alliance
Sustainable Agriculture Farm certification
Certyfikacja produktów rolnych SAS (Sustainable Agriculture Standards) to
odpowiadająca współczesnym potrzebom rozwiniętych rynków niezależna ocena
potwierdzająca zrównoważoną produkcję rolną i sadowniczą.
Prestiżowy znak Rainforest Alliance Certified™ (RAC) spotkać można na napojach i żywności w
sklepach, restauracjach, hotelach, samolotach, pociągach na całym świecie. Odpowiada on certyfikacji
produktów rolnych i plantacyjnych według normy wyjściowej Rainforest Alliance Sustainable
Agriculture. Dla oceny zachowania ciągłości dostaw produktów certyfikowanych służy norma SAS CoC
(kontrola pochodzenia produktu). Certyfikacja potwierdza, że produkt wyprodukowany został z
zachowaniem wartości przyrodniczych, środowiskowych i społecznych.

Jakie produkty rolne i plantacyjne mogą być certyfikowane?
Zgodnie ze normą Rainforest Alliance Sustainable Agriculture Standard obecnie certyfikowanych być
może ponad 100 produktów rolnych i plantacyjnych. Pośród nich także niemal wszystkie owoce (w tym
jabłka, truskawki, borówki, śliwki, orzechy), kwiaty, wołowina, niektóre warzywa, tytoń, chmiel.
Ponadto na świecie certyfikowane są plantacje kawy, kakao, bananów, ananasów i wielu innych.

Certyfikacja plantacji lub gospodarstw w systemie SAS oraz zastosowanie znaku RAC to wartość dodana
do produktu i możliwość wejścia z produktami do nowych kanałów dystrybucji. To karta przetargowa w
negocjacjach cenowych. Więcej informacji dostępnej jest na stronie www.nepcon.org oraz bezpośrednio
pod podanymi poniżej kontaktami.

Kontakt i prezentacje: Piotr Nowak pn@nepcon.org tel 603 665 495
Informacja techniczna i szkolenia: Michał Wajnberger mw@nepcon.org, 603 599 797, Iwona Skałka isk@nepcon.org
Siedziba NEPCon: ul. Emaus 7/11, 30-201 Kraków

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czy istnieje zapotrzebowanie na produkty certyfikowane w systemach zrównoważonego rolnictwa?
Termin "zrównoważony" przeniknął do słownika i
publicznej świadomości jako skrót oznaczający takie
rozwiązania i zachowania, które umożliwiają walkę z
ubóstwem społecznym, zanieczyszczeniem
środowiska i ochroną zasobów Ziemi dla dobra
kolejnych pokoleń. Klienci na rynkach rozwiniętych
UE, USA, Kanady, Australii i Japonii coraz bardziej
domagają się artykułów spożywczych z gospodarstw
zarządzanych w sposób zrównoważony i szukają
oznakowań ekologicznych, które weryfikują źródło
tych towarów. Natomiast sieci handlowe i odbiorcy
globalni wprowadzają tzw. polityki zakupowe lub
środowiskowe, których elementem jest często bezpieczna żywność i zrównoważona produkcja.
Zarządzający i managerowie działów jakości chcą wiedzieć jak ich produkty były uprawiane - gdzie i przez
kogo - oraz jakie są konsekwencje społeczne i ekologiczne upraw. W negocjacjach z odbiorcami
posiadającymi tego rodzaju polityki, certyfikacja zrównoważonego pochodzenia SAS jest elementem
pozwalającym na uzyskanie wyższej ceny lub na wejście z produktem na określone segmenty rynku.
Wśród konsumentów rynków rozwiniętych coraz powszechniejsze jest przekonanie, że certyfikacja jest
skutecznym sposobem zapewnienia takich praktyk zarządzania gospodarką leśną i produkcją rolną, które
chronią środowisko, wartości przyrodnicze, prawa pracowników i interesy lokalnych społeczności.
Oznakowania SAS (Rainforest Alliance Seal) widziane są obecnie na około 1000 produktów plantacyjnych,
rolnych, kawiarnianych, w restauracjach i półkach sklepowych na całym świecie. W Polsce także spotyka
się produkty certyfikowane choć jest ich kilkakrotnie mniej niż na przykład w krajach Europy Zachodniej.
Znak Rainforest Alliance Certified jest powszechnie uznawany za wiodący symbol zrównoważonego
rozwoju.

Jakie są koszty certyfikacji Rainforest Alliance w zakresie upraw i produkcji?
Na koszty certyfikacji składają się
•
•
•
•

Koszty auditu (oceny) poniesione przez jednostkę certyfikującą. Obejmują czas pracy auditorów,
honoraria dla ekspertów technicznych, dojazdy, noclegi jeśli wymagane, wyżywienie.
Obsługa administracyjna obejmująca czas pracy pracowników administracji, kontakty telefoniczne
wysyłkę dokumentów, ewentualne tłumaczenia, wydanie certyfikatu.
Wpis do bazy danych, opłatę programową.
Podatek VAT od wartości usługi

Cena wyliczona kosztorysem uzależniona jest od wielkości powierzchni wytypowanej do auditu,
rozrzucenia powierzchni w przypadku ich rozdrobnienia w kraju, wielkości produkcji, lokalizacji
geograficznej (kraje), ilości produktów. Kosztorys wykonywany jest bezpłatnie na podstawie wypełnionego
formularza zgłoszeniowego a następnie przesyłany do zainteresowanego. W celu uzyskania formularza
zgłoszeniowego prosimy o kontakt do: Iwona Skałka isk@nepcon.org lub Piotr Nowak pn@nepcon.org 603
665 495.

