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Główne zastosowania oleju palmowego 
Olej palmowy w Polsce jest stosowany w trzech głównych kategoriach produktów: w żywności, w 
chemii i kosmetykach, oraz w pozostałych zastosowaniach, do których należą pasze i biopaliwa 

Żywność 
• Margaryny 

• Wyroby piekarnicze (pieczywo) 

• Ciastka 

• Czekolada 

• Lody 

• Chipsy i frytki 

Inne zastosowania 
• Pasze dla zwierząt 

• Biopaliwa 

Chemia i kosmetyki 
• Mydła 

• Szampony 

• Środki powierzchniowo czynne 
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Import i eksport olej palmowego z i do Polski w latach 2017-2019 
Import oleju palmowego do Polski stablinie rośnie i w roku 2019 wyniósł ponad 280 tys. ton. Eksport 
oleju palmowego z Polski również rośnie, jednak całkowity wolumen eksportu jest relatywnie niski 
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Import oleju palmowego do Polski pod 
postacią surowca, w latach 2017 – 2019 

Wzrost importu oleju palmowego jest na 
dość stabilnym poziomie i oscyluje w 
granicy 5-6% w skali roku. Od roku 2016 
wzrost ten jest praktycznie identyczny w 
ujęciu rok do roku. Eksport również 
znacząco rośnie, natomiast liczby są 
znacznie mniejsze: w 2017 roku, eksport 
wyniósł 2,9 tys. ton, w 2018 3,5 tys. ton, a 
w 2019 ponad 5 tys. ton. 
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Import i eksport olej palmowego z i do Polski w latach 2017-2019 
Holandia i Niemcy odpowiadają za 89.5% importu oleju palmowego do Polski. Szczególnie w 
przypadku Holandii, można zaobserwować znaczący wzrost sprzedaży oleju palmowego do Polski 

2017 2019 

156 
tys. 
ton 

153 
tys. 
ton 

Import oleju palmowego do Polski z 
podziałem na kraj pochodzenia 

69 
tys. 
ton 

98 
tys. 
ton 

Kolejne kraje eksportujące olej palmowy 
do Polski, czyli Włochy i Dania, utrzymały 
podobny wolumen w porównaniu do roku 
2017, czyli opdowiednio 15 tys. ton i 6 tys. 
ton. Nieznacznie wzrósł import 
bezpośredni z Malezji, do około 2 tys. ton, 
podczas gdy import bezpośredni z 
Indonezji jest na minimalnym poziomie. 
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Import wyrobów zawierających olej palmowy w latach 2017-2019 
Import oleju palmowego w produktach wzrósł w tym okresie ze 187 tys. ton do prawie 202 tys. ton 

W każdej kategorii produktowej (oprócz szamponów), w której występuje 
olej palmowy lub jego pochodne, nastąpił znaczący wzrost importu 

Grupa produktów Import w 2017 Import w 2019 Zmiana % 

Margaryna 100,483,052 105,134,618 5% 

Pieczywo 81,969,104 87,223,485 6% 

Ciastka 83,128,104 86,120,271 4% 

Czekolada 184,291,103 202,482,657 10% 

Lody 22,433,221 29,678,525 32% 

Frytki 17,997,923 23,346,777 30% 

Chipsy 12,326,360 12,833,219 4% 

Pasze 706,592,861 756,842,939 7% 

Mydła 51,702,655 52,619,378 2% 

Sufaktanty 433,475,756 519,547,794 20% 

Szampony 56,107,454 54,497,411 -3% 

Biopaliwa 269,039,878 311,671,955 16% 
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Zmiany w konsumpcji oleju palmowego w Polsce w latach 2017-2019 
Całkowity import oleju palmowego w Polsce wzrósł z 445 tysięcy ton w 2017 do 477 tysięcy ton w 
2019, podczas gdy konsumpcja wzrosła z 373 tysięcy ton do 398 tysięcy ton 

Olej 
palmowy w 

surowcu 
58% 

Olej 
palmowy w 
produktach 

42% 

Import oleju palmowego w Polsce ze 
względu na postać oleju palmowego, 

2019  
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477 
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Całkowity import oleju palmowego do Polski, 
2017-2019 

W 2019 roku do Polski sprowadzono 280 tysięcy ton oleju palmowego w postaci surowca, oraz około 197 
tysięcy oleju palmowego w postaci ukrytej, w produktach. Finalnie, w Polsce konsumowane jest około 
398 tysięcy ton oleju palmowego (w porównaniu do 373 tysięcy ton w roku 2017), podczas gdy około 79 
tysięcy ton jest eksportowane w postaci produktów. 
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Poziom oleju palmowego certyfikowanego w Polsce 
Najwyższy poziom oleju palmowego certyfikowanego w Polsce jest w kosmetykach i żywności 

Certyfikowany 
15-30% 

Bez 
certyfikacji 

70-85% 

Olej Palmowy w Paszach i Biopaliwach 

38% całości rynku 

30% 
całości 
rynku 

32% całości rynku 

~55% 
certyfikowanego 
oleju w całości 

rynku 

W produktach, które trafiają do 
odbiorcy końcowego, takie jak żywność 
czy kosmetyki, częściej występuje olej 
palmowy certyfikowany, niż np. w 
paszach czy chemii 

Wśród firm-członków Koalicji, poziom 
certyfikowanego oleju palmowego 
wynosi około 85% 

Certyfikowany 
78% 

Bez 
certyfikacji 

22% 

Olej Palmowy w Żywności 

Dane szacunkowe 
Certyfikowany 

57% 

Bez 
certyfikacji 

43% 

Olej Palmowy w Chemii i Kosmetykach 
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