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We create Chemistry…

…for sustianable future

Tworzymy chemie dla zrównoważonej
przyszłości

Zobowiązanie BASF
Nasze korporacyjne zobowiązanie dotyczą każdego elementu łańcucha wartości i każdego etapu
naszych działań ma na celu nawiązanie długotrwałych relacji biznesowych z klientami i partnerami.
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Dlaczego Olej z ziaren palmowych jest potrzebny
w przemyśle kosmetycznym i detergentowym?
Tylko olej z ziaren/nasion
palmowych i olej kokosowy
zawierają odpowiednią strukturę
łańcucha węglowego
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Specyfika wykorzystania oleju z ziaren palmowych w produktach
kosmetycznych – od oleju z ziaren palmy po finalny produkt

Oleje i frakcje olejowe

Pochodne
Kwasy
tłuszczowe
(FAC)
Alkohole
tłuszczowe
(FOH)

Surowy i rafinowany olej
z ziaren palmy

Skadniki /
Pochodne

Estry
Metylowe
kwasów
tłuszczowych
(FAME)

Gliceryna

FAC 8-10
FAC 12-18

FOH 8-10
FOH 12-14
FOH 16-18

FAME 8-10
FAME 12-14
FAME 16-18

Przykłady:
Sodium Laureth-2 Sulfate
Betaines
Cocamide DEA
isopropyl palmitate, Isopropyl myristate,
Sorbitan Triglycerides
Alkylpolyglucoside
Laureth-7
MCT
Polyglycerol Esters
Fatty Amines
Soap

Finalny produkt

Kurs BASF ku produktom ze zrównoważonego certyfikowanego
oleju palmowego
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Ślad palmowy BASF 2020
~ 441 000

ton – globalny ślad palmowy BASF

~ 675 000

tyle hektarów zajmują uprawy palmy olejowej,
żeby wyprodukować tyle oleju.
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Liczba zakładów produkcyjnych BASF, które są certyfikowane
przez RSPO na całym świecie

Lista zakładów BASF certyfikowanych RSPO
Europa

Azja

1.
2.
3.

Antwerp (Belgia)
Ballerup (Dania)
Boussens (Francja)

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Pulnoy (Francja)
Düsseldorf (Niemcy)
Fino Mornasco (Włochy)
Gebze (Turcja)
Illertissen (Niemcy)
Ludwigshafen (Niemcy)
Meaux (Francja)
Moscow (Rosja)
Castellbisbal
(Hiszpania)

14.
15.
16.
17.
18.

Jinshan (China)
Kitatone (Japan)
Bangpakong (Thailand)
Cimanggis (Indonesia)
Dahej (India)
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Ameryka Północna
19. Mauldin (USA)
20. Cincinnati (USA)
21. Kankakee (USA)
22. Mexico (Mexico)

23. Hartwell (USA)
24. Setauket (USA)

13. Zona Franca (Hiszpania)

Ameryka Południowa
25. Jacarei (Brazylia)

.

Nasze cele związane ze śladem palmowym 2020
W 2020 roku BASF
zakupił 227 213 ton
surowca – oleju
palmowego i oleju z
ziaren palmowych.
100% tego surowca było
certyfikowane przez
RSPO.
Niemal 95% naszego śladu
palmowego jesteśmy w stanie
prześledzić do etapu miejsca
tłoczenia.
BASF koncentruje się teraz na
wypełnieniu drugiej części swojego
zobowiązania, aby pozyskiwać
najważniejsze półprodukty z
certyfikowanego oleju palmowego
do 2025 roku.

36%
Konwencjonalnie
pozyskiwany olej z
nasion palmowych

Zmniejszenie
emisji CO2

Certyfikowany przez
RSPO zrównoważony
olej z nasion palmowych

Ponad 300 000 ton CO2 udało nam się nie wyemitować do
atmosfery, dzięki pozyskiwaniu certyfikowanego oleju z
nasion palmy olejowe.
Certyfikacja RSPO w przypadku produkcji oleju z nasion
palmowych zmniejsza wpływ na środowisko o 36%. Ślad
węglowy produktów jest obliczony zgodnie z wymogami i
wskazaniami normy ISO “14067:2018-08 – Gazy
cieplarniane – Ślad węglowy produktów”.

Source: https://www.basf.com/global/en/who-we-are/sustainability/we-source-responsibly/palm-dialog.html

Nasze podejście do zrównoważonego oleju palmowego

Współpraca
Przedstawiciele branży
uczestniczą w spotkaniach
BASF Palm Dialog od 2016.
BASF jest członkiem RSPO
od 2004, oraz członkiem grupy
High Carbon Stock Approach
(HCSA, od 2016);od 2017
jesteśmy członkiem FONAP
PKZOP jako firma
członkowska i założycielska w
2018 r.

Wprowadzanie
konkretnych zmian

Włączenie mniejszych
plantatorów

Działamy na rzecz transformacji
rynku w stronę certyfkowanych
zrównoważonych produktów
i stale rozwijamy naszą ofertę
o składniki bazujące na
certyfikowanym przez RSPO
zrównoważonym oleju
palmowym.

BASF działa na rzecz
współpracy z małymi
plantatorami i wraz z
partnerami prowadzimy
projekty edukacyjne i
rozwijające małych lokalnych
dostawców.

Kurs BASF ku produktom ze zrównoważonego certyfikowanego
oleju palmowego poza ramami czasowymi
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Cel, aby
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certyfikowane
przez RSPO

2025
◼ Raportowanie postępów
◼ Wsparcie małych plantatorów
◼ Wsparcia wdrożenia procesu Free and
Prior Informed Consent (FPIC), praw
pracowniczych i praw człowiek
◼ Ochrona lasów i torfowisk
◼ Identyfikacja pochodzenia surowców

Polityka BASF dotyczące zakupu oleju palmowego opiera się na
Kodeksie postępowania dla dostawców (opublikowanym w 2016)

Ochrona lasów:
Nowe zasadzenia
zgodnie z zasadami
HCS Approach.
Promowanie dialogu w
podejścia do
kształtowania
krajobrazu.
Ochrona torfowisk:
Powstrzymywanie się
od zagospodarowania
torfowisk i utrzymywania
plantacji palm na
torfowisku zgodnie z
zasadami najlepszych
praktyk RSPO.

Przejrzystość i
identyfikacja
łańcucha dostaw:
Wsparcie identyfikacji
łańcucha dostaw do
etapu tłoczenia oraz w
efekcie także do
poziomu plantacji dla
produktów
certyfikowanych.

Transformacja w
kierunku
certyfikowanego
oleju: Promowanie
certyfikacji i
wiarygodnych
standardów oraz
promocja faktycznej
transformacji.

Respektowanie FPIC,
Praw człowieka i
pracownika; Ocena
wpływu społecznego;
Wspieranie wdrażania
procesu FPIC i ocen
skutków społecznych w
zakresie rozwoju
nasadzeń.
Wsparcie mniejszych
plantatorów: Promocja
włączenia mniejszych
plantatorów w proces
certyfikacji

Rozwiązywanie
konfliktów:
Zaangażowanie w
konsultacje i
przejrzysty proces
rozwiązywania
konfliktów.

NDPE Policy - No
Deforestation, No Peat,
and No Exploitation

Czas na zmianę: trzeba przyspieszyć działania na rzecz
zrównoważonej uprawy palmy olejowej
BASF Palm Progress Report

Social dialog

Public communication

Creating Chemistry, BASF‘s
annual magazine; 2018
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Kontakt
Contact our BASF Experts Team via
Palm-dialog@basf.com
Visit our Palm Dialog Website at
on.basf.com/palmdialog
Our MB certified product portfolio
carecreations.basf.com/landingpage-time-forchange
follow us on Twitter via @BASF_palm
Aleksandra.Pienczykowska@partners.basf.com

