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Dążymy do 100% zrównoważonego oleju 
palmowego na polskim rynku



Polska Koalicja na rzecz Zrównoważonego Oleju Palmowego (PKZOP)

Cel strategiczny

100% zrównoważonego* oleju palmowego w Polsce najpóźniej 

do 2023 roku

*PKZOP uznaje certyfikację RSPO (Roundtable for 

Sustainable Palm Oil), czyli Okrągłego Stołu ds. 

Zrównoważonego Oleju Palmowego za najlepszą 

obecnie istniejącą certyfikację na rynku, która 

gwarantuje zrównoważony charakter upraw i 

wiarygodne kryteria środowiskowe.

Inicjator

Inicjatorem Koalicji jest Fundacja WWF Polska
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Struktura PKZOP

CZŁONKOWIE

RADA NAUKOWA SEKRETARIAT

przedstawiciele firm 

kluczowych branż, 

organizacji 

branżowych i 

pozarządowych 

oraz jednostek 

certyfikujących

W Radzie Naukowej 

zasiedli przedstawiciele 

świata nauki
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Członkowie PKZOP12



Rada Naukowa14

dr Tomasz Bocheński - Partner Merytoryczny
Doświadczony analityk z placówki badawczej Frost & Sullivan, specjalizujący się w tematach związanych z odnawialną energią, chemią

białek, mikrobiologią, biopaliwami i modelowaniem procesów.

prof. dr hab. Wiktor Kotowski
Ekolog, wykładowca akademicki w Instytucie Botaniki na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Badacz i specjalista z zakresu

mokradeł, zajmujący się m.in. ekologią funkcjonalną oraz stabilnością i odpornością torfowisk niskich na zmiany klimatu.

prof. dr hab. Krzysztof Krygier
Profesor zwyczajny w zakresie technologii żywności i żywienia, były Kierownik Zakładu Technologii Tłuszczów i Koncentratów Żywności

SGGW, specjalista z zakresu nauki o tłuszczach oraz dodatków do żywności i żywności specjalnej.

dr Monika Mętrak
Biogeochemik i toksykolog środowiska, wykładowczyni akademicka w Instytucie Biologii Środowiskowej na Wydziale Biologii Uniwersytetu

Warszawskiego, w swojej pracy dydaktycznej zajmująca się m.in. wpływem człowieka na środowisko, w tym zrównoważoną eksploatacją

surowców naturalnych.



Tegoroczne 

osiągnięcia
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Wydarzenia7

Szkolenie dla dostawców 

Koalicjantów

Seminarium dla dziennikarzy

24.11.2020
26.01.2021

Coroczna konferencja 

podsumowująca

17.06.2020

Otwarty webinar dla biznesu: 

„Olej palmowy - perspektywy” 

20.04.2021

WorldFood Poland Expo 

22.04.2021

Wystąpienie gościnne
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Fascynujący Świat Roślin

18.05.2021

Wystąpienie gościnne



Zrealizowane działania8

Udział w podcaście „Co o oleju 

palmowym należy wiedzieć?”
Analiza postaw konsumentów względem oleju 

palmowego i certyfikowanego oleju palmowego
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Przewodnik „Certyfikacja RSPO krok 

po kroku”

Ustanowienie nowego poziomu raportowania 

użycia i obecności oleju palmowego na rynku 

polskim z corocznym Badaniem poziomu 

certyfikowanego oleju palmowego w Polsce. 

https://www.youtube.com/watch?v=_I6Ihsqkitg
https://olejpalmowy.com/wp-content/uploads/2021/03/PKZOP_olej_palmowy_a_konsumenci_raport_2020.pdf
https://olejpalmowy.com/wp-content/uploads/2020/10/Raport-z-badania-oleju-palmowego-w-Polsce.pdf
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Zaplanowane 

działania
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Zaplanowane działania11

Coroczny raport poziomu certyfikowanego oleju 

palmowego na rynku polskim (PL/ENG)

Kampania edukacyjna dla 

konsumentów. 

Coroczny raport badający postawy konsumentów 

wobec oleju palmowego

Przy współpracy z doświadczonymi 

edukatorami: warsztaty i prelekcje dla szkół

Szkolenia dla łańcucha wartości naszych 

Koalicjantów: pracowników i dostawców. 



Dziękuję za uwagę!

olejpalmowy.com

sekretariat@olejpalmowy.com
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ŚWIATOWE 

DZIAŁANIA

1313


