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Prezentacje z Konferencji Urodzinowej 2021 

olejpalmowy.com

Baza wiedzy – olej palmowy 

Przewodnik Krok po Kroku po certyfikacji oleju palmowego

Q&A w kwestiach zdrowotnych związanych z olejem palmowym

Polecane źródła wiedzy

https://kampania17celow.pl/wydarzenia/konferencja-urodzinowa/
https://olejpalmowy.com/wp-content/uploads/2021/06/Przewodnik_Certyfikacja-oleju.pdf
https://olejpalmowy.com/kwestie-zdrowotne/


J.E. I Gede Ngurah Swajaya, Dyrektor Generalny ds. Europy i Ameryk, 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Indonezji
Keynote speech

o Przemysł pozyskiwania oleju palmowego podlega ciągłym zmianom i modernizacjom.

o Popyt na oleje roślinne stale rośnie – palma olejowa, z uwagi na swoją wydajność, pełni kluczową 

rolę w jego zaspokajaniu.

o Dzięki dużym, silnym koalicjom i współpracy możemy wpłynąć na szybszą transformację plantacji 

palm olejowych w zrównoważone źródła surowca.

o Pamiętajmy o aspekcie społeczno-ekonomicznym: produkcja oleju palmowego pomogła 10 

milionom Indonezyjczyków wyjść z ubóstwa. Olej palmowym jest najważniejszym towarem w 

Indonezji.

o Dzięki wprowadzanym przez rząd Republiki Indonezji strategiom zrównoważonych olejów 

roślinnych i innym działaniom na rzecz środowiska i klimatu liczba pożarów lasów zmniejszyła się 

o 82% w porównaniu z poprzednimi latami.

o Od 2018 roku w Indonezji nie są zakładane nowe plantacje.

o Kluczowym w transformacji przemysłu oleju palmowego na w 100% zrównoważony jest 

szeroka edukacja i udostępnianie rzetelnych i prawdziwych danych.
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STATUS DZIAŁAŃ 

W POLSCE



Ile oleju palmowego jest w Polsce?
Dr Tomasz Bocheński

o Raport jest kontynuacją badań prowadzonych od 2019 roku.

o 2020 rok jest pierwszym rokiem od dłuższego czasu, w którym import znacząco zmalał – o 12%. 

Dotychczas, średnio import rósł o 5-6% w skali roku. Nie możemy jednak bezpośrednio powiązać 

tej zmiany trendu wyłącznie z pandemią. Olej palmowy może być częściowo zastępowany przez 

inne oleje roślinne.

o Niemcy i Holandia są największymi eksporterami oleju palmowego do Polski. W porównaniu z 

poprzednimi latami wzrósł jednak eksport z Malezji – zgodnie z światowym trendem skracania 

łańcuchów dostaw.

o Poziom certyfikowanego (na poziomie SG i MB) oleju palmowego w Polsce w 2020 roku 

wynosi 60%.
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ŚWIATOWE 

DZIAŁANIA



WWF Palm Oil Buyers Scorecard – transparentność na rzecz 
zrównoważonego oleju palmowego
Julia Koczorowska

o Ranking WWF Palm Oil Buyers Scorecard to narzędzie pozwalające weryfikację zmian w kierunku 

zrównoważonego oleju palmowego.

o Wiele firm deklarowało zobowiązania i cele związane z olejem palmowym do 2020 roku. Teraz jest 

dobry moment, aby zweryfikować to, do czego doszliśmy.

o Badanie pokazuje zmiany w pozyskiwaniu oleju palmowego na przestrzeni czasu, podkreśla 

rozwój i odpowiedzialność firm.

o Ranking 2021 jest bardziej rozbudowany w porównaniu z poprzednimi badaniami.

o Transparentność to pierwszy krok do osiągnięcia podstawowych celów zrównoważonego 

rozwoju.

o Zachęcamy do zaangażowania i wzięcia udziału w rankingu!
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Wpływ certyfikatów zrównoważonego pozyskiwania surowców na 
indonezyjskich plantatorów
Rukayiah Rafik

o Forum FORTASBI zrzesza niezależnych plantatorów oleju palmowego, którzy nie otrzymują 

wsparcia lokalnego ani rządowego. Jest to około 10 tysięcy plantatorów.

o W rękach niezależnych plantatorów jest około 42% wszystkich upraw palmy olejowej w Indonezji.

o Zaangażowanie ich w działania na rzecz zrównoważonej produkcji oleju palmowego jest 

nieuniknione i wymaga pracy.

o Certyfikacja RSPO pomaga osiągnąć 9 z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju na poziomie 

wioski, bezpośrednio poprawiając warunki życia i pracy.

o Wsparcie plantatorów za pomocą Kredytów RSPO (RSPO Credits) jest nieocenione w 

kontekście środowiskowym oraz społeczno-ekonomicznym dla niezależnych plantacji.
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BLOK 

SPOŻYWCZY



Olej palmowy w sektorze spożywczym – szanse i wyzwania
Martina Torma

o Światowy popyt na olej palmowy i inne oleje roślinne wzrósł w związku ze wzrostem globalnej 

populacji.

o Olej palmowy ma wiele cech, które sprawiają, że jest wartościowy w przemyśle spożywczym: brak 

zapachu, naturalne działanie konserwujące, gładka konsystencja, neutralny smak.

o 19% oleju palmowego na całym świecie posiada certyfikat RSPO.

o Trendem jest nadmierna podaż certyfikowanego oleju palmowego, gdzie nawet jeśli jest 

produkowany jako certyfikowany – sprzedawany jest jako konwencjonalny. Niezbędne jest 

zaangażowanie i świadomość firm żądających wyłącznie zrównoważonego oleju 

palmowego.

o Na rynku europejskim 86% oleju palmowego posiada certyfikat RSPO.

o Umieszczanie znaku towarowego RSPO zwiększa popyt na produkty z certyfikowanym olejem 

palmowym.
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Droga Biedronki do 100% zrównoważonego oleju palmowego
Adam Lalewicz

o Certyfikowany olej palmowy to jeden z filarów strategii Zrównoważonego Łańcucha Dostaw 

Biedronki.

o Walka z wylesianiem to jeden z priorytetów strategii CSR Biedronki.

o Biedronka aktywnie angażuje się w działania Koalicji i zachęca do tego swoich Dostawców.

o Punkty kontrolne przy współpracy z dostawcami:

• Uwzględnienie wymogów dotyczących certyfikowanego oleju palmowego w zapytaniu 

ofertowym,

• Weryfikacja przez Dział Rozwoju Jakości i Kontroli Marki Własnej (kontrole zapowiadane i 

niezapowiadane)

• Odpowiednie zapisy w umowie handlowej

• Pewność, że produkt na półce zawiera certyfikowany olej palmowy

o Od stycznia 2019 wszystkie produkty marki własnej zawierają certyfikowany olej palmowy. 
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Olej palmowy w asortymencie Żabki
Władysław Jaskulski

o Żabka mocno komunikuje dostawcom zachęty do korzystania z certyfikowanego oleju palmowego.

o Od końca 2023 roku wyeliminowany będzie konwencjonalny olej palmowy z produktów 

marki własnej

o Już teraz widać przewagę produktów z certyfikowanym olejem palmowym.

o Podejmowane przy współpracy z dostawcami działania:

• Weryfikacja składu produktu

• Kontakt z dostawcą i kontrola certyfikatu

o Planowane są dalsze edukacyjne działania z dostawcami
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BLOK CHEMICZNY



Europejskie spojrzenie na olej palmowy w sektorze oleochemicznym
Judith Murdoch

o Rynek oleochemiczny jest rynkiem bardzo skomplikowanym pod względem łańcucha 

dostaw.

o W Europie ulokowanych jest jedynie kilka oleofabryk, będących jednym z koniecznych elementów 

przetwórstwa oleju palmowego.

o W sektorze zdrowia i higieny osobistej Polska zajmuje czołowe miejsce.

o Mass Balance jest certyfikatem przeważającym w sektorze oleochemicznym

o Ważne jest wprowadzanie polityk NDPE – bez deforestacji, naruszania torfowisk i nadmiernej 

eksploatacji.
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Chemia dla zrównoważonej przyszłości
Aleksandra Pienczykowska

o Olej palmowy stosowany jest w BASF głównie w przemyśle kosmetycznym i detergentowym.

o Tylko olej palmowy i olej kokosowy mają odpowiednią strukturę łańcucha węglowego C12 i C14, 

co skutkuje ich niezastępowalnością.

o W 2020 roku osiągnięty został cel 100% certyfikowanego oleju palmowego (z ziaren i miąższu).

o Do 2025 roku wyznaczony został cel 100% certyfikowanych półproduktów z oleju 

palmowego.

o Firma angażuje się w edukację dostawców i małych plantatorów, podejmuje współpracę promując 

pozytywny wpływ środowiskowy i gospodarczy.

o Kodeks postępowania dla dostawców obejmuje kryteria związane z produkcją oleju palmowego.
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FAKTY I MITY



Fakty i mity na temat oleju palmowego
Marta Krawcewicz, prof. Krzysztof Krygier, Magdalena Wieczerzyńska

o Dlaczego olej palmowy jest źle postrzegany?

• Krążą o nim szkodliwe opinie, które nie są poparte naukowymi faktami lub nie biorą pod 

uwagi najnowszych osiągnięć technologicznych i proceduralnych.

• Powszechny jest brak rozróżnienia certyfikowanego i konwencjonalnego oleju palmowego.

• Konieczny jest wzrost świadomości certyfikacji. To jeden z celów szczegółowych koalicji.

o Od kwietnia 2021 zabronione jest stosowanie tłuszczy trans, które mogą znajdować się w 

częściowo utwardzonych tłuszczach roślinnych. Olej utwardzony był stosowany w wielu 

produktach, nie ma innych równie efektywnych ekonomicznie alternatyw niż nieutwardzony olej 

palmowy. Olej palmowy jest półstały w temperaturze pokojowej, a co za tym idzie może 

zastępować utwardzone tłuszcze. Alternatywny tłuszcz Shea jest bardzo drogi.

o Światowa Organizacja Zdrowia nie ma wytycznych dotyczących unikania oleju 

palmowego.

o Co powinien zrobić konsument, który chce postępować odpowiedzialnie? Jak odpowiedzialnie 

podejść do zakupów?

• Należy uświadomić konsumenta czym jest certyfikowany olej palmowy.

• W przyszłości, jako Koalicji, bardzo zależy nam na wprowadzeniu oznaczenia 

certyfikowanego oleju palmowego na opakowaniach. 

• Na razie certyfikat można sprawdzić tylko przez stronę RSPO, co jest dla konsumenta 

skomplikowane.

17



Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do współpracy!

olejpalmowy.com

sekretariat@olejpalmowy.com
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