
POLITYKA ZRÓWNOWAŻONEJ PRODUKCJI 
OLEJU PALMOWEGO I JEGO POCHODNYCH

„Prowadząc działalność zgodnie z obowiązującymi nas uregulowaniami jesteśmy zoriento-
wani na ciągłe doskonalenie Systemu Zrównoważonego Oleju Palmowego i jego pochodnych  
w całym łańcuchu wartości naszej organizacji”

Spółka PCC EXOL popiera dialog zainicjowany przez organizację RSPO, która opracowała, wdrożyła  

i promuje globalny standard zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do produktów wytwarzanych z oleju 

palmowego. Uwzględnia również ogniwa łańcucha dostaw, począwszy od plantacji a skończywszy na od-

biorcach końcowych oraz wspiera wysiłki RSPO w dalszym doskonaleniu mechanizmów zrównoważonej 

produkcji oleju palmowego i w jego przetwarzaniu w całym łańcuchu dostaw.

Nasze zobowiązania 

Propagujemy ideę zrównoważonej produkcji oleju palmowego i jego pochodnych, wykorzystywanych do 

produkcji surfaktantów, która odbywa się w sposób wykluczający niekontrolowaną eksploatację obszarów 

o dużej wartości przyrodniczej, takich jak naturalne lasy tropikalne. Dzięki temu mamy również wpływ na 

poszanowanie i wsparcie praw pracowników i lokalnych społeczności, gdyż uprawa palm olejowych musi 

przebiegać w sposób zgodny z zasadami określonymi przez organizację RSPO w dokumencie RSPO Prin-

ciples & Criteria of Sustainable Palm Oil Production. 

Członkostwo w organizacji RSPO stanowi motywację do działań m.in. w zakresie:

zrównoważonej i kontrolowanej eksploatacji obszarów pod uprawy palm olejowych

zachowania różnorodności biologicznej 

zrównoważonej produkcji oleju palmowego 

identyfikacji oraz śledzenia śladu oleju palmowego w całym łańcuchu dostaw

ograniczania emisji gazów cieplarnianych (GHG) 

poszanowania praw pracowniczych oraz zwyczajów i kultur 

prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i innymi, do których się 

zobowiązaliśmy
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Popyt na olej palmowy od lat wykazuje tendencję wzrostową. Dzieje się tak, gdyż liczba ludności na świecie 
wciąż wzrasta. Do roku 2050 Ziemię będzie zamieszkiwało ponad 9 miliardów ludzi. Olej palmowy jest jednym 
z najpopularniejszych i najtańszych tłuszczów roślinnych stosowanych w produkcji żywności. Jego popularność 
nie ogranicza się tylko do powszechnego stosowania w produkcji wyrobów spożywczych. Na masową skalę 
wykorzystuje się go także do produkcji kosmetyków, detergentów czy biopaliw. 
Mimo imponujących wyników osiąganych w produkcji oleju palmowego oraz korzyści związanych z jego 
wykorzystaniem w różnych gałęziach przemysłu, powszechnie wiadomo że uprawa palm olejowych niesie ze 
sobą szereg poważnych zagrożeń. Szybko powiększająca się w ostatnich latach powierzchnia plantacji tworzących 
wielkie monokultury, przyczynia się do zagłady lasów wycinanych pod ich uprawę. Zagrożenia dotyczą także 
ogromnej liczby gatunków zwierząt żyjących w lasach tropikalnych oraz postępujących zmian klimatycznych 
mających wpływ na stan naszej planety. 

PCC EXOL SA rozumie, że ważne jest, aby wszystkie ogniwa łańcucha dostaw w odniesieniu do produkcji 
i  przetwarzania oleju palmowego, począwszy od plantacji a skończywszy na odbiorcach końcowych, 
współpracowały ze sobą, wzajemnie się wspierały oraz działały w sposób ekologicznie i społecznie odpowiedzialny. 

Popieramy ideę zrównoważonej produkcji oleju palmowego, oraz dialog zainicjowany przez organizację RSPO1, 
która opracowała, wdrożyła i promuje podstawowy, globalny standard zrównoważonego rozwoju w odniesieniu 
do produktów wytwarzanych z oleju palmowego. PCC EXOL SA będzie wpierać wysiłki RSPO w dalszym doskonaleniu 
mechanizmów zrównoważonej produkcji oleju palmowego i jego przetwarzania w całym łańcuchu dostaw.

Nasze zobowiązania 
PCC EXOL SA uważa, że produkcja chemikaliów, w tym również surfaktantów, z których wytwarza się bardzo 
wiele dóbr konsumpcyjnych, powinna być prowadzona w sposób zrównoważony z uwzględnieniem nie tylko 
aspektów ekonomicznych ale także środowiskowych oraz społecznych, w całym łańcuchu dostaw. 
Wierzymy, że zrównoważona produkcja oleju palmowego i jego pochodnych, które wykorzystuje się do produkcji 
surfaktantów, musi odbywać się w sposób który ewidentnie wyklucza niekontrolowaną eksploatację obszarów 
o dużej wartości przyrodniczej, takich jak naturalne lasy tropikalne. Uprawa palm olejowych musi przebiegać 
w sposób zgodny z zasadami i kryteriami określonymi przez organizację RSPO w dokumencie „RSPO Principles 
& Criteria of Sustainable Palm Oil Production”2. Chcemy mieć wpływ również na to, aby uprawa palm olejowych 
oraz produkcja oleju palmowego odbywała się w duchu poszanowania i wsparcia praw pracowników i lokalnych 
społeczności. PCC EXOL zauważa i identyfikuje swoją rolę we wsparciu idei zrównoważonej produkcji oleju 
palmowego w łańcuchu dostaw. 

Dlatego przynależność do grona członków organizacji RSPO jest dla nas motywacją do działania zgodnie 
z RSPO P&C m.in. w zakresie:

zrównoważonej i kontrolowanej eksploatacji obszarów pod uprawy palm olejowych
zachowania różnorodności biologicznej 
zrównoważonej produkcji oleju palmowego, identyfikacji oraz śledzenia jego śladu w całym łańcuchu dostaw 
ograniczania emisji gazów cieplarnianych (GHG) 
poszanowania praw człowieka, praw lokalnych środowisk pracowniczych oraz ich zwyczajów i kultur
prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i innymi regulacjami właściwymi 
dla wszelkich obszarów działalności



Będąc członkiem RSPO deklarujemy poparcie w zakresie:

1. Zapobiegania wycinaniu lasów, w tym:

społecznego i ekonomicznego podejście do ochrony lasów, identyfikacji i oceny obszarów pod upra-

wy palm olejowych, zgodnie zasadami HCS (High Carbon Stock) 

przestrzegania zasad zrównoważonej produkcji i obrotu olejem palmowym

wszelkich działań na rzecz zapobiegania  wypalaniu obszarów leśnych

2. Ochrony Torfowisk, w tym:

ochrony gleb torfowych o zawartości większej niż 65% substancji organicznych, niezależnie od głębokości

propagowania najlepszych praktyk dotyczących rekultywacji gruntów torfowych

3. Respektowania praw człowieka, w tym:

sprzeciwu wobec nielegalnego zatrudnienia, pracy przymusowej, zatrudniania dzieci oraz stosowania 

wszelkich przejawów dyskryminacji czy obraźliwych praktyk

wsparcia i stosowania zasad i kryteriów w zakresie zakazu stosowania pracy przymusowej i handlu ludźmi

poszanowania kultur i praw społeczności lokalnych, w tym poszanowania ich prawa własności do 

gruntów

działania na rzecz drobnych producentów rolnych, poprzez włączanie ich do zrównoważonego łań-

cucha dostaw 

Współpraca z dostawcami 
Ponieważ w produkcji wyrobów zaopatrujemy się w surowce stanowiące pochodne oleju palmowego, 

zwracamy szczególną uwagę na to, aby nasi stali partnerzy podzielali nasze wartości do których należą: 

odpowiedzialność środowiskowa i społeczna

identyfikowalność surowcowa w łańcuchu dostaw

partnerstwo, współpraca oraz respektowanie praw lokalnych społeczności 

ciągłe doskonalenie

PCC EXOL SA wyraża gotowość do współpracy z wszystkimi interesariuszami w łańcuchu dostaw ole-

ju palmowegoi jego pochodnych, zobowiązując ich do rozwoju strategii identyfikowalności surowcowej 

zgodnie z zasadami i kryteriami RSPO. Dążymy do włączenia wartości RSPO, członkostwa w organizacji 

oraz działań dostawców w ramach wariantu MB, jako jedno z kryteriów wyboru, oceny i kwalifikacji do-

stawców alkoholi tłuszczowych, będących pochodnymi chemicznymi oleju palmowego.

Zarząd Spółki PCC Exol SA zapewnia, że Polityka Zrównoważonej Produkcji Oleju Palmowego jest zrozu-

miała, ogłoszona i realizowana na wszystkich szczeblach organizacji, objętych Systemem RSPO.

Brzeg Dolny, 15 października 2016 r.

Mirosław Siwirski

Prezes Zarządu, 

Dyrektor Generalny

PCC Exol SA 
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