
SUSTAINABLE PALM OIL & DERIVATIVES 
PRODUCTION POLICY

“Operating in accordance to current regulations orients us to continuous improvement of the 
System for Sustainable Palm Oil and derivatives in entire value chain of our organization.”

PCC EXOL SA supports the dialogue initiated by the RSPO organization  that develops, implements and 

promotes the basic and global standard of sustainable development of products made from palm oil. PCC 

EXOL SA cooperates with RSPO in further improvement of mechanisms supporting sustainable production 

of palm oil and its processing in the entire supply chain. 

  

Our commitments  

We support the idea of sustainable palm oil and its derivatives manufacture. These raw materials are used to 

produce surfactants. They also must be carried out in a way that clearly exclude the uncontrolled exploita-

tion of high natural value areas, such as the rainforests. Thereby, we also have an impact on respecting 

and supporting the rights of plantation workers and local communities. The cultivation of oil palms must 

be achieved in a manner consistent with the principles and criteria set out by the RSPO (“RSPO Principles  

& Criteria of Sustainable Palm Oil Production”).

Our membership in the RSPO motivates us to act in accordance with RSPO P&C in terms of: 

sustainable  and controlled exploitation of areas for oil palm cultivation;

conservation of biological diversity; 

sustainable palm oil production;  

identification and tracking throughout supply chains; 

reducing greenhouse gas emissions (GHGs);  

respect for the human rights, the rights of local labour and their customs and cultures;  

doing business in accordance to the actual laws and regulations applicable to all areas of activity. 

POLITYKA  ZRÓWNOWAŻONEJ PRODUKCJI 
OLEJU PALMOWEGO

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



 RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil)

As a member of RSPO, PCC EXOL SA supports as follows:

1. Prevention of deforestation, including: 

social, political and economic approach to forest protection, identification and assessment of areas of 

oil palm trees, in accordance with HCS rules (High Carbon Stock) 

compliance with all the principles and criteria of sustainable palm oil production and trading

any actions to prevent burning of rainforest areas 

2. Protection of peat bogs, including: 

protection of peat soils containing more than 65% of organic matter, regardless of the depth

promotion the best rehabilitation practices of the peat soils

3. Respect for human rights, including : 

opposition to illegal employment, forced labour, child labour and any forms of discrimination and abu-

sive practices 

support and application of the principles and criteria for the prohibition of forced labour and human 

trafficking  

respect for the cultures and rights of local communities, including respect for their rights of ownership to land

action in favour of small agricultural producers through their inclusion in sustainable supply chains

Cooperation with suppliers
Since our products require certified palm oil raw materials, we pay a bigger special attention whether our 

business partners share values common to ours:

environmental and social responsibility, 

traceability of raw materials in the supply chain,  

partnership and cooperation and respect for the rights of local communities,  

continuous improvement. 

PCC EXOL SA is willing to cooperate with all stakeholders among supply chains of palm oil and its deriva-

tives, by committing them to continuous development of raw material traceability strategy in accordance 

with the Principles and Criteria of RSPO. We strive to integrate the RSPO values, membership in the organi-

zation and activities of suppliers within the Mass Ballance (MB) variant, as one of the criteria of fatty alcohols 

suppliers’ selection, evaluation and qualification. Fatty alcohols are processed derivatives of palm oil and 

are one of main raw materials in surfactant manufacturing.

The Management Board of PCC EXOL SA ensures that policy Sustainable Production of Palm Oil and its 

Derivatives is understandable, announced and implemented at all levels of the organization, and covered 

by the RSPO System.

Brzeg Dolny, 15 October 2016

Mirosław Siwirski

President of the Management Board, 

Managing Director

PCC Exol SA
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