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Informacja prasowa 26 lipca 2021 r. 

 

BASF publikuje piąty Raport z postępu realizacji zobowiązania palmowego 

 

■ Od 2020 r. BASF zaopatruje się w olej z ziaren palmy wyłącznie ze źródeł 

certyfikowanych przez RSPO 

■ Do 2025 r. zobowiązanie do korzystania z certyfikowanych źródeł obejmie także 

główne półprodukty oparte na oleju palmowym i oleju z ziaren palmy 

■ Portfolio środków powierzchniowo czynnych na bazie oleju palmowego 

z certyfikatem RSPO ciągle rośnie 

Firma BASF opublikowała właśnie piątą edycję raportu z postępu realizacji swojego 

zobowiązania palmowego (Palm Progress Report) z danymi za 2020 r. Olej z ziaren palmy 

i jego pochodne należą do najważniejszych surowców wykorzystywanych przez BASF do 

wytwarzania składników dla producentów kosmetyków, detergentów, środków czystości, 

a także żywności. 

W minionym roku firma BASF osiągnęła znaczący postęp w dążeniu do zrównoważonej 

produkcji oleju palmowego. Firma zobowiązała się wówczas do pozyskiwania oleju z ziaren 

palmy wyłącznie ze zrównoważonych źródeł certyfikowanych przez RSPO (Okrągły stół 

ds. zrównoważonej produkcji oleju palmowego). W 2020 r. firma kupiła 227 213 ton 

zrównoważonego oleju z ziaren palmy z certyfikatem RSPO. Stanowi to 100% zakupów tego 

surowca. Firma odnotowała też dalsze postępy w budowaniu przejrzystych łańcuchów 

dostaw: pochodzenie prawie 95 % globalnie zużywanego oleju (441 107 ton) można ustalić 

do poziomu młynów i tłoczni. 

BASF koncentruje się teraz na drugiej części swojej deklaracji z 2015 r.: rozszerzeniu 

zobowiązania do certyfikowanego pozyskiwania o inne istotne półprodukty oparte na oleju 

palmowym i oleju z ziaren palmy do 2025 r., w tym alkohole i kwasy tłuszczowe. 
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Portfolio środków powierzchniowo czynnych na bazie oleju palmowego z certyfikatem 

RSPO ciągle rośnie 

Dział Home Care, l&l and Industrial Formulators firmy BASF rozszerza portfolio surfaktantów 

na bazie oleju palmowego z certyfikatem RSPO. Obecnie asortyment ten liczy około 

150 surfaktantów certyfikowanych zgodnie ze standardowym podejściem „bilansu masy” 

RSPO, co wpisuje się w działania BASF na rzecz zrównoważonej przyszłości w całym 

łańcuchu wartości. Ponadto firma pomaga europejskim klientom zaspokoić popyt 

konsumentów na produkty przyjazne dla środowiska zarówno w sektorze detergentów 

i środków czyszczących, jak i wśród użytkowników zastosowań przemysłowych. BASF, jeden 

z pierwszych sygnatariuszy RSPO, podkreśla ciągłe zaangażowanie we wspieranie produkcji 

zrównoważonego oleju z ziaren palmy w przyszłości. 

Cały Palm Progress Raport oraz więcej informacji o zaangażowaniu BASF można znaleźć 

tutaj. 

 

Dział produktów do pielęgnacji i higieny osobistej BASF 

Dział produktów do pielęgnacji i higieny osobistej BASF oferuje szeroki asortyment składników do 

wytwarzania środków do pielęgnacji i higieny osobistej, artykułów chemii gospodarczej, artykułów 

chemii przemysłowej i środków do sprzątania obiektów użyteczności publicznej, a także artykułów do 

zastosowań technicznych. Jesteśmy wiodącym globalnym dostawcą dla przemysłu kosmetycznego, 

jak również branży detergentów i środków czyszczących. Zapewniamy naszym klientom wsparcie 

poprzez innowacyjne i zrównoważone produkty, rozwiązania oraz koncepcje. Nasze portfolio 

produktów obejmuje surfaktanty, emulgatory, polimery, emolienty, czynniki chelatujące, kosmetyczne 

składniki aktywne i filtry UV. Nasze zakłady produkcyjne i placówki rozwojowe znajdują się we 

wszystkich regionach. Wciąż rozszerzamy naszą obecność na rynkach wschodzących. Więcej 

informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.care-chemicals.basf.com. 

BASF 

W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości. Łączymy sukces gospodarczy z ochroną 

środowiska i odpowiedzialnością społeczną. Ponad 110 000 pracowników Grupy BASF przyczynia się 

do sukcesu naszych klientów reprezentujących niemal wszystkie branże i kraje świata. Prowadzimy 

działalność w sześciu segmentach: chemikalia, materiały, rozwiązania dla przemysłu, technologie 

powierzchniowe, żywienie i higiena, rozwiązania dla rolnictwa. W 2020 r. przychody firmy BASF ze 

sprzedaży wyniosły 59 mld EUR. Akcje BASF są notowane na giełdzie we Frankfurcie (symbol: BAS), 

zaś w USA emitowane są amerykańskie kwity depozytowe spółki (symbol: BASFY). Więcej informacji 

można znaleźć na stronie www.basf.com. 
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