
  

 

 

 

Poznań, 31.01.2020 r. 

1 lutego obchodzimy dzień bez oleju palmowego  
Żabka wyeliminowała olej palmowy ze składu produktów marek własnych  

 

Żabka Polska, jako firma odpowiedzialna społecznie, podejmuje szereg działań na rzecz ochrony 
planety. Zalicza się do nich eliminacja oleju palmowego ze składów produktów marek własnych 
oraz zwiększanie świadomości i wiedzy konsumentów na temat jego wpływu na środowisko. W 
związku z przypadającym 1 lutego Dniem Bez Oleju Palmowego, sieć należąca do Polskiej Koalicji 
ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego przypomina o znaczeniu redukcji jego użycia w produkcji 
i o zrównoważonych źródłach jego pozyskiwania. 
 

Rok 2019 był przełomowy dla Żabki w kwestii redukcji wykorzystania oleju palmowego. Został 
całkowicie usunięty ze składów wszystkich produktów marek własnych, m.in. dań gotowych 
Szamamm, Dobra Karma czy przekąsek HAPS. Ponadto sieć przystąpiła do Polskiej Koalicji ds. 
Zrównoważonego Oleju Palmowego, gdzie jej przedstawiciele, jako aktywni członkowie grup 
roboczych, pracują m.in. nad zwiększaniem w Polsce świadomości dotyczącej wykorzystywania oleju 
palmowego ze zrównoważonych źródeł. 
 
Olej palmowy na masową skalę uzyskuje się z miąższu owoców lub nasion palmy oleistej. Podczas 
procesu produkcji wycinane są hektary lasów tropikalnych, będących siedliskiem dla wielu gatunków 
zwierząt, także zagrożonych wyginięciem, m.in. orangutanów. Wylesianie nie tylko zmniejsza 
bioróżnorodność lasów deszczowych, ale także przyczynia się do powodzi i tworzenia osuwisk. 
Obecnie największym światowym producentem oleju palmowego jest Indonezja. 
 
Międzynarodowy Dzień Bez Oleju Palmowego, przypadający 1 lutego, to inicjatywa czeskiej 
organizacji „Koalice proti palmovému oleji”. Święto pierwszy raz obchodzono w 2016 roku. 

 

_____________________________ 
Firma Żabka Polska Sp. z o.o. jest właścicielem największej w Polsce sieci sklepów typu convenience liczącej 6000 
placówek prowadzonych przez ponad 4200 franczyzobiorców pod marką Żabka. Na przestrzeni dwudziestu lat 
działalności na polskim rynku, Spółka zdobyła pozycję lidera segmentu sprzedaży convenience. Nasze sklepy są 
odwiedzane codziennie przez blisko 2 miliony klientów, a 12 milionów konsumentów mieszka nie dalej, niż 300 m od 
najbliższej Żabki. W nowym formacie, wzbogaconym o szeroki wachlarz usług dodatkowych, funkcjonuje już ponad 5400 
sklepów. Nasz biznes rozwijamy odpowiedzialnie. Do filarów CSR Spółki należą: dbałość o środowisko naturalne, 
odpowiedzialna sprzedaż żywności, rozwój osobisty i edukacja, wsparcie lokalnych społeczności, a także dbałość o 
zdrowie i aktywny styl życia. Więcej informacji o sklepach Żabka na: www.zabka.pl. Więcej informacji o spółce Żabka 
Polska na: www.zabka.pl. 
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Kontakt dla mediów: 

Biuro Prasowe 

e-mail: biuro.prasowe@zabka.pl 

tel. +48 514 877 509 

 
 

 


