
P R O G R A M  Z G O D N O Ś C I  Z  U S TA WĄ  L A C E Y  A C T
Nasz program zgodności z ustawą Lacey Act jest nie tylko programem kompleksowym, ale również 
pierwszym w branży olejków eterycznych, który został zrewidowany oraz zaakceptowany przez rząd. 
To najwyższy standard wśród programów zgodności i jesteśmy dumni z tego, że tworząc go mogliśmy 
zostawić konkurencję w tyle. Angażujemy czołowych ekspertów w dziedzinie prawa z całego świata, aby 
doradzali nam w kwestii aktualnych przepisów prawnych, a także informowali nas, jak właściwie wdrożyć 
je w nasze najważniejsze potrzeby biznesowe.

Od ponad roku nasz zespół ściśle współpracuje z należącymi do nas gospodarstwami, farmami 
partnerskimi, dostawcami posiadającymi certyfikat Seed to Seal oraz instytucjami rządowymi, aby 
stworzyć ten nowy program. 

Stale współpracujemy również z ekspertami ds. ochrony środowiska na całym świecie, aby zdobywać 
fachową wiedzę na temat ochrony delikatnych krajobrazów i gatunków roślin.

Program zgodności z ustawą Lacey Act składa się z pięciu głównych kroków, których przestrzeganie ma 
zagwarantować, że nasze produkty na bazie olejków eterycznych oraz partnerzy spełniają wszystkie prawa 
i regulacje w miejscach, w których działamy.

Tymi pięcioma krokami są: 

EDUKACJA DOSTAWCÓW
• Zapewnić wszystkim dostawcom dostęp do podstawowych wymagań Lacey Act.

EWALUACJA DOSTAWCÓW
• Określić, które produkty pozyskiwać oraz z którymi dostawcami współpracować poprzez ocenę 

czynników „ryzyka produktowego” oraz „ryzyka dostawcy”.

CERTYFIKACJA DOSTAWCÓW
• Po zapewnieniu szkolenia na temat Lacey Act oraz naszego programu zgodności, dostawcy 

zobowiązani są wykonać certyfikację zgodną z Lacey Act według reguł firmy Young Living.

OCENA RYZYKA
• Jako część certyfikacji, każdy dostawca oraz produkt roślinny zostanie przypisany do kategorii ryzyka, 

która wyznaczy ilość zgód potrzebnych do zawiązania współpracy z Young Living lub uprawy danej 
rośliny przez firmę. Zarówno dostawcy, jak i produkty roślinne podlegają niezależnej ocenie.

AUDYTY/MONITOROWANIE
• Bazując na czynnikach ryzyka, firma Young Living stworzyła bieżący program audytów  

i monitorowania. Nowy program zgodności z ustawą Lacey Act został zaprojektowany tak,  
aby obejmować wszystkie jednostki i organizacje w łańcuchu dostaw.

Ten spełniający najwyższe standardy program jest precedensem w branży, dowodząc zaangażowania 
Young Living w ruch olejków eterycznych i w ochronę delikatnych krajobrazów oraz gatunków roślin.


