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SŁOWO WSTĘPNE

Kurs ten został opracowany w ramach projektu ENTeR (CE 1136)

dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Unii Europejskiej w ramach

programu Interreg dla Europy Środkowej (2. zaproszenie do

składania wniosków 2016). Szkolenie odzwierciedla jedynie

stanowisko autorów i ani Komisja Europejska ani Instytucja

Zarządzająca Europą Środkową Interreg nie ponoszą

odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w nim

informacji.

Interreg Central Europe Programme
(https://www.interreg-central.eu/Content.Node/home.html)

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/home.html
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• Promowanie wspólnej oferty innowacyjnych usług przez główne lokalne

ośrodki badawczo-rozwojowe i stowarzyszenia/klastry biznesowe

• Ograniczenie produkcji odpadów tekstylnych w celu zapobieżenia

konsumpcji zasobów nieodnawialnych

• Wspieranie podejścia "Circular Economy" i "Industrial Symbiosis".

• Wspieranie tworzenia sieci pomiędzy firmami poprzez wykorzystanie

platformy "Life M3P".

CELE PROJEKTU
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Skupienie się na:

redukcji odpadów w celu zapobieżenia wyczerpaniu nieodnawialnych

zasobów.

Zacieśnienie współpracy między przedsiębiorstwami włókienniczymi

i systemem innowacji w celu znalezienia nowych ekologicznych rynków

odpadów i alternatywnych rozwiązań dla surowców.

UKIERUNKOWANIE PROJEKTU
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DEFINICJE

Agenda strategiczna:

Wspólna wizja, określenie celów i priorytetów w perspektywie długo-

i średnioterminowej.

Strategia transnarodowa/regionalna z udziałem zainteresowanych stron.

Z ustaleń wynikających z agendy strategicznej wynika, że plan działania

musi zostać zrealizowany.

Plan działania:

Kolejność kroków, jakie należy podjąć.

Co będzie zrobione (przez kogo?), kiedy? (horyzont czasowy).

Jakie konkretne środki są dostępne (przydział środków).
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EUROPEJSKI PRZEMYSŁ ODZIEŻOWO -

TEKSTYLNY

Kilka faktów

W Europie około 1,7 miliona osób jest zatrudnionych w 178.000

przedsiębiorstw w przemyśle tekstylnym i odzieżowym.

Obejmuje on cały łańcuch wartości wyrobów włókienniczych

i szeroki zakres działań (produkcja tkanin, dzianin lub włóknin,

obróbka materiałów włókienniczych - wykańczanie, barwienie,

powlekanie).

Ważną rolę odgrywa również sektor detaliczny i B2B.

Najwięksi producenci: Francja, Włochy, Hiszpania i Niemcy (razem

wytwarzają około trzech czwartych produkcji UE)
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EUROPEJSKI PRZEMYSŁ ODZIEŻOWO -

TEKSTYLNY

Konkurencyjność tej branży

W ciągu ostatniej dekady sektor ten przeszedł silny proces

dywersyfikacji (w wyniku połączenia zmian technologicznych, wzrostu

kosztów produkcji itp.).

Globalizacja i postęp technologiczny spowodowały proces ponownego

przemyślenia.

Najważniejsze 4 tematy innowacji na najbliższe lata to:

1. inteligentne (wysokowydajne) materiały,

2. zaawansowana produkcja cyfrowa, łańcuchy wartości i modele

biznesowe,

3. gospodarka cyrkulacyjna i efektywne gospodarowanie zasobami,

4. rozwiązania o wysokiej wartości dodanej dla atrakcyjnych rynków

rozwijających się.
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EUROPEJSKI SEKTOR RECYKLINGU 

WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH

• Produkcja wyrobów włókienniczych odpowiada za 10% emisji dwutlenku

węgla na świecie, jest ponoć drugim najbardziej zanieczyszczającym

sektorem na świecie i stanowi złożony, problematyczny strumień

odpadów.

• Przemysł włókienniczy to proces przekształcania zasobów (materiałów,

energii, wody, chemikaliów) w produkty przeznaczone do użytku

biznesowego lub prywatnego.

• Zachowania końcowych użytkowników i klientów zmieniły się na

przestrzeni lat.
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PRAWODAWSTWO I RAMY POLITYK, 

DZIAŁANIA UE

Głównym celem polityki dotyczącej odpadów jest unikanie i recykling odpadów.

Wymaga to ram technicznych, społecznych i politycznych, a także decyzji 

prawnych.

Przepisy są bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich, muszą być 

wdrożone do prawa krajowego.

Kilka przykładów:

-Europejska dyrektywa ramowa w sprawie odpadów (dyrektywa 2008/98/WE):

definiuje podstawowe pojęcia związane z odpadami i definiuje, między innymi,

pięciostopniową hierarchię odpadów.

-Dyrektywa 2008/98/WE: ustanawia podstawowe pojęcia i definicje związane 

z gospodarowaniem odpadami (definicje odpadów, recyklingu i odzysku).

-Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady: określa

warunki przesyłania odpadów pomiędzy państwami.

-Decyzja 2000/532/WE: ustanawia wykaz odpadów.

-22 maja 2018: nowy pakiet UE dotyczący gospodarki obiegowej - celem jest

promowanie gospodarki obiegowej, zapobiegania powstawaniu odpadów 

i recyklingu w całej Europie
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ODPADY TEKSTYLNE Z ODZIEŻY NA KOŃCU 

JEJ ŻYCIA

Istnieją trzy opcje dotyczące gospodarki odpadami w odniesieniu do

zużytych tekstyliów i odzieży:

1. Stają się one częścią odpadów mieszkalnych i są zbierane do koszy na

odpady resztkowe

2. Większe ilości są zbierane i obsługiwane centralnie w ośrodkach

recyklingowych prowadzonych przez władze

miejskie/administratorów miast lub samorządy powiatowe. Jest to

bezpłatne dla zarejestrowanych obywateli, ale firmy muszą uiszczać

pewną opłatę

3. Dalsze zbieranie zużytych tekstyliów i odzieży jest organizowane 

przez prywatne firmy lub organizacje charytatywne (np. Czerwony

Krzyż).
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ODPADY TEKSTYLNE Z ODZIEŻY NA KOŃCU 

JEJ ŻYCIA

Sortowanie:

Sortowanie zebranych produktów decyduje o tym,

przez którą ścieżkę recyklingu przechodzi dana

odzież. Im dokładniej sortowanie dostosowane jest do

potrzeb klienta, tym więcej towarów można

wykorzystać do recyklingu o wysokiej jakości,

najlepiej do ponownego wykorzystania jako towary

używane.

Obróbka:

Odzież i tekstylia domowe są produktami złożonymi

ze względu na pierwotną różnicę w ich składzie oraz

jakość określoną na etapie utylizacji.

Przedsiębiorstwa mają problemy ze składowaniem

odpadów produkcyjnych wyrobów włókienniczych ze

względu na niewystarczającą przestrzeń

magazynową.

Flow diagram of end-of-life clothes and household textiles from source to treatment
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WASTE TREATMENT AND RECYCLING

Material cycles for textile waste
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EURATEX

EURATEX: jest Europejską Konfederacją Odzieży i Wyrobów Włókienniczych 

reprezentującą interesy europejskiego przemysłu włókienniczego i odzieżowego 

na szczeblu instytucji UE.

Określono następujące priorytety badawcze:

1. Nowe, elastyczne technologie procesowe mające na celu oszczędność wody,

energii i chemikaliów.

2. Zaawansowany technologicznie recykling tekstyliów dla koncepcji gospodarki

obiegowej.

3. Zrównoważone substytuty niebezpiecznego lub ograniczonego przetwarzania 

materiałów włókienniczych i chemikaliów oraz przetwarzania materiałów

włókienniczych w oparciu o biochemię.

4. Koncepcje biorafinerii wykorzystujące europejskie zasoby rolne i leśne, odpady

lub produkty uboczne dla włókien tekstylnych oraz rozwijające aspekty ich

przetwarzania i zastosowania.

5. Większe wykorzystanie włókien naturalnych pochodzących z UE oraz poprawa 

aspektów ich przetwarzania i stosowania.
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GOSPODARKA CYRKULACYJNA I EFEKTYWNE 

GOSPODAROWANIE ZASOBAMI

Gospodarka cyrkulacyjna to model produkcji i konsumpcji, który obejmuje ponowne

wykorzystanie, naprawę, renowację i recykling istniejących materiałów i produktów w celu

utrzymania materiałów w gospodarce tam, gdzie to możliwe.

"Gospodarka cyrkulacyjna" szybko staje się jednym z najczęściej używanych terminów

w europejskim przemyśle włókienniczym i odzieżowym.

Rozwój gospodarki cyrkulacyjnej zostanie rzeczywiście osiągnięty poprzez połączenie istniejących

inicjatyw prywatnych i publicznych, usunięcie barier, inwestycje mające na celu wspieranie

innowacji technologicznych i stymulowanie popytu.

Circular economy approach in textile and clothing manufacturing
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CELE AGENDY STRATEGICZNEJ 

• Analizuje aktualny kontekst techniczny i regulacyjny obowiązujący w uczestniczących regionach.

• Opiera się na danych i badaniach pochodzących z analizy regionalnej. Łączy i napędza

rozważania i działania strategiczne w zakresie gospodarki cyrkulacyjnej.

• Opisuje strategie i kierunki działań w zakresie gospodarki odpadami.

• Określa strategię w zakresie gospodarki odpadami, cele i konkretne działania, które należy

opracować

• Wyznacza cele wspierające przemysł włókienniczy w regionach partnerskich w kierunku

gospodarki cyrkulacyjnej.

• Działa jako wytyczna w celu wspierania innowacji w zakresie gospodarki odpadami i efektywnego

gospodarowania zasobami w regionach partnerskich oraz stymulowania współpracy pomiędzy

partnerami i innymi podmiotami/zainteresowanymi stronami z władz, przemysłu i badań i

rozwoju.

• Może być wykorzystywana jako wytyczna dla innych regionów, które borykają się z tymi samymi

problemami i tematami.
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METODOLOGIA

Strategiczna Agenda ENTeR jest wspólnie określana na podstawie problemów, które są

istotne dla uczestniczących regionów. Zapewnia ona wspólną wizję oraz wyznacza cele

i priorytety w perspektywie średnio- i długoterminowej.

Została ona opracowana w dwóch fazach: desk phase i field phase.

Faza biurka (desk phase): zbadano i podsumowano stan wiedzy na temat gospodarki

odpadami tekstylnymi i recyklingu w każdym z regionów partnerskich (Włochy - Lombardia,

Niemcy - Saksonia, Polska - Region Łódzki, Republika Czeska i Węgry) w poszczególnych

raportach regionalnych. Raporty regionalne przedstawiają aspekty prawne, społeczne

i techniczne dotyczące gospodarki odpadami tekstylnymi.

Faza terenowa (field phase): przeprowadzono wywiady z odpowiednimi interesariuszami

w poszczególnych regionach. Przygotowano ankiety dotyczące aktualnej sytuacji w zakresie

gospodarki odpadami tekstylnymi, które zostały rozesłane do firm i partnerów

przemysłowych z branży tekstylnej.

W oparciu o te dane przygotowano Strategiczną Agendę.
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SUMMARY OF REGIONAL ANALYSIS
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SUMMARY OF REGIONAL ANALYSIS
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SUMMARY OF REGIONAL ANALYSIS
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SUMMARY OF REGIONAL ANALYSIS
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SUMMARY OF REGIONAL ANALYSIS
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OMÓWIENIE WYNIKÓW

Rozwiązania technologiczne w zakresie przetwarzania konwencjonalnych odpadów tekstylnych są

wystarczająco dostępne i nowoczesne dla Niemiec i Republiki Czeskiej. Na Węgrzech i w Polsce

nadal brak jest rozwiązań technologicznych, a także brak jest dostępności dla wielu firm z sektora

tekstylnego.

Podsumowując wyniki wywiadów, kwestionariuszy i analizy SWOT regionów partnerskich, można

zidentyfikować następujące przyszłe obszary i trendy w zakresie gospodarki odpadami tekstylnymi

i recyklingu, mające znaczenie dla europejskiego (środkowoeuropejskiego) przemysłu tekstylnego:

1. zwiększenie stopnia recyklingu dzięki najnowocześniejszym procesom,

2. zamykanie cyklów materiałowych,

3. przejście na przyjazne dla środowiska techniki produkcji i stosowanie materiałów nadających się

do recyklingu,

4. projektowanie zgodnie z wymogami recyklingu (Eco-design),

5. promowanie kompozytów na bazie wyrobów włókienniczych

oraz

6. informatycznej redukcji odpadów.

W Europie Środkowej istnieje już tekstylny łańcuch wartości zdolny do recyklingu tkanin,

regeneracji włókien i maksymalizacji zasobów w produkcji, ale nie jest on ustanowiony na wysokim

poziomie zaawansowania dla wszystkich regionów i krajów.


