
Przemysł drzewny i meblarski 
w zielonej gospodarce.

WYZWANIA EKOLOGICZNE



Meblarstwo jako przykład 
zrównoważonego sektora 
gospodarki o obiegu zamkniętym

Co można zrobić lepiej?

Surowce 
odnawialne: 

drewno, płyty

- Kaskadowe wykorzystanie 
drewna

(okrągłe – trociny-płyty)

Surowce z 
recyklingu (płyty 

z drewna 
poużytkowego)

Technologie 
obniżające emisję

Optymalizacja 
logistyki: RTA,  

ekoopakowania

Drewno lite 
w magazynuje 
CO2

Długi cykl życia 
produktu



EKES – Europejski Komitet 
Społeczno-Ekonomiczny
wzywa Komisję Europejską do tworzenia 
spójnych strategii sektorowych.

• Meblarstwo jako flagowy okręt – sektor działający 
w gospodarce o obiegu zamkniętym.



Europejskie meblarstwo jest 
obarczone zbyt dużą biurokracją.

Konieczna jest harmonizacja 
przepisów i wymagań na poziomie 
europejskim.

Stawianie wymagań i silniejsza 
kontrola wyrobów 
importowanych.

Klasa 
higieniczności

Niemiecka etykieta 
środowiskowa 
„Blauer Engel”

Atest 
niepalności

Przebadane przez LGA pod 
kątem szkodliwych 
substancji

Test 
ergonomii

Badanie 
cyklu życia

•Badanie emisji
LZO i 

formaldehydu

Certyfikat 
mebli 
szkolnych

FSC/PEFC



30 marca 2022 roku Komisja Europejska 
zaproponowała pakiet środków 
legislacyjnych w ramach europejskiego 
Zielonego Ładu i planu działania na rzecz 
gospodarki cyrkularnej (CEAP). Pakiet 
legislacyjny ma na celu uczynienie niemal 
wszystkich dóbr fizycznych w UE, w tym 
produktów EE, bardziej zrównoważonymi, 
cyrkularnymi i energooszczędnymi w całym 
ich cyklu życia.

Częścią proponowanego rozporządzenia w 
sprawie ekoprojektu dla zrównoważonego 
produktu i jednym z kluczowych środków w 
ramach CEAP jest wprowadzenie 
cyfrowego paszportu produktu (DPP).



SUROWCE 
NATURALNE/ODNAWIALNE

WYKORZYSTANIE KASKADOWE

• REDUKCJA ODPADÓW

• WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW 
UBOCZNYCH Z TARTAKÓW

• OGRANICZENIE EKSPORTU DREWNA 
NIEPRZETWORZONEGO

• ZNIESIENIE CEŁ NA IMPORT SUROWCÓW I 
PÓŁFABRYKATÓW

• ZAZKAZ SPALANIA DREWNA



DREWNO POUŻYTKOWE



EKOLOGICZNE 
LAKIERY i KLEJE

W PRODUKTACH 
O DŁUGIM CUKLU ŻYCIA



Promocja mebli w drugim obiegu.
Wsparcie dla outletów i komisów 
meblowych

Tworzenie punktów zbiórki/skupu 
zużytych mebli, opakowań

Tworzenie warsztatów stolarskich, gdzie 
można samodzielnie naprawić mebel



dr Małgorzata Wnorowska

m.wnorowska@forestor.pl
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