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O VINYLPLUS

ZOBOWIĄZANIE VINYLPLUS 2030

VinylPlus® to zobowiązanie przemysłu PCW w Europie na rzecz zrównoważonego rozwoju. Poprzez VinylPlus przemysł PCW w Europie
tworzy długoterminowe ramy zrównoważonego rozwoju dla całego łańcucha wartości PCW, poprawiając trwałość produktów PCW i ich
cyrkularny charakter oraz ich wkład w zrównoważone społeczeństwo. Obejmuje obszar UE 27, Norwegię, Szwajcarię i Wielką Brytanię.

Zaangażowanie całego
łańcucha wartości, 200
partnerów w całej Europie

Silne zarządzanie
i odpowiedzialność

Konkretne i wymierne
cele i terminy

Badania
i innowacje

„W ciągu najbliższych 10 lat producenci żywic i dodatków, przetwórcy i firmy zajmujące się recyklingiem w przemyśle PCW będą
aktywnie współpracować i dzielić się odpowiedzialnością za przyspieszenie przejścia europejskiego łańcucha wartości PCW na
gospodarkę o obiegu zamniętym. Będziemy działać jako prekursor innowacji, współpracy i komunikacji, przestrzegając zasad
opartych na podstawach naukowych, aby udowodnić, że PCW jest materiałem pierwszego wyboru, który można wybrać dla
zrównoważonego społeczeństwa, tym samym działając na czele gospodarki cyrkularnąo obiegu zamniętym i zrównoważonego
rozwoju w sektorze tworzyw sztucznych zarówno w Europie, jak i na całym świecie”.
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Od roku 2000 ponad
120 milionów euro
inwestycji przemysłu w
zrównoważony rozwój
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przejrzystość i dialog
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› Europejska Rada Producentów Winylu – ECVM

› Europejskie Stowarzyszenie Producentów Stabilizatorów – ESPA

› Europejskie Stowarzyszenie

› Europejskie Stowarzyszenie Producentów

Przetwórców Tworzyw – EuPC

200

PRZEDSIĘBIORSTW

Plastyfikatorów – European Plasticisers

3 KRAJOWYCH
CZŁONKÓW STOWARZYSZONYCH

150 partnerów w dziedzinie recyklingu

PCW jest jednym z najbardziej wszechstronnych i najczęściej używanych na świecie
polimerów. Dzięki PCW życie jest nieustannie coraz bardziej bezpieczne i komfortowe
poprzez wykorzystanie tego materiału w budownictwie, dystrybucji wody, motoryzacji,
przemyśle kablowym, kartach inteligentnych i płatniczych, opakowaniach, przemyśle
odzieżowym, sporcie, rolnictwie, telekomunikacji, urządzeniach medycznych oraz wielu
innych obszarach i produktach.
PCW jest tworzywem sztucznym o niskiej zawartości węgla oraz wysokiej trwałości
i efektywności kosztowej. PCW pomaga oszczędzać zasoby i energię i można go
poddawać recyklingowi kilkukrotnie na koniec jego żywotności bez szkody dla
najważniejszych właściwości.
Membrany PWC nadające się do recyklingu są jednym
z najbardziej wszechstronnych rozwiązań we współczesnej architekturze.

ZDJĘCIE: DZIĘKI UPRZEJMOŚCI SATTLER

PCW: INTELIGENTNY MATERIAŁ DLA ZRÓWNOWAŻONEGO SPOŁECZEŃSTWA
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Zobowiązanie VinylPlus 2030, zainicjowane w czerwcu 2021 roku, zostało opracowane
oddolnie, w ramach warsztatów branżowych, z zastosowaniem podejścia zewnętrznego
do wyznaczania celów poprzez otwarty proces konsultacji z interesariuszami.
Adresuje ono priorytety na poziomie europejskim i globalnym, jest zgodne z Agendą
ONZ 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju, z odpowiednimi strategiami UE w ramach
Europejskiego Zielonego Ładu (takimi jak unijny plan działań na rzecz gospodarki
cyrkularnej i unijna strategia dotycząca chemikaliów zgodna z zasadą zrównoważonego
rozwoju), a także z celami sojuszu Circular Plastics Alliance (CPA) dotyczącymi stosowania
tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w nowych produktach.

“

Poprzez swoje kolejne 10-letnie
zobowiązanie do 2030 roku VinylPlus po
raz kolejny potwierdza zaangażowanie
zjednoczonego europejskiego łańcucha
wartości PCW w tworzenie zrównoważonej
przyszłości i zapewnienie, że PCW
pozostanie materiałem bezpiecznym
i nadającym się do wykorzystania w
gospodarce cyrkularnej
Brigitte Dero
Dyrektor zarządzający, VinylPlus

O VINYLPLUS

ZOBOWIĄZANIE VINYLPLUS 2030

VinylPlus® to zobowiązanie przemysłu PCW w Europie na rzecz zrównoważonego rozwoju. Poprzez VinylPlus przemysł PCW w Europie
tworzy długoterminowe ramy zrównoważonego rozwoju dla całego łańcucha wartości PCW, poprawiając trwałość produktów PCW i ich
cyrkularny charakter oraz ich wkład w zrównoważone społeczeństwo. Obejmuje obszar UE 27, Norwegię, Szwajcarię i Wielką Brytanię.

Zaangażowanie całego
łańcucha wartości, 200
partnerów w całej Europie

Silne zarządzanie
i odpowiedzialność

Konkretne i wymierne
cele i terminy

Badania
i innowacje

„W ciągu najbliższych 10 lat producenci żywic i dodatków, przetwórcy i firmy zajmujące się recyklingiem w przemyśle PCW będą
aktywnie współpracować i dzielić się odpowiedzialnością za przyspieszenie przejścia europejskiego łańcucha wartości PCW na
gospodarkę o obiegu zamniętym. Będziemy działać jako prekursor innowacji, współpracy i komunikacji, przestrzegając zasad
opartych na podstawach naukowych, aby udowodnić, że PCW jest materiałem pierwszego wyboru, który można wybrać dla
zrównoważonego społeczeństwa, tym samym działając na czele gospodarki cyrkularnąo obiegu zamniętym i zrównoważonego
rozwoju w sektorze tworzyw sztucznych zarówno w Europie, jak i na całym świecie”.

Dążenie
Dążenie
do neutralności
Dążenie
do
neutralności
Dążenie
węglowej
do
węglowej
do
neutralności
ineutralności
minimalizowanie
ŚC
iwęglowej
minimalizowanie
IEŻ
węglowej
śladu ekologicznego
ŚC K
i minimalizowanie
śladu
ekologicznego
A 2 i minimalizowanie
ŚC IEŻK
śladu
ekologicznego
IEŻ
A 2śladu
ekologicznego
ŚC K

Od roku 2000 ponad
120 milionów euro
inwestycji przemysłu w
zrównoważony rozwój

Zaangażowanie interesariuszy,
przejrzystość i dialog

ŚC IE A
IEŻ ŻK 2
KA A 2
2

› Europejska Rada Producentów Winylu – ECVM

› Europejskie Stowarzyszenie Producentów Stabilizatorów – ESPA

› Europejskie Stowarzyszenie

› Europejskie Stowarzyszenie Producentów

Przetwórców Tworzyw – EuPC

200

PRZEDSIĘBIORSTW

Plastyfikatorów – European Plasticisers

3 KRAJOWYCH
CZŁONKÓW STOWARZYSZONYCH

150 partnerów w dziedzinie recyklingu

PCW jest jednym z najbardziej wszechstronnych i najczęściej używanych na świecie
polimerów. Dzięki PCW życie jest nieustannie coraz bardziej bezpieczne i komfortowe
poprzez wykorzystanie tego materiału w budownictwie, dystrybucji wody, motoryzacji,
przemyśle kablowym, kartach inteligentnych i płatniczych, opakowaniach, przemyśle
odzieżowym, sporcie, rolnictwie, telekomunikacji, urządzeniach medycznych oraz wielu
innych obszarach i produktach.
PCW jest tworzywem sztucznym o niskiej zawartości węgla oraz wysokiej trwałości
i efektywności kosztowej. PCW pomaga oszczędzać zasoby i energię i można go
poddawać recyklingowi kilkukrotnie na koniec jego żywotności bez szkody dla
najważniejszych właściwości.
Membrany PWC nadające się do recyklingu są jednym
z najbardziej wszechstronnych rozwiązań we współczesnej architekturze.

ZDJĘCIE: DZIĘKI UPRZEJMOŚCI SATTLER

PCW: INTELIGENTNY MATERIAŁ DLA ZRÓWNOWAŻONEGO SPOŁECZEŃSTWA

Zobowiązanie

ŚCIEŻKA 1
1 11
ŚCIEŻKA
ŚCIEŻKA
ŚCIEŻKA
ŚCIEŻKA 1

ZAŁOŻYCIELE I PARTNERZY
A3 3
Ż3K
A
CKIEA 3 EŻK
Ż
Ś
IE 3ACI
K
ŚC KA
Ś
EŻ
IECŻI
ŚC Ś
Tworzenie

Tworzenie
globalnych koalicji
Tworzenie
globalnych
koalicji
Tworzenie
i partnerstwo
na
globalnych
koalicji
i partnerstwo
na
globalnych
koalicji
rzecz celów
i partnerstwo
rzecz
celów nana
i partnerstwo
zrównoważonego
rzecz
celów(SDG)
zrównoważonego
rzecz
celów
rozwoju
zrównoważonego
rozwoju
(SDG)
Skalowanie
zrównoważonego
Skalowanie
rozwoju
(SDG)
cyrkularności łańcucha
rozwoju
(SDG)
Skalowanie
cyrkularności
łańcucha
Skalowanie
wartości PCW
cyrkularności
łańcucha
wartości PCW
cyrkularności
łańcucha
wartości
PCW
wartości PCW

Zobowiązanie VinylPlus 2030, zainicjowane w czerwcu 2021 roku, zostało opracowane
oddolnie, w ramach warsztatów branżowych, z zastosowaniem podejścia zewnętrznego
do wyznaczania celów poprzez otwarty proces konsultacji z interesariuszami.
Adresuje ono priorytety na poziomie europejskim i globalnym, jest zgodne z Agendą
ONZ 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju, z odpowiednimi strategiami UE w ramach
Europejskiego Zielonego Ładu (takimi jak unijny plan działań na rzecz gospodarki
cyrkularnej i unijna strategia dotycząca chemikaliów zgodna z zasadą zrównoważonego
rozwoju), a także z celami sojuszu Circular Plastics Alliance (CPA) dotyczącymi stosowania
tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w nowych produktach.

“

Poprzez swoje kolejne 10-letnie
zobowiązanie do 2030 roku VinylPlus po
raz kolejny potwierdza zaangażowanie
zjednoczonego europejskiego łańcucha
wartości PCW w tworzenie zrównoważonej
przyszłości i zapewnienie, że PCW
pozostanie materiałem bezpiecznym
i nadającym się do wykorzystania w
gospodarce cyrkularnej
Brigitte Dero
Dyrektor zarządzający, VinylPlus

Poprzez swoje zaangażowanie VinylPlus chce aktywnie przyczynić się do sprostania globalnym wyzwaniom zrównoważonego rozwoju
i priorytetom określonym w SDG ONZ.
WSPIERANIE
INNOWACYJNYCH
TECHNOLOGII
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węglowej i minimalizowanie
śladu środowiskowego

KRYTERIA I
PROGRAMY DLA
ODPOWIEDZIALNYCH
DOSTAWCÓW

WSPÓŁPRACA Z
INTERESARIUSZAMI
ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY
W ZRÓWNOWAŻONĄ TRANSFORMACJĘ
PRZEMYSŁU PCW

PRZYCZYNIANIE SIĘ DO
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
POPRZEZ CERTYFIKOWANE I
IDENTYFIKOWALNE PRODUKTY

Tworzenie globalnych koalicji i
partnerstwo na rzecz celów
zrównoważonego rozwoju (SDG)

Adresowanie oczekiwań i priorytetów wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy za pomocą trzech ścieżek i 12 obszarów działania.
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GOSPODARKA CYRKULARNA

SKALOWANIE
CYRKULARNOŚCI
ŁAŃCUCHA WARTOŚCI PCW
„Przemysł PCW jest silnie zaangażowany w gospodarkę o
obiegu zamniętym. Zobowiązujemy się do korzystania z
osiągnięć ostatnich 20 lat, aby przyspieszyć działania na
rzecz gospodarki o obiegu zamniętym. Naszym celem jest
zapewnienie kontrolowanej gospodarki PCW, począwszy od
projektowania produktów pod kątem gospodarki o obiegu
zamniętym, poprzez rozwój dodatkowych programów
zbiórki odpadów i zaawansowanych technologii recyklingu,
aż po zapewnienie bezpiecznego wykorzystania recyklatu
w nowych, wysokowydajnych i trwałych produktach”.

ZAANGAŻOWANI
W RECYKLING
900 000 TON

1 MILIONA TON

PCW poddawanych
recyklingowi rocznie
do roku 2025

PCW poddawanych
recyklingowi rocznie
do roku 2030

W ramach Ścieżki 1 europejski przemysł PCW potwierdził zobowiązania dotyczące recyklingu podjęte wobec Komisji Europejskiej w
ramach unijnego programu CPA i prawdopodobnie wykroczy poza te zobowiązania. Ponadto program VinylPlus będzie wspierał badania i
rozwój oraz innowacje w trzech obszarach:
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› poprawa istniejących programów zbiórki i recyklingu oraz tworzenie nowych programów dla dodatkowych strumieni PCW,
› wsparcie rozwoju recyklingu chemicznego oraz innych technologii recyklingu i sortowania,
› badanie rozwiązań w zakresie wykrywania, sortowania i usuwania starszych dodatków z produktów PCW wycofanych z eksploatacji.
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› Pomimo pandemii COVID-19 w ramach programu VinylPlus przetworzono 810 775 ton odpadów PCW.
› Komitet ds. Gospodarki Cyrkularnej Winylu (Circular Vinyls Committee, CVC) sfinalizował najnowszą wersję definicji recyklingu
VinylPlus zgodnie z najnowszymi warunkami i metodologią CPA.

› RecoTraceTM – system zbierania danych opracowany przez Recovinyl® w celu monitorowania, weryfikacji i raportowania recyklingu i
wykorzystania PCW w Europie, jest obecnie zintegrowany z systemami CPA i rozszerzony na inne tworzywa sztuczne. RecoTraceTM jest
pierwszym systemem zgodnym z wymogami monitorowania i protokołem audytu CPA.

ZDJĘCIE: DZIĘKI UPRZEJMOŚCI PHILIPPE CHANCEL

Na najbliższe 10 lat wyznaczono trzy ścieżki, obejmujące 12 kluczowych obszarów działania i 39 celów. Wszystkie cele zostaną poddane
przeglądowi śródokresowemu w 2025 r. w celu uwzględnienia postępu technologicznego, a także ewolucji trendów społecznogospodarczych, regulacyjnych i środowiskowych na poziomie europejskim i światowym.
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pierwszym systemem zgodnym z wymogami monitorowania i protokołem audytu CPA.
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Jednorazowy sprzęt medyczny na bazie PCW
ma kluczowe znaczenie w szpitalach.
Poza tym, że PCW jest higieniczny, bezpieczny
i niedrogi, łatwo poddaje się recyklingowi.

800 000
700 000
600 000
500 000

Elastyczny PCW i folie
(w tym membrany
dachowe i wodoszczelne,
materiały podłogowe,
tkaniny powlekane, folie
elastyczne i sztywne)

400 000
300 000

Rury i armatura

200 000

Profile okienne i
powiązane produkty

100 000

Inne produkty sztywne

0

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2 00 9

2008

2007

2006

2005

2 004

2 0 03

2002

2001
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+1,6 TYSIĄCA miejsc pracy

PCW rocznie od roku 2000

CO2 mniej od roku 2000

w zakładach recyklingowych

Recovinyl poprzez system zbierania danych RecoTraceTM monitoruje, weryfikuje i raportuje
ilość ton PCW poddawanych recyklingowi w Europie oraz wykorzystanie tego materiału.

› W 2021 roku VinylPlus wsparł 6 projektów mających na celu
ulepszenie istniejących programów zbiórki i recyklingu, z
których 3 (VinylPlus® Med, RecoMed i VinylPlus® PharmPack)
były poświęcone rozwojowi cyrkularności w sektorze opieki
zdrowotnej.

› W ramach projektów Revinylfloor i REMADYL kontynuowano
działania mające na celu zmniejszenie i usunięcie pozostałości
dodatków w strumieniach odpadów PCW.

› RecoChlor® to nowy program VinylPlus poświęcony metodologii

AKTYWNOŚĆ
RECYKLINGOWA
Recyklerzy i przetwórcy
rejestrują ilość przetworzonych
odpadów PCW

WSPÓŁPRACA FIRM
ZAJMUJĄCYCH SIĘ RECYKLINGIEM
I PRZETWÓRSTWEM W CELU
ZAPEWNIENIA OBIEGOWEGO
CHARAKTERU PCW

przetwarzania odpadów PCW w celu odzyskiwania i recyklingu
chloru z trudnych do poddania recyklingowi produktów PCW
wycofanych z eksploatacji.

› W ramach 3 projektów technicznych prowadzone są obecnie
AKTYWNOŚĆ PONOWNEGO
WYKORZYSTANIA
Recyklerzy rejestrują ilość PCW
z recyklingu wykorzystanego
w nowych produktach

badania i prace nad rozwojem technologii sortowania i
oddzielania złożonych (np. kompozytowych) produktów z PCW.
Nadające się do recyklingu sprężyste wykładziny PVC gwarantują
higienę, bezpieczeństwo i komfort w każdym otoczeniu.
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DEKARBONIZACJA I
MINIMALIZACJA ŚLADU EKOLOGICZNEGO

KOALICJE I WSPÓŁPRACE

„Zrównoważona chemia i neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla są podstawą zrównoważonej gospodarki.
Stosując podejście oparte na podstawach naukowych, zobowiązujemy się do zapewnienia, że dla wszystkich produktów
z PCW, w tym ich łańcuchów dostaw i procesów produkcyjnych, w dalszym ciągu zmniejszany będzie ich wpływ na zdrowie
człowieka i środowisko”.
Ścieżka 2 uwzględnia potrzebę podjęcia pilnych działań w celu
przeciwdziałania zmianom klimatu zgodnie z celami Komisji
Europejskiej dotyczącymi Zielonego Ładu, zminimalizowania
śladu środowiskowego procesów produkcyjnych i produktów
zgodnie z unijną strategią zrównoważonego rozwoju w dziedzinie
chemikaliów oraz zwiększenia efektywności wykorzystania
zasobów w konsumpcji i produkcji.
Dwa specjalne komitety programu VinylPlus – nowo
utworzony Komitet ds. śladu ekologicznego (EFC) i Komitet
ds. zrównoważonego stosowania dodatków (SAC) – będą
koordynować wysiłki programu VinylPlus na rzecz osiągnięcia
celów Ścieżki 2.

“

Przejście na energię odnawialną
i surowce materiałowe w celu
złagodzenia skutków zmian
klimatycznych jest obowiązkiem
nas wszystkich: producentów i
konsumentów. Dobrze jest widzieć,
że również europejski przemysł PCW
podejmuje wyraźne zobowiązanie
w tym kierunku poprzez program
VinylPlus 2030.

Prof. Inż. Jo Dewulf
Wydział Inżynierii Bionaukowej, Uniwersytet Gandawski

› W 2021 roku VinylPlus kontynuował wsparcie zrównoważonego
stosowania dodatków za pomocą jednej ze swoich
sztandarowych inicjatyw – metodologii Additive Sustainability
Footprint® (ASF).

› Europejskie zakłady produkujące VCM i PCW zostaną poddane
weryfikacji przez strony trzecie w 2022 roku, aby ocenić, czy do
końca 2021 roku osiągnięto zgodność ze zaktualizowaną Kartą
Branżową ECVM.

„Reprezentując zjednoczony europejski łańcuch wartości PCW jako VinylPlus, zobowiązujemy się do
zapewnienia przejrzystości i odpowiedzialności w relacjach ze wszystkimi interesariuszami. Współpracując
z głównymi interesariuszami, w tym właścicielami marek i specjalistami, będziemy przyczyniać się do zrównoważonego
rozwoju dzięki certyfikowanym, które można śledzić. Będziemy kontynuować współpracę ze społeczeństwem
obywatelskim, organizacjami europejskimi i światowymi, a także z globalnymi społecznościami PCW, aby dzielić
się naszymi najlepszymi praktykami w zakresie zrównoważonego rozwoju i przyczyniać się do realizacji Celów
Zrównoważonego Rozwoju ONZ”.
Ścieżka 3 odnosi się do szerszych potrzeb społecznych, gwarantując przejrzyste raportowanie, przyczynianie się do zrównoważonego
rozwoju poprzez certyfikowane i identyfikowalne produkty, proaktywne zaangażowanie interesariuszy w zrównoważoną transformację
przemysłu PCW oraz promowanie współpracy i koalicji na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym.

Zapewnienie przejrzystości
i odpowiedzialności
› Podobnie jak w przypadku poprzednich Zobowiązań, co roku
publikowany i przekazywany interesariuszom będzie niezależnie
zweryfikowany i poddany audytowi raport wyszczególniający
postępy w realizacji każdego z celów.

› Aby zagwarantować maksymalną przejrzystość,
zaangażowanie i odpowiedzialność, program VinylPlus
współpracuje z niezależnym Komitetem Monitorującym,
w skład którego wchodzą przedstawiciele:

› Metodologia opracowana we
współpracy z organizacją
The Natural Step.

› Pierwszy cel programu VinylPlus 2030 został osiągnięty
w grudniu 2021 roku poprzez zorganizowanie webinaru
poświęconego metodologii ASF.

TWORZENIE GLOBALNYCH KOALICJI
I PARTNERSTWO NA RZECZ CELÓW
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (SDG)

®
Methodology

› Ocena zrównoważonego charakteru
cyklu życia dodatków stosowanych
w produktach z PCW.
› Poddane wzajemnej weryfikacji i
zatwierdzone przez ekspertów LCA.

Akademia

Produkty PCW oszczędzają energię i są kluczowe
w technologiach energii odnawialnej.

VinylPlus jest jednym z godnych pochwały działań
sektora prywatnego. Udało Wam się stworzyć
doskonałą przestrzeń „przedkonkurencyjną”
dla przemysłu w zakrecie gospodarki o obiegu
zamkniętym, na którą zwykle zwracamy uwagę
w rozmowach z innymi interesariuszami. Bardzo
cenne są dobrowolne działania badawczorozwojowe wspierane przez podmioty łańcucha
wartości i Wasze Zobowiązanie na rok 2030, a
także wszelkie Wasze wysiłki na rzecz globalnej
wymiany doświadczeń i informacji.

“

Nilgün Tas | Wicedyrektor, Wydział Środowiska, UNIDO
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Angażowanie interesariuszy i budowanie
działań partnerskich

› VinylPlus® Product Label to program zrównoważonego rozwoju

› 9. Forum Zrównoważonego Rozwoju VinylPlus (VSF2021),

dla produktów z PCW w sektorze budowlanym, opracowany we
współpracy z BRE i The Natural Step.

› W 2021 roku znak VinylPlus® Product Label został oficjalnie uznany
za znak zrównoważonych produktów na circubuild.be, belgijskim
portalu zawierającym informacje o najlepszych praktykach dla
budynków powstających z myślą o gospodarce cyrkularnej.

› Zakończono i zatwierdzono dwa nowe programy zrównoważonego
rozwoju – Certyfikaty Dostawcy VinylPlus® (VinylPlus® Supplier
Certificates – VSC) dla producentów dodatków i producentów
mieszanek będących partnerami programu VinylPlus.

Profile okienne z PCW mogą odgrywać ważną rolę w ograniczaniu
strat energii w budynkach. W ramach programu VinylPlus w 2021 roku
recyklingowi poddano 355 329 ton okien i profili okiennych PCW.

Zrównoważony rozwój nie
jest już tematem niedzielnych
przemówień, a oferuje realną
przewagę konkurencyjną. Jako
architekci jesteśmy coraz częściej
nakłaniani przez deweloperów
do instalowania wyłącznie
certyfikowanych produktów
zrównoważonych, ponieważ
ich klientami końcowymi są
międzynarodowe fundusze inwestycyjne, które włączają do swoich
funduszy wyłącznie budynki zrównoważone w oparciu o kryteria
ESG. Znak produktu VinylPlus® Product Label jako pierwszy znak
zrównoważonego rozwoju dla tworzyw sztucznych uznany przez
BREEAM kwalifikuje okna z PCW do stosowania w zrównoważonych
budynkach, zabezpieczając możliwości rynkowe.

“

ZNAK VINYLPLUS®
PRODUCT LABEL
ROŚNIE W SIŁĘ:
Przyznano go 11 firmom za
130 produktów i systemów
produktów wytwarzanych w
22 europejskich zakładach.

ZDJĘCIE: DZIĘKI UPRZEJMOŚCI PVC
INFORMATION COUNCIL DENMARK

Prof. Bernhard Franken | Franken Generalplaner GmbH

#Towards2030, było okazją do oficjalnego rozpoczęcia i
podpisania Zobowiązania VinylPlus 2030. VSF2021 odbyło się
17 czerwca 2021 r. jako wydarzenie hybrydowe i zgromadziło
ponad 500 interesariuszy z 44 krajów.

› W październiku 2021 roku główne osiągnięcia programu
VinylPlus z ostatnich dwóch dekad oraz 10-letnie Zobowiązanie
zostały przedstawione na Światowym Forum Zasobów (World
Resources Forum, WRF) – wielostronnym dialogu, którego
celem jest umieszczenie zasobów Ziemi w centrum globalnej
transformacji ekologicznej.

“

Poprzez VinylPlus europejski
przemysł PCW odgrywa rolę w
wielkoskalowych działaniach
renowacyjnych, rozpoznanych
przez Komisję Europejską jako
kluczowe obszary inwestycji dzięki
ich potencjałowi do poprawy
śladu środowiskowego budynków
w całej UE oraz do utworzenia
nowych miejsc pracy.

Ondřej Knotek | Członek Parlamentu Europejskiego
W ramach projektu Green Community Growth in Reused PVC
(ang. zielony rozwój społeczności z wykorzystaniem PCW) duńska
rada informacyjna PCW (PVC Information Council Denmark) promowała
ponowne wykorzystanie wycofanych z eksploatacji rur PCW jako
materiału wykorzystywanego do budowy miejskich ogrodów w Danii.
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Promowanie zrównoważonych praktyk w
zakresie zamówień publicznych i prywatnych

W ramach współpracy ze społecznością sportową firma VinylPlus odnowiła
swoją współpracę z organizatorami belgijskiego dnia jogi – Belgia Yoga Day,
którego tegoroczna edycja odbyła się 20 czerwca. Firma VinylPlus
dostarczyła na tę imprezę maty do jogi z PCW, które następnie zostały
przekazane szpitalom i stowarzyszeniom młodzieżowym.

POBIERZ
Raport Postępów
VinylPlus 2022 z
www.vinylplus.eu

Angażowanie interesariuszy i budowanie
działań partnerskich

› VinylPlus® Product Label to program zrównoważonego rozwoju

› 9. Forum Zrównoważonego Rozwoju VinylPlus (VSF2021),

dla produktów z PCW w sektorze budowlanym, opracowany we
współpracy z BRE i The Natural Step.

› W 2021 roku znak VinylPlus® Product Label został oficjalnie uznany
za znak zrównoważonych produktów na circubuild.be, belgijskim
portalu zawierającym informacje o najlepszych praktykach dla
budynków powstających z myślą o gospodarce cyrkularnej.

› Zakończono i zatwierdzono dwa nowe programy zrównoważonego
rozwoju – Certyfikaty Dostawcy VinylPlus® (VinylPlus® Supplier
Certificates – VSC) dla producentów dodatków i producentów
mieszanek będących partnerami programu VinylPlus.

Profile okienne z PCW mogą odgrywać ważną rolę w ograniczaniu
strat energii w budynkach. W ramach programu VinylPlus w 2021 roku
recyklingowi poddano 355 329 ton okien i profili okiennych PCW.

Zrównoważony rozwój nie
jest już tematem niedzielnych
przemówień, a oferuje realną
przewagę konkurencyjną. Jako
architekci jesteśmy coraz częściej
nakłaniani przez deweloperów
do instalowania wyłącznie
certyfikowanych produktów
zrównoważonych, ponieważ
ich klientami końcowymi są
międzynarodowe fundusze inwestycyjne, które włączają do swoich
funduszy wyłącznie budynki zrównoważone w oparciu o kryteria
ESG. Znak produktu VinylPlus® Product Label jako pierwszy znak
zrównoważonego rozwoju dla tworzyw sztucznych uznany przez
BREEAM kwalifikuje okna z PCW do stosowania w zrównoważonych
budynkach, zabezpieczając możliwości rynkowe.

“

ZNAK VINYLPLUS®
PRODUCT LABEL
ROŚNIE W SIŁĘ:
Przyznano go 11 firmom za
130 produktów i systemów
produktów wytwarzanych w
22 europejskich zakładach.
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Prof. Bernhard Franken | Franken Generalplaner GmbH

#Towards2030, było okazją do oficjalnego rozpoczęcia i
podpisania Zobowiązania VinylPlus 2030. VSF2021 odbyło się
17 czerwca 2021 r. jako wydarzenie hybrydowe i zgromadziło
ponad 500 interesariuszy z 44 krajów.

› W październiku 2021 roku główne osiągnięcia programu
VinylPlus z ostatnich dwóch dekad oraz 10-letnie Zobowiązanie
zostały przedstawione na Światowym Forum Zasobów (World
Resources Forum, WRF) – wielostronnym dialogu, którego
celem jest umieszczenie zasobów Ziemi w centrum globalnej
transformacji ekologicznej.

“

Poprzez VinylPlus europejski
przemysł PCW odgrywa rolę w
wielkoskalowych działaniach
renowacyjnych, rozpoznanych
przez Komisję Europejską jako
kluczowe obszary inwestycji dzięki
ich potencjałowi do poprawy
śladu środowiskowego budynków
w całej UE oraz do utworzenia
nowych miejsc pracy.

Ondřej Knotek | Członek Parlamentu Europejskiego
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(ang. zielony rozwój społeczności z wykorzystaniem PCW) duńska
rada informacyjna PCW (PVC Information Council Denmark) promowała
ponowne wykorzystanie wycofanych z eksploatacji rur PCW jako
materiału wykorzystywanego do budowy miejskich ogrodów w Danii.
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* Firmy, które dołączyły do VinylPlus w roku 2021

RECYKLERZY:

A. Kolckmann GmbH (Niemcy)
Alfatherm SpA (Włochy)
Aliaxis Group (Belgia)
Altro (Wielka Brytania)
Altro Debolon Dessauer Bodenbeläge GmbH & Co. KG
(Niemcy)
aluplast Austria GmbH (Austria)
aluplast GmbH (Niemcy)
alwitra GmbH & Co (Niemcy)
AMS Kunststofftechnik GmbH & Co. KG (Niemcy)
Amtico International (Wielka Brytania)
APA SpA (Włochy)
Beaulieu International Group (Belgia)
BM S.L. (Hiszpania)
BMI Group (Niemcy)
BT Bautechnik Impex GmbH & Co. KG (Niemcy)
BTH Fitting Kft. (Węgry)
CF Kunststofprofielen (Holandia)
Chieftain Fabrics (Irlandia)
CIFRA (Francja)
Danosa (Hiszpania)
Deceuninck Niemcy GmbH (Niemcy)
Deceuninck Ltd (Wielka Brytania)
Deceuninck NV (Belgia)
Deceuninck SAS (Francja)
Dekura GmbH (Niemcy)
Delta Tecnic SA (Hiszpania)*
DHM (Wielka Brytania)
Dow Europe GmbH (Szwajcaria)
Dyka BV (Holandia)
Dyka Plastics NV (Belgia)
Dyka Polska Sp. z o.o. (Polska)
Dyka SAS (Francja)
Elbtal Plastics GmbH & Co. KG (Niemcy)
Epwin Window Systems (Wielka Brytania)
Ergis SA (Polska)
Eurocompound Srl (Włochy)
Fatra a.s. (Czechy)
FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG (Niemcy)
Finstral AG (Włochy)
FIP (Włochy)
Forbo Flooring BV (Holandia)
Forbo Novilon BV (Holandia)
Forbo Sarlino SAS (Francja)
Forbo-Giubiasco SA (Szwajcaria)
Funzionano AS (Norwegia)
Gealan Fenster-Systeme GmbH (Niemcy)
Georg Fischer Deka GmbH (Niemcy)
Gerflor Mipolam GmbH (Niemcy)
Gerflor SAS (Francja)
Gerflor Tarare (Francja)
Gernord Ltd (Irlandia)
Girpi (Francja)
Gislaved Folie AB (Szwecja)*
Griffine Enduction (Francja)
H-fasader AS, wcześniej H-producter AS (Norwegia)
Holland Colours NV (Holandia)
Hundhausen Kunststofftechnik GmbH (Niemcy)
Imerys Talc Europe (Francja)
Industrias REHAU SA (Hiszpania)
Inoutic/Deceuninck Sp. z o.o. (Polska)
Internorm Bauelemente GmbH (Austria)

Stöckel GmbH (Niemcy)
Tarkett AB (Szwecja)
Tarkett France (Francja)
Tarkett GDL SA (Luksemburg)
Tarkett Holding GmbH (Niemcy)
Tarkett Limited (Wielka Brytania)
Teraplast SA (Rumunia)
TMG Automotive (Portugalia)
Veka AG (Niemcy)
Veka Ibérica (Hiszpania)
Veka Plc (Wielka Brytania)
Veka Polska (Polska)
Veka SAS (Francja)
Verseidag-Indutex GmbH (Niemcy)
Vescom BV (Holandia)
Vinilchimica Srl (Włochy)
Vulcaflex SpA (Włochy)
Wavin Baltic (Litwa)
Wavin Belgium BV (Belgia)
Wavin BV (Holandia)
Wavin France SAS (Francja)
Wavin GmbH (Niemcy)
Wavin Hungary (Węgry)
Wavin Ireland Ltd (Irlandia)
Wavin Metalplast (Polska)
Wavin Nederland BV (Holandia)
Wavin Plastics Ltd (Wielka Brytania)

PRODUCENCI ŻYWICY PWC:
Ercros (Hiszpania)
INOVYN (Belgia, Francja, Hiszpania, Niemcy,
Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy)
Shin-Etsu PVC (Holandia, Portugalia)
VESTOLIT GmbH (Niemcy)
Vinnolit GmbH & Co. KG (Niemcy, Wielka Brytania)
Vynova Group (Belgia, Francja, Holandia, Niemcy,
Wielka Brytania)

PRODUCENCI STABILIZATORÓW PWC:
Akdeniz Chemson Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Asúa Products S.A.
Baerlocher GmbH
Galata Chemicals GmbH
IKA GmbH & Co. KG
PMC Group Inc.
Reagens SpA
Valtris Specialty Chemicals Ltd

PRODUCENCI PLASTYFIKATORÓW PWC:
BASF SE
DEZA a.s.
Evonik Performance Materials GmbH
ExxonMobil Chemical Europe Inc.
Grupa Azoty ZAK SA
LANXESS Deutschland GmbH
Perstorp Oxo AB
Proviron

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENI:
British Plastics Federation (BPF) VinylPlus UK
(Wielka Brytania)
PVC Forum Italia (Włochy)
VinylPlus Deutschland e.V. (Niemcy)

Avenue de Cortenbergh 71 − B-1000 Bruksela − Belgia − Tel. +32 (0)2 329 51 05 − info@vinylplus.eu
@vinylplus_EU −
VinylPlus −
VinylPlus −
VinylPlus
www.vinylplus.eu −

© VinylPlus® – Maj 2022

W 2021 ROKU WSPÓŁPRACOWALI
Z NAMI:

IVC BVBA (Belgia)
Jimten (Hiszpania)
Liveo Research, wcześniej Bilcare Research (Niemcy)
Low & Bonar GmbH (Niemcy)
Lubrizol Advanced Materials Europe BVBA (Belgia)
Manufacturas JBA (Hiszpania)
Marley Deutschland (Niemcy)
Marley Hungária (Węgry)
MKF-Ergis GmbH (Niemcy)
MKF-Ergis Sp. z o.o. (Polska)
Molecor (Hiszpania)
Mondoplastico SpA (Włochy)
Nicoll (Francja)
Nicoll Italy (Włochy)
Nordisk Wavin AS (Dania)
Norsk Wavin AS (Norwegia)
Novafloor (Francja)
NYLOPLAST EUROPE BV (Holandia)
Omya International AG (Szwajcaria)
PACCOR Hungary Kft. (Węgry)
Palram DPL Ltd (Wielka Brytania)
Perlen Packaging (Szwajcaria)
Pipelife Austria (Austria)
Pipelife Belgium NV (Belgia)
Pipelife Czech s.r.o (Czechy)
Pipelife Deutschland GmbH (Niemcy)
Pipelife Eesti AS (Estonia)
Pipelife Finland Oy (Finlandia)
Pipelife France (Francja)
Pipelife Hungária Kft. (Węgry)
Pipelife Nederland BV (Holandia)
Pipelife Norge AS (Norwegia)
Pipelife Polska SA (Polska)
Pipelife Sverige AB (Szwecja)
Poliplast (Polska)
Poloplast GmbH & Co. KG (Austria)
Polyflor (Wielka Brytania)
Polymer-Chemie GmbH (Niemcy)
PreZero Kunststoffrecycling GmbH & Co. KG (Niemcy)
profine GmbH – International Profile Group (Niemcy)
Protan AS (Norwegia)
Redi (Włochy)
REHAU AG & Co (Niemcy)
REHAU GmbH (Austria)
REHAU Ltd (Wielka Brytania)
REHAU SA (Francja)
REHAU Sp. z o.o. (Polska)
RENOLIT Belgium NV (Belgia)
RENOLIT Cramlington Ltd (Wielka Brytania)
RENOLIT Hispania SA (Hiszpania)
RENOLIT Ibérica SA (Hiszpania)
RENOLIT Milano Srl (Włochy)
RENOLIT Nederland BV (Holandia)
RENOLIT Ondex SAS (Francja)
RENOLIT SE (Niemcy)
Resysta International GmbH (Niemcy)
Riflex Film (Szwecja)
Riuvert (Hiszpania)
Roechling Engineering Plastics KG (Niemcy)
Saint Clair Textiles, wcześniej Dickson Coating (Francja)
Salamander Industrie Produkte GmbH (Niemcy)
Sattler PRO-TEX GmbH (Austria)
Schüco Polymer Technologies KG (Niemcy)
Serge Ferrari SAS (Francja)
Sika Services AG (Szwajcaria)
Sika Trocal GmbH (Niemcy)
SIMONA AG (Niemcy)
SKZ-Testing GmbH (Niemcy)
Soprema Srl (Włochy)
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