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ANALIZA TOREB Z
WĘGLEM DRZEWNYM

KONCENTRACJA NA POLSCE

WĘGIEL DRZEWNY: UŻYTECZNY DREWNIANY
SUROWIEC BUDZĄCY KONTROWERSJE
Węgiel drzewny jest drewnem opałowym
wytworzonym w procesie zwęglania drewna w
środowisku o niskim stężeniu tlenu.

W Afryce drewno opałowe i węgiel drzewny
stanowią 80% materiałów eksploatacyjnych
wykorzystywanych w gospodarstwach
domowych.

Do wytworzenia jednej tony węgla drzewnego
potrzebne jest od 4 do 12 ton drewna. Węgiel
drzewny wykorzystuje się na całym świecie do
różnych celów: jako energia (gotowanie,
ogrzewanie), węgiel aktywny (filtry), w przemyśle
stalowym, w przemyśle farmaceutycznym, w
procesach wytwarzania krzemu (elektronika i
panele fotowoltaiczne), a także jako biowęgiel
(do użyźniania gleby).

Kluczowym problemem w krajach
rozwijających się jest stosowanie tradycyjnych,
energetycznie nieefektywnych pieców, które
do produkcji węgla drzewnego potrzebują
dużo drewna i które emitują do atmosfery
gazy cieplarniane. Po wytworzeniu węgiel
drzewny jest często spalany w zamkniętych
przestrzeniach domowych w mało efektywnych
piecykach, co powoduje problemy w aspekcie
zdrowia publicznego.

Węgiel drzewny może być głównym czynnikiem
przyczyniającym się do degradacji leśnej,
czasami wylesiania, i prowadzi do pustynnienia i
erozji

Produkcja węgla drzewnego może być również
związana z nieodpowiednimi warunkami pracy,
może obejmować pracę dzieci, łamanie praw
człowieka i powodować konflikty na tle praw
do gruntów.

REGULACJA
NIEPRZEJRZYSTYM RYNKIEM
Oficjalne dane liczbowe w zakresie krajowego
eksportu wskazują, że większość krajów
afrykańskich eksportuje jedynie kilka
ciężarówek węgla drzewnego rocznie, często
według innych źródeł dane te są zaniżane. Co
więcej, wykazuje się wysoki poziom przemytu
węgla drzewnego w chronionych obszarach na
terenach granicznych, który miejscami może być
nawet elementem finansowania uzbrojonych
bojówek. Rynek węgla drzewnego jest w
niektórych krajach w głównej mierze
nieoficjalny. Ponadto w Europie rynek ten jest
nieprzejrzysty, tzn. na wielu torbach z tym
surowcem nie ma oznaczenia kraju pochodzenia
drewna wykorzystanego do jego produkcji.
Mimo że import wielu produktów mających w
składzie drewno jest regulowany przez
rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie
drewna (EUTR), wdrożone celem zapobiegania
pojawianiu się nielegalnych produktów na rynku
europejskim, nie obejmuje ono węgla
drzewnego.
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JAK TFT POMAGA ZMIENIĆ
ISTNIEJĄCE PRAKTYKI?
Przez kilka ostatnich lat sektor węgla drzewnego w Europie był
zdominowany przez nieprzejrzysty import węgla drzewnego.
Obecnie jednak sytuacja na rynku zaczyna się klarować dzięki
impulsowi do przemian.
Znając zawiłości rynku, TFT stworzył jasną i prostą strategię
wprowadzania zmian w europejskiej branży węgla drzewnego:

HISTORIA ANALIZY TOREB Z WĘGLEM DRZEWNYM
Strategia ta została wdrożona
w całym łańcuchu dostaw, od
toreb z węglem drzewnym po
same drzewa. Na kolejnych
stronach niniejszego
dokumentu umieszczono
krótki opis drogi, którą jak
dotąd w tym zakresie
przebyto.

Nikt nie interesował się
omawianym problemem, gdy
zaczęliśmy przyglądać się
łańcuchom dostaw węgla
drzewnego. W latach 2012 i
2013 TFT rozpoczęło
pogłębianie świadomości w
francuskiej branży węgla
drzewnego w zakresie
potencjalnego związku tego
surowca z wylesianiem i
wyzyskiem człowieka.
W sektorze tym nie określono
jednak jasnego rozwiązania
problemu.
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2014

W 2014 rou TFT zdecydowało się na
wprowadzenie innowacji w celu wyśledzenia, z
jakiego drewna i z jakich lasów wytwarzany
jest węgiel drzewny.
Stworzyliśmy wiarygodną metodę śledzenia o
nazwie System Kontroli Węgla Drzewnego,
który pokazuje drogę węgla drzewnego przez
cały łańcuch dostaw.
Przeprowadziliśmy ponad 40 procesów oceny
w fabrykach produkujących węgiel drzewny.
Zauważyliśmy, że wizualne cechy drewna daje
się stwierdzić również na węglu drzewnym.
.

Zaczęliśmy więc tworzyć metodę analizy
zawartości torby węgla drzewnego na
podstawie trzech głównych kryteriów:
gęstości pozornej, gęstości rzeczywistej i
cech wizualnych.
TFT nie jest laboratorium: wprowadzamy
innowacje poprzez tworzenie metod i
wykorzystywanie wiedzy nabytej podczas
pracy w terenie, ale jest to pomocne we
wprowadzaniu zmian.
Poniżej przedstawiono przykład takiej pracy,
do której doszło we współpracy z dobrze
znanym detalistom stosującym surową
politykę angażowania się w odpowiedzialne
praktyki w zakresie drewna.

2015
Zastosowaliśmy naszą udaną metodologię w
badaniu dla francuskich detalistów.
Zebraliśmy i przeanalizowaliśmy torby z
węglem drzewnym od wszystkich głównych
detalistów we Francji – łącznie 29 toreb od 11
detalistów.
Wykazaliśmy, że jedna czwarta nie była zgodna
z informacją znajdującą się na torbach, a na
52% toreb nie znajdowały się informacje o
pochodzeniu drewna. Francuska branża węgla
drzewnego zaczęła żądać przejrzystości w
całym łańcuchu dostaw.

Spowodowało to organizację wielu zebrań,
akcji i objęło dużo pracy w terenie, ale dawało
to poprawę sytuacji. Apetyt na przejrzystość
przeszedł na rok kolejny i na opisach toreb nie
wykryto żadnych nieprawidłowości.
Ten ruch francuskich detalistów bardzo
zmienił procesy kupna, co pomogło w
chronieniu przyrody i ludzi. Jednocześnie TFT
przeprowadziło pierwsze badanie toreb z
węglem drzewnym w Niemczech.
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2016
Naszym badaniem objęliśmy również Niemcy,
największy rynek węgla drzewnego w Europie,
poszerzając jego zakres, aby pogłębić
świadomość w branży i poza nią. Wyniki były
podobne do francuskich – brakowało
przejrzystości i dużo węgla drzewnego
pochodziło z obszarów o wysokim poziomie
wylesiania.
Część osób zaczęło jednak zmieniać swój
sposób myślenia. Zdecydowaliśmy się na
stworzenie filmu TFT, aby zainspirować innych
do pogłębiania świadomości w tym zakresie i
do wprowadzania zmian.
bit.ly/TFTcharcoalfilm1

We Francji TFT zaczęło współpracę z ENSTIB
(francuskim uniwersytecie inżynierii drzewnej).
Dowiedzieliśmy się, że istnieje możliwość
rozpoznawania drewna na podstawie brykietu.
Wyniki i technologię ujawniliśmy publicznie,
aby przyczynić się do przemiany sektora. Jako
że około połowy niemieckiego rynku węgla
drzewnego wykorzystuje brykiet i może dojść
do pewnych oszustw, ważne jest ujawnianie
zawartości brykietu i żądanie przejrzystości.
Obecnie niektóre niemieckie laboratoria są w
stanie przeprowadzać takie badania węgla
drzewnego/brykietu, a ich praca jest kluczowa
dla sprawdzania zgodności. Wspomniany film
pozwolił zainspirować interesariuszy branży, w
tym detalistów, laboratoria i dziennikarzy.

2017

Nasze badanie toreb z węglem drzewnym
obejmuje już cztery państwa – do Francji i
Niemiec przyłączyła się Wielka Brytania i
Belgia. Aktualnie analiza toreb z węglem
drzewnym staje się w niektórych państwach
normą.
TFT nie ujawnia publicznie żadnych
przypadków oszustw i niezgodności. Niektóre
organizacje NGO działają jednak inaczej. W
2017 roku WWF również przeprowadziło
analizę toreb z węglem drzewnym, ujawniając
publicznie zawartość każdej torby i niektóre
przypadki oszustwa (w tym oszustwa
obejmujące systemy certyfikacji).

Informacje te przyczyniają się do zwiększania
presji ciążącej na całej branży do rozpoczęcia
stosowania bardziej odpowiedzialnych praktyk.
Cała praca nad analizą toreb z węglem
drzewnym zainspirowała dziennikarzy
niemieckich do stworzenia filmów
dokumentalnych traktujących o omawianym
problemie (emitowanych na ZDF i 3SAT).
TFT nadal poszerza zakres swojego badania,
które od 2018 roku obejmuje również Polskę.
Różne organizacje NGO zaczynają publicznie
ujawniać problemy wykrywane na rynku
polskim, a dziennikarze z różnych krajów sami
zaczynają interesować się tematem.

04

KONCENTRACJA NA
POLSKIEJ KONTROLI CELNEJ
Polska jest jednym z największych importerów spośród państw UE
(146 000 ton importowanych w 2017 r. według UNComtrade). Według
wiedzy i doświadczenia TFT w zakresie tego kraju, rzeczywista krajowa
produkcja węgla drzewnego osiągnęłaby 70 000 ton (to znaczy jedynie
jedną trzecią węgla drzewnego obecnego na polskim rynku). Poniższy
wykres ilustruje główne kraje działające na polskim rynku węgla
drzewnego w 2017 roku.

Główne kraje pochodzenia polskiego importowanego
węgla drzewnego od 2010 r. (UNComtrade)

Pochodzenie węgla drzewnego będącego na polskim rynku w 2017 r.
(szacunki UNComtrade i TFT)
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Porównanie polskiego importowanego węgla drzewnego (UNComtrade) i
polskiej produkcji węgla drzewnego (FAO Stats)
Poprzedni wykres pokazuje, że węgiel drzewny importowany z Polski i
sprzedawany w innych państwach, takich jak Niemcy, nie jest
najprawdopodobniej w całości produkowany w Polsce. Polska jest również
dużym eksporterem węgla drzewnego (166 000 ton w 2017 r. według
UNComtrade), a połowa eksportu przechodzi do Niemiec. Północne kraje
europejskiej są też dużymi klientami Polski. Ilość eksportu węgla
drzewnego z Polski wzrosła ponad dwukrotnie w okresie od 2010 do 2017
roku. Od 2013 r. do 2015 r. dane liczbowe dotyczące produkcji i eksportu
również zmieniły się w ten sposób. TFT szacuje że dane liczbowe dotyczące
polskiej produkcji krajowej tego surowca są przez FAO zawyżone.

Ewolucja polskiego eksportu węgla drzewnego od 2010 do 2017 roku (w
tonach) (źródło: UNComtrade)

06

Główni importerzy węgla drzewnego z Polski w 2017 r.
(źródło: UNComtrade)
Rzeczywiste pochodzenie tego węgla drzewnego to najprawdopodobniej
połączenie Polski, Nigerii, Ukrainy itd., co sprawia, że te pozostałe kraje
mają większy udział na rynku niemieckim i innych rynkach europejskich,
niż mogłoby się wydawać. Właśnie dlatego europejscy nabywcy węgla
drzewnego powinni się upewniać, że – zgodnie z ich żądaniami – kupowany
przez nich węgiel drzewny jest w rzeczywistości produkowany w Polsce.

Podajemy link do naszego filmu, w którym wyjaśniamy, co to znaczy być
wiarygodnym producentem: https://www.youtube.com/watch?v=H71EUZ3kKs. Jeśli chodzi o produkcję krajową – chociaż polskie lasy są na
ogół dobrze zarządzane, aktualny rząd nakłada na lasy więcej presji niż
kiedyś, co powinno wzbudzić ostrożność interesariuszy skoncentrowanych
na węglu drzewnym.
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W kolejnej części opisujemy cechy głównych graczy na rynku
polskim:
• NIGERIA : jest pierwszym producentem afrykańskim. Kraj ten boryka
się z wieloma problemami środowiskowymi i społecznymi; niektóre z
nich dotyczą wycinki lasu (często nielegalnej) w celu wytwarzania
węgla drzewnego. Stosowane są tradycyjne, mało wydajne piece
zanieczyszczające środowisko.
Ww. problemy obejmują pustynnienie, fragmentację ekosystemów,
degradację gleby, niedobory wody, utrata bioróżnorodności i siedlisk,
mało możliwości śledzenia pochodzenia, braki w prawie leśnym,
korupcję, pracę dzieci, niewłaściwe warunki pracy, własność gruntów i
konflikty na gruncie dostępu do wody.

• UKRAINE : pierwszy europejski producent mający coraz więcej działu
w rynku UE. Duży popyt na ukraiński węgiel drzewny powoduje, że
produkcja krajowa wzrasta z roku na rok. Kraj ten walczy z korupcją
prowadzącą do nielegalnego handlu drewnem i jego nielegalnej
obróbki, a także z oszustwami w zakresie certyfikacji, problemami z
możliwością prześledzenia pochodzenia drewna i wylesianiem
niektórych obszarów.
Poniżej podajemy link do strony traktującej o kampanii Earthsight,
która zajmuje się tymi problemami na Ukrainie:Współwinni korupcji
Produkcja węgla drzewnego na Ukrainie jest również związana z
nieodpowiednimi warunkami pracy i łamaniem praw człowieka.

Ewolucja ukraińskiego eksportu węgla drzewnego od
2007 r. (w tonach) (źródło: UNComtrade)
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Co roku od 2016 r., w czerwcu, TFT organizuje europejskie spotkanie
dotyczące węgla drzewnego, które gromadzi kilku największych
producentów surowca w Europie, a także detalistów i importerów z
siedzibą we Francji. Od czasu, gdy TFT zaczęło pracować nad kwestią
węgla drzewnego i pokazała detalistom poziom zawartości drewna
tropikalnego w sprzedawanych przez nich produktach, rynek na
szeroką skalę zaczął przystosowywać się do nowej sytuacji i przerzucił
się na europejski węgiel drzewny.
Od tego czasu na Ukrainie wykazano znaczny wzrost w produkcji
węgla drzewnego. Podczas spotkania dotyczącego węgla drzewnego w
czerwcu 2017 roku TFT pokazało wyniki swojej analizy toreb i ujawniło
niektóre oszustwa FSC, do których doszło na Ukrainie.
Po tym spotkaniu FSC skierowało się do ASI (Accreditation Services
International) celem usprawnienia swoich metod weryfikacji węgla
drzewnego, co w rezultacie spowodowało znaczny wzrost liczby
rozwiązanych i zawieszonych świadectw FSC, zwłaszcza na Ukrainie
(por. poniższy wykres i oświadczenie FSC o zaangażowaniu ASI
dostępne pod następującym linkiem: https://ch.fsc.org/dech/homepage/neuigkeiten/id/127 ).

[oś X, od lewej do prawej: Polska, Ukraina, Bośnia
i Hercegowina, Francja, Łotwa, Włochy, Portugalia,
Białoruś, GB, Słowacja, Niemcy, Estonia, Litwa,
Szwecja, Belgia]

Chociaż FSC zwiększa swoją czujność, a TFT jak najbardziej to popiera,
nadal może dochodzić do oszustw. Dlatego głównym celem TFT jest
wyjście poza ramy certyfikacji i nieufanie certyfikowanym produktom,
aż nie zostaną one zweryfikowane terenowo.
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Analiza toreb z
węglem drzewnym
Swoją pierwszą analizę rynku w Polsce TFT przeprowadziło w 2018
roku. Jej celem jest ocena poziomu przejrzystości ze strony marek w
zakresie kraju pochodzenia drewna i sprawdzenie zgodności między
podawanymi informacjami na torbie a jej rzeczywistą zawartością.
Zakres badań określono w poniższej tabeli:

Badanie obejmuje największych detalistów spożywczych, detalistów
narzędzi i centrów ogrodniczych w Polsce sprzedających większość
węgla drzewnego w kraju.

% obszaru pochodzenia podawanego na torbach

W 2018 roku ilość toreb, na których nie podano informacji o
pochodzeniu drewna wyniosła 60%, co pokazało dużą nieprzejrzystość
na polskim rynku węgla drzewnego. Wiele z tych toreb zawiera węgiel
drzewny pochodzący z lasów tropikalnych.
Nieznajomość kraju lub regionu produkcji zwiększa ryzyko posiadania
węgla drzewnego powiązanego z degradacją ekosystemów leśnych lub
nieodpowiednimi praktykami społecznymi.
.
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Rodzaj węgla drzewnego znajdującego się w torbach (w %)

Analizując rodzaj węgla drzewnego znajdującego się w torbach,
odkryliśmy, że 5 toreb zawierało 100% węgla drzewnego z lasów
tropikalnych, a 1 mieszankę z węglem drzewnym z lasów strefy
umiarkowanej. Porównując te wyniki z danymi z kontroli celnych i
produkcji, można przyjąć, że węgiel drzewny sprzedawany u polskich
detalistów to przede wszystkich węgiel drzewny importowany z krajów
strefy tropikalnej, przez co produkcja krajowa z drewna lasów strefy
umiarkowanej i import takich produktów z Ukrainy jest zachowywana
na eksport do innych krajów UE.
Pośród toreb, które wskazują polski lub europejski obszar produkcji,
dwie zawierały węgiel drzewny z drewna lasów tropikalnych.
Potrzebna jest nie tyle przejrzystość, co naprawdę wysoki poziom
przejrzystości. Na torbach muszą znajdować się informacje podające
gatunki i dokładny obszar produkcyjny.
W Polsce certyfikację FSC posiada 6.9 Mha lasów (ta sama wartość dla
PEFC), co stanowi 73% wszystkich lasów w kraju (9,4 Mha), a
certyfikację na produkcję lub sprzedaż węgla drzewnego posiada
około 30 podmiotów. Żadna z toreb od detalistów nie posiada jednak
etykiety certyfikacyjnej. Polski rynek nie jest jeszcze wymagający w
zakresie takich certyfikowanych produktów w przeciwieństwie do
innych krajów europejskich.
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Wnioski

W 2018 r. 60% toreb zawiera węgiel drzewny z drewna lasów strefy
tropikalnej/podzwrotnikowej. Żadna z toreb nie była certyfikowana, a
jedynie 40% z nich miało informację o kraju pochodzenia, w większości
była to Polska.

Konsumenci nie mogą dokonać świadomego wyboru, ponieważ w większości przypadków na torbach z
węglem drzewnym nie ma informacji o kraju pochodzenia drewna. Chociaż Polska ma duży obszar
lasów certyfikowanych, produkty certyfikowane nie wydają się szeroko dostępne na rynku
polskim.
Polska jest krajem produkującym i importującym; eksport węgla drzewnego zwiększa się od roku 2010,
zwłaszcza do Niemiec i krajów północnoeuropejskich. Polska stała się platformą między Ukrainą,
Nigerią i innymi krajami Unii Europejskiej. Część węgla drzewnego sprzedawanego tym państwom
pochodzi z obszarów, gdzie dochodzi do niszczenia ekosystemów leśnych i prowadzenia
nieodpowiednich praktyk społecznych na różnych poziomach (np. Nigeria i Ukraina, gdzie Ukraina ma
coraz większy udział w rynku europejskim). Mimo to w niektórych z tych państw istnieją dobre
praktyki, a polski rynek, jak również inne rynki, powinny je wspierać i pomagać swoim dostawcom w
zapewnianiu produktów tworzonych odpowiedzialnie.
Węgiel drzewny nie jest ujęty w EUTR. TFT zaleca ujęcie węgla drzewnego w EUTR.
W polskiej branży węgla drzewnego nadal istnieje wysoki poziom nieprzejrzystości; należy podjąć wiele
kroków, aby sprawić, aby branża ta stała się bardziej przejrzysta. Zmiana ta jest koniecznie potrzebna
do zmniejszenia poziomu wylesiania i degradacji na obszarach tropikalnych i do zapobiegania
przypadkom wyzysku ludzi.
TFT prosi o przejrzystość w całym łańcuchu dostaw, aby doprowadzić do zmian i chronić przyrodę i
ludzi.
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