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Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej

 
Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 28544 z dnia 7 stycznia 2019 r. posła Jarosława Sachajko w sprawie 
produkcji tworzyw sztucznych w Polsce oraz poziomu zanieczyszczenia środowiska proszę przyjąć 
poniższe wyjaśnienia.

Pyt. 1 Ile ton tworzyw sztucznych wyprodukowano w Polsce w ostatnich 15 latach? Proszę o dane 
z podziałem na poliamid, polietylen, poliwęglan i plexi.

GUS w swoim opracowaniu „Produkcja wyrobów przemysłowych w 2017 roku” (https://stat.gov.pl/obszary-
tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/przemysl/produkcja-wyrobow-przemyslowych-w-2017-
roku,3,15.html ” w tablicy 2 podaje wyższe wartości produkcji tworzyw sztucznych w Polsce niż te, 
wynikające z deklaracji firm produkujących tworzywa sztuczne w Polsce. Z danych podanych na stronach 
internetowych firm lub z oficjalnych wypowiedzi ich przedstawicieli wynika, że roczne nominalne zdolności 
produkcyjne tworzyw sztucznych wynoszą ok. 1,74 miliona ton.

Rok 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ilość 
(mln ton) 1,8 2,1 2,6 2,8 2,5 2,3 2,5 2,7 2,8 3,0 3,0 3,3 3,2 3,4

Szczegółowe dane dotyczące produkcji tworzyw sztucznych w Polsce (bez tworzywa PET) z podziałem na 
polimery podaje GUS w opracowaniu „Produkcja wyrobów przemysłowych w 2017”. Przedstawia to poniższa 
tabela (dane w tys. ton) opracowana na podstawie w/wym opracowania. Zwracam uwagę, że w Polsce nie 
produkuje się poliwęglanu ani tzw. plexi czyli PMMA (polimetakrylanu metylu):

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/przemysl/produkcja-wyrobow-przemyslowych-w-2017-roku,3,15.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/przemysl/produkcja-wyrobow-przemyslowych-w-2017-roku,3,15.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/przemysl/produkcja-wyrobow-przemyslowych-w-2017-roku,3,15.html
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Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
              
Polietyleny 166 379 403 365 347 370 377 340 351 353 403 353 377
              

Polistyren do 
spieniania (EPS) 59 70 64 79 83 82 85 86 78 75 83 91 96
              
Polistyren 17 13 21 26 32 42 45 46 48 44 42 47 47
              
Polichlorek winylu 217 278 303 251 258 196 283 261 306 275 321 259 289
              
Polichlorek winylu 
nieuplastyczniony 38 38 43 42 40 32 22 27 37 31 33 31 28
              

Polichlorek winylu
 uplastyczniony 108 112 128 107 88 99 85 79 85 92 95 87 98
              
Polipropyleny 157 215 271 281 267 240 251 240 257 231 298 264 292
              
Poliamidy 59 62 51 65 71 87 88 109 123 141 159 161 127
              
RAZEM 822 1168 1284 1214 1186 1147 1236 1190 1285 1242 1434 1294 1354

Pyt. 2 Ile ton tworzyw sztucznych zużyto w Polsce w ostatnich 15 latach? Proszę o dane z podziałem na 
województwa.

W Polsce nie ma danych o popycie na tworzywa sztuczne w podziale na województwa. 
Zużycie tworzyw sztucznych (zapotrzebowanie tworzyw sztucznych do produkcji wyrobów) w krajach EU28, 
w tym w Polsce szacowane jest przez europejskich ekspertów rynku tworzyw (PEMRG – PlasticsEurope 
Market Research Group) i podawane jest w corocznych raportach. Wg ostatniego raportu „Plastics - the 
Facts 2018” https://www.plasticseurope.org/en/resources/publications/619-plastics-facts-2018 oszacowano 
zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne w 2017 na poziomie 3,34 mln ton.

Zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne w Polsce w ostatnich 10 latach przedstawiono na załączonym 
wykresie (źródło: {PEMRG)

https://www.plasticseurope.org/en/resources/publications/619-plastics-facts-2018
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Pyt. 3 Ile ton tworzyw sztucznych zostało wyprodukowanych w pozostałych krajach UE w ostatnich 15 
latach?

Od czasu kryzysu europejskiego w 2008 roku produkcja tworzyw sztucznych w krajach UE28 + Norwegia 
i Szwajcaria ustabilizowała się na poziomie ok. 58-60 mln ton (Źródło: Plastic – The Facts 
https://www.plasticseurope.org/application/files/4315/1310/4805/plastic-the-fact-2016.pdf

Z późniejszych edycji tej publikacji mamy dane dotyczące produkcji w roku 2016  - 60 mln t, a w roku 2017 – 
64,4 mln t). Wstępne dane za rok 2018 wskazują, że produkcja tworzyw w Europie spadła. 

Pyt. 4 Jakie działania w ciągu ostatnich 15 lat zostały podjęte w celu redukcji zużycia plastiku w Polsce oraz 
zachęcenia społeczeństwa do rezygnacji z produktów z tworzyw sztucznych?

W Polsce funkcjonuje rozszerzona odpowiedzialność producenta m.in. w odniesieniu do wprowadzających 
produkty w opakowaniach, w tym wykonanych z tworzyw sztucznych. Przedsiębiorcy objęci rozszerzoną 
odpowiedzialnością producenta podlegają obowiązkom w zakresie osiągnięcia określonych poziomów 
odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych. 
W 2017 r. wprowadzający produkty w opakowaniach z tworzyw sztucznych osiągnęli poziom recyklingu 
odpadów powstałych z tych opakowań równy 34,9% masy wprowadzonych opakowań przy wymaganym 
poziomie 23,5%. W 2017 r. wprowadzono do obrotu produkty w opakowaniach, których masa (opakowań) 
wyniosła 1 023 870, 011 Mg.

Jednocześnie ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 150, z późn. zm.) nakłada obowiązki na wprowadzających opakowania w zakresie 
spełnienia przez nie tzw. wymagań zasadniczych tj. m.in. zapewnienia, że opakowania nie mogą zawierać 
szkodliwych substancji, w tym przekraczać określonej zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu 
sześciowartościowego. Ponadto opakowania muszą być projektowane w taki sposób, aby umożliwić ich 
ponowne użycie i recykling albo, jeżeli nie jest to możliwe, inną niż recykling formę odzysku.

W odniesieniu do negatywnego wpływu na środowisko toreb na zakupy z tworzywa sztucznego informuję, 
że od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje opłata recyklingowa obejmująca torby o grubości materiału poniżej 
50 mikrometrów (z wyłączeniem toreb bardzo lekkich do pakowania żywności). Powyższy instrument 
finansowy powinien pozytywnie wpłynąć na zmniejszenie zużycia tych toreb, niemniej jednak dane 
statystyczne w tym zakresie jeszcze nie są dostępne (będą dostępne w maju br.).

Warto także wspomnieć o kończących się pracach na poziomie Unii Europejskiej nad projektem dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw 
sztucznych na środowisko. Powyższy projekt zidentyfikował szczególnie szkodliwe dla środowiska rodzaje 
produktów z tworzyw sztucznych, m.in. patyczki higieniczne, sztućce, talerze, słomki, mieszadełka do 
napojów, pojemniki, kubki i butelki na napoje, chusteczki nawilżane, balony, pojemniki na żywność i filtry 
wyrobów tytoniowych. Na produkty te zostaną nałożone odpowiednie regulacje zmierzające do znacznej 
redukcji wprowadzania ich na rynek. Wśród tych regulacji największy wpływ na redukcję będzie miał zakaz 

https://www.plasticseurope.org/application/files/4315/1310/4805/plastic-the-fact-2016.pdf
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wprowadzania do obrotu wybranych produktów. Ponadto wprowadzony zostanie obowiązek ograniczenia 
zużycia części objętych regulacją produktów, a także uwzględnienia zawartości materiału pochodzącego 
z recyklingu w produktach: 25% w 2025 r. dla butelek PET oraz 30% w 2030 r. dla wszystkich butelek 
z tworzywa sztucznego oraz osiągnięcia selektywnego zbierania butelek po napojach z tworzywa 
sztucznego na poziomie 77% w roku 2025 oraz 90% w roku 2029. Przewiduje się również zapewnienie 
trwałego przytwierdzenia zakrętek oraz pokrywek do butelek dla napojów w terminie do 5 lat po wejściu 
w życie dyrektywy, wprowadzenie rozszerzonej odpowiedzialności producenta dla wybranych produktów, 
odpowiedniego oznakowania wybranych produktów. Prace nad projektem dyrektywy planowo mają 
zakończyć się w 2019 r. z terminem transpozycji wynoszącym, co najmniej 2 lata.

Pyt. 5 Jakie jest stanowisko Pana Ministra wobec rozwijającego się w Polsce przemysłu tworzyw 
sztucznych? Jakie widzi Pan Ministra zagrożenia z nim związane?

Branża tworzyw sztucznych w Polsce to ważna dziedzina gospodarki. Przy obrotach przekraczających 
80 mld zł rocznie i zatrudnieniu ponad 160 tys. pracowników, branża ta, obok przemysłu spożywczego, 
motoryzacyjnego i metalowego, mieści się w czołówce istotnych dla rozwoju gospodarki działów przemysłu. 
Branżę tworzyw sztucznych tworzą producenci tworzyw sztucznych (w tym producenci dodatków, 
kompounderzy i dystrybutorzy), przetwórcy tworzyw sztucznych wytwarzający półfabrykaty i wyroby gotowe 
z tworzyw sztucznych, producenci urządzeń i osprzętu do przetwórstwa oraz recyklerzy.

Przedsiębiorca branży tworzyw sztucznych to najczęściej małe przedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 
20 pracowników. Największym i najszybciej rozwijającym się segmentem branży jest segment przetwórstwa 
tworzyw, który odpowiada za ok. 85% obrotów całej branży. Produkcja opakowań (pojemniki, butelki, 
pudełka, opakowania elastyczne foliowe), produkcja rur i profili (do zastosowań w budownictwie), produkcja 
wyrobów dla przemysłu motoryzacyjnego oraz produkcja kabli – to główne obszary przetwórstwa tworzyw 
w Polsce.

W Polsce produkuje się wszystkie polimery z grupy tworzyw masowych, tj.: poliolefiny (HDPE, LDPE, PP), 
polichlorek winylu (PVC), polistyren (PS, EPS) oraz politereftalan etylenu (PET). Tworzywa konstrukcyjne 
rodzimej produkcji to przede wszystkim poliamidy (PA6), polioksymetylen (POM), a także poliestry, żywice 
epoksydowe i fenolowe oraz systemy poliuretanowe 1. 

Polski i europejski przemysł tworzyw sztucznych stoi przed dodatkowymi wyzwaniami związanymi 
z wdrażaniem europejskiego projektu legislacyjnego, Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ). Zgodnie 
z Europejską strategią na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym, która została 
przedstawiona w komunikacie Komisji z dnia 16 stycznia 2018 r., załącznikiem I pn. Wykaz przyszłych 
środków wdrażania strategii UE, zostaną podjęte działania ograniczające stosowanie produktów z tworzyw 
sztucznych jednorazowego użytku.

Korzystanie z tworzyw sztucznych powinno przebiegać w sposób bardziej zrównoważony tak, aby 
zahamować negatywne oddziaływanie na środowisko. Należy promować selekcję odpadów u źródła 
i recykling oraz dobre praktyki zarządzania odpadami tworzyw sztucznych. Tworzywa sztuczne nie będą 
powodowały zagrożenia dla środowiska, gdy zostaną usprawnione systemy zarządzania odpadami.

Koszt środowiskowy zastosowania materiałów alternatywnych w porównaniu do artykułów z tworzyw 
sztucznych podaje między innymi w swoim raporcie Agencja Trucost z USA https://www.trucost.com/. 
Według analiz koszt ten w przypadku tworzyw wynosi 1654 USD za tonę w porównaniu z kwotą 5920 USD 
dla materiałów alternatywnych. Biorąc pod uwagę analizy naukowe wydaje się absolutnie słuszne, aby 
rozwój artykułów tworzyw sztucznych nie podążał w kierunku zastępowania innymi materiałami, ale w stronę 
projektowania i produkcji artykułów z tworzyw sztucznych, zwłaszcza opakowań, w 100 % przydatnych 
do recyklingu. Ma to także odzwierciedlenie w dyrektywie UE dotyczącej opakowań i odpadów opakowań. 
(Dyrektywa PE i Rady (UE) 2018/852 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 94/62/WE w sprawie 
opakowań i odpadów opakowaniowych). Skuteczny system zarządzania odpadami, począwszy 
od gospodarstw domowych poprzez łańcuch wartości odzysku i recyklingu wspierany przez dobre 
rozwiązania regulacyjne z pewnością przeniesie efekty w postaci znacznego wzrostu wykorzystania 
odpadów do produkcji nowych wyrobów.

1 https://www.plasticseurope.org/pl/resources/publications/540-raport-roczny-plasticseurope-polska-2017

https://www.trucost.com/
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Pyt. 6 Ile procent tworzyw sztucznych jest importowanych i eksportowanych z Polski i do jakich krajów? 
Proszę o dane z lat 2010-2017 z podziałem na poszczególne rodzaje tworzyw.

Szczegółowe dane o obrocie towarowym tworzywami sztucznymi są dostępne na stronie GUS: 
http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/HandelZagraniczny.aspx. 
Na podstawie tych danych poniżej przedstawiam pogarszające się saldo obrotów najważniejszymi 
tworzywami sztucznymi (polietyleny, polipropyleny, polistyreny, PET, polichlorki winylu, ABS, SAN, 
poliamidy, poliwęglany). Wskazuje się na w miarę stabilny eksport i dynamicznie rozwijający się import. 
Świadczy to o rosnącym zapotrzebowaniu na tworzywa, które nie są produkowane w Polsce, a także 
o dynamice rozwoju sektora przetwórstwa tworzyw sztucznych (coroczne wzrosty produkcji sprzedanej 
o 4-6%). Częściową odpowiedzią na krajowe zapotrzebowanie na tworzywa może być zapowiedziana 
inwestycja Grupy Azoty w produkcję propylenu i polipropylenu w zakładanej ilości ok. 400 tys. ton.

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Eksport 811 882 859 946 885 981 1 011 1 061
Import 1 955 2 033 2 016 2 015 2 195 2 150 2 440 2 641
Saldo -1 144 -1 151 -1 158 -1 069 -1 309 -1 169 -1 429 -1 580
Dane w tys. ton.

Głównym partnerem handlowym Polski w wymianie wewnątrzunijnej, zarówno w eksporcie, jak i w imporcie 
tworzyw w formach podstawowych oraz wyrobów, są od wielu lat Niemcy. Inni ważni partnerzy handlowi 
w imporcie to: Belgia, Francja, Włochy i Holandia, a w eksporcie: Czechy, Francja i Włochy. Wymiana 
handlowa Polski w 80-90% odbywa się z krajami unijnymi, natomiast z krajów spoza UE nasze największe 
rynki eksportowe to Ukraina – w zakresie tworzyw w formach podstawowych i Rosja – w zakresie wyrobów. 
Spoza UE najwięcej tworzyw w formach podstawowych importujemy z Korei Płd., a wyrobów – z Chin.

Pyt. 7 Jaki procent wpływów do budżetu państwa stanowią dochodu z przemysłu tworzyw sztucznych? 
Proszę o dane z ostatnich 10 lat.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii nie posiada danych dotyczących wpływów do budżetu 
państwa z przemysłu tworzyw sztucznych.

Z poważaniem

z up. Ministra 
Marcin Ociepa
Podsekretarz Stanu

[podpisano elektronicznie]

Do wiadomości:
1. Departament Spraw Parlamentarnych w KPRM

http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/HandelZagraniczny.aspx
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