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Kiedy w połowie 2019 roku mówiło się o nadchodzącym spo-
wolnieniu gospodarczym, nikt nie przypuszczał, że za sprawą 
koronawirusa już za kilka miesięcy ciemne chmury okażą się 
rozległym burzowym frontem z całym pakietem błyskawic: 
żywiołem, z którego nikt nie wyjdzie suchą stopą. Przemysł 
tworzyw sztucznych, który już pod koniec ubiegłego roku zaczął 
odczuwać spowolnienie (nadciągające przede wszystkim z bran-
ży motoryzacyjnej), musiał też zmierzyć się z rosnącą medialną 
histerią oraz eskalacją legislacyjnych obostrzeń dotyczących pla-
stiku – pod tym względem rok 2019 był bardzo nieprzyjemnym 
zimnym prysznicem. I chociaż koronawirus na moment wyciszył 
krytykę tworzyw sztucznych, które w czasie pandemii pokazały 
swoją wartość, problemy branży nie znikły. Wręcz przeciwnie, 
przed nami niezwykle trudne drugie półrocze 2020, a twarde 
dane, które przytaczamy za PlasticsEurope, nie pozostawiają złu-
dzeń: produkcja wyrobów z tworzyw już teraz notuje dwucyfrowe 
spadki. Co będzie dalej?

W dobie zagrożeń biologicznych rozwiązaniem może być 
automatyzacja produkcji. Czy pandemia przyspieszy wdrażanie 

Przemysłu 4.0, co w dłuższej perspektywie okaże się zbawienne 
dla przedsiębiorstw? Tutaj, poza sprawnym systemem zarządza-
nia i cyfrowym obiegiem informacji, niezbędnym ogniwem są 
innowacyjne, łatwe w programowaniu albo wręcz samouczące się 
urządzenia. W tym miejscu na scenę wkraczają roboty przemy-
słowe, którym poświęcamy główny blok niniejszego wydania.  
Co mają do zaoferowania producenci tych urządzeń?

W dobie pandemii warto pamiętać, że na pierwszym froncie 
walki znalazły się plastikowe opakowania i to one – obok środ-
ków ochrony takich jak przyłbice czy jednorazowe rękawiczki 
– mocno wpłynęły na poprawę społecznego odbioru tworzyw 
w ostatnich tygodniach. Opakowania z tworzyw są bezpieczne. 
Warto pamiętać, że aktualnie obowiązujące przepisy regulują 
szereg kwestii w tym zakresie. W artykule „Bezpieczna żywność” 
Adam Fotek opisuje stan prawny na koniec czerwca br.  
Dla przetwórcy działającego w tym obszarze jest to lektura  
obowiązkowa.

Redaktor Naczelny

Chmury nad branżą. Pomogą roboty?
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Z amiast przetwarzać odpady z two-
rzyw sztucznych w tzw. recyklaty 
albo spalać, jak to ma miejsce obec-

nie, przekształcane są one w trzy typy pro-
duktów przemysłowych, takich jak oleje, 
woski i rozpuszczalniki. Są to ekologicz-
ne produkty, stanowiące alternatywę dla 
produktów naftowych. Wykorzystuje się je 
jako składniki ponad 1000 czystych, war-
tościowych artykułów codziennego użyt-
ku.

Pierwszy patent firmy Clariter, który 
zarejestrowano w 2003 roku, opracował 
znany polski naukowiec prof. Andrzej 
Bylicki. Stał on na czele licznych instytucji, 

był autorem ponad 100 publikacji, 16 paten-
tów, a także mentorem wielu pokoleń che-
mików i lekarzy. Odznaczony za zasługi, 
między innymi Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski, profesor pozo-
stał w pełni aktywny naukowo aż do 2010 
roku, kiedy zmarł w wieku 94 lat.

W ciągu ostatnich 17 lat poczyniono 
inwestycje w wysokości ponad 35 milionów 
euro w celu udoskonalenia przełomowej 
technologii recyklingu chemicznego firmy 
Clariter. Dzięki pilotażowemu zakładowi 
w Gliwicach oraz pierwszej instalacji w 
skali przemysłowej w East London w RPA, 
sprawdzony został proces technologiczny 

składający się z 3 etapów: krakingu ter-
micznego, hydrorafinacji oraz rozdziału 
i destylacji do frakcji o różnych zakre-
sach wrzenia i właściwościach, takich jak 
wysokiej jakości bezwonne rozpuszczalni-
ki, oleje, czy woski. Wytworzone produkty 
wykorzystuje się następnie jako składniki 
zróżnicowanych artykułów konsumenc-
kich: farb, środków czyszczących, a nawet 
smarów do nart. Opracowana metoda 
zamyka cykl życia plastiku, a także przy-
czynia się do kreowania czystego środo-
wiska bez produktów wykorzystujących 
surowce kopalne i naturalne.

Kluczową zaletą technologii Clariter 
jest to, że może przyjąć ponad 60 procent 
wszystkich odpadów z tworzyw sztucz-
nych, nawet tych o najniższej wartości, jak 
np. ograniczone ilości (do 5%) polistyrenu 
oraz używać je w jednym strumieniu pro-
dukcyjnym. To eliminuje potrzebę sorto-
wania tego rodzaju odpadów według koloru 
czy rodzaju wyrobu. Szeroki zakres plasti-
kowych odpadów, które Clariter wykorzy-
stuje jako surowiec, eliminuje więc więk-
szość problemów, z jakimi borykają się 
firmy działające w recyklingu tradycyjnym 
(mechanicznym).

Clariter wprowadza w życie plan wybu-
dowania w Polsce instalacji, która docelowo 
będzie produkowała 50 tysięcy ton ekolo-
gicznych produktów z odpadów z plastiku 
rocznie. Trwają zaawansowane rozmowy 
z inwestorami, właścicielami lokalizacji, 
a także z potencjalnym partnerem, który 
od 25 lat jest właścicielem zamkniętego 
składowiska odpadów. Takie partnerstwo 
może dodatkowo zapewnić stały strumień 
tworzyw sztucznych do procesu produk-
cyjnego Clariter na wiele lat.

Opracowana w Polsce unikalna technologia recyklingu chemicznego firmy 
Clariter zamyka cykl życia plastiku.

Clariter rozwija technologię recyklingu 
chemicznego polskiego naukowca

Czarny pigment pochłania 
światło z lamp stosowanych w 
sortowniach plastiku, co unie-
możliwia identyfikację rodzaju 
użytego polimeru przez czuj-
nik, w wyniku czego materiał 
nie trafia do recyklingu.

Firma Shepherd Color od 40 
lat opracowuje, optymalizuje i 
wytwarza pigmenty IR Black. 

W oparciu o nową recepturę 
firma wprowadziła ulepszo-
ną wersję pigmentu o nazwie 
Arctic®Black 10P925. Pigment 
jest zoptymalizowany pod 
kątem sortowania plastików 
z użyciem podczerwieni. Jego 
podstawowe właściwości to 
głęboki, intensywny kolor, 
niemagnetyczność, odporność 

na wielokrotne wytłaczanie. 
Pigment znajduje się w wielu 
rejestrach chemicznych, 
co zapewnia dostępność na 
całym świecie, jest też zgod-
ny z przepisami dotyczącymi 
opakowań żywności na terenie 
Unii Europejskiej.

Jak zachwala producent, 
Black 10P925 jest doskonały 

nie tylko do barwienia artyku-
łów plastikowych przeznaczo-
nych do produkcji, pakowania 
i transportu żywności, ale 
również może być stosowany 
w innego rodzaju powłokach. 
klientów w branży powłok i 
tworzyw sztucznych.

Założona w 1981 r. The 
Shepherd Color Company 
wytwarza szeroką gamę 
wysokiej jakości złożonych 
pigmentów nieorganicznych o 
zastosowaniach w rozmaitych 
branżach.

Nowy barwnik IR Black do recyklingu czarnego plastiku.
 
The Shepherd Color Company zaprezentował barwnik do opakowań, który może 
odbijać fale podczerwone sortowniach, aby plastik mógł trafić do recyklingu.
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Z anieczyszczenie oceanów plastiko-
wymi odpadami stało się symbolem 
szkodliwości tworzyw sztucznych, 

a branżę polimerową naznaczyło piętnem 
truciciela – nie do końca słusznie. Nie wda-
jąc się jednak w kolejne jałowe dyskusje na 
ten temat, trzeba zauważyć, że do oceanów 
na całym świecie trafia rocznie ponad 14 
ton tego śmieci z tworzyw.

Oczyszczaniem wód zajmuje się coraz 
więcej fundacji i start-upów. Zbudowane 
przez holenderską fundację The Ocean 
Cleanup inteligentne urządzenie do prze-
chwytywania odpadów plastikowych 
zbiera śmieci z Wielkiej Pacyficznej Plamy 
Śmieci. – Musimy zatrzymać również falę 
nowego plastiku, który dociera do oceanów 
– mówi Boyan Slat, założyciel i prezes 
fundacji. Dlatego „Interceptor” wypłynie 
także na rzeki oraz do portów. Jednym 
z pierwszych będzie jamajski port w 
Kingston.

Tylko na Jamajce przez zatokę Hunts 
Bay i port Kingston do oceanu trafia rocz-
nie 578 ton plastikowych odpadów – wyni-
ka z badań przeprowadzonych przez fun-
dację The Ocean Cleanup.

– Uruchamiając Interceptora od funda-
cji The Ocean Cleanup, usuniemy olbrzymie 
ilości śmieci z portu w Kingston, zanim trafią 
do oceanu. W tym samym czasie zwięk-

szymy świadomość wśród społeczności na 
temat naszych działań, motywując ludzi 
do nowych zachowań – twierdzi Nalini 
Sooklal, dyrektor zarządzający Recycling 
Partners of Jamaica (RPJ).

Interceptor ma być w pełni zasilany 
energią słoneczną. Samoczynnie zbiera 
odpady plastikowe, przepływając przez 
zanieczyszczone wody. W momencie, gdy 
jego zbiornik będzie niemal całkowicie 
zapełniony, urządzenie wyśle wiadomość 
do lokalnego operatora zajmującego się 
zbiórką śmieci. Po opróżnieniu odpady 
zostaną poddane recyklingowi. Inwestycja 
we wdrożenie tej technologii zostanie dofi-
nansowana kwotą miliona dolarów przez 
Benioff Ocean Initiative.

Nad rozwiązaniem działającym na 
podobnej zasadzie jak to opracowane przez 
The Ocean Cleanup pracuje też Clear Blue 
Sky, organizacja typu non-profit zajmu-
jąca się walką z zanieczyszczeniem oce-
anów. FRED to zbudowany przez nią, zasi-
lany energią słoneczną robot oparty na 
konstrukcji katamaranu. Jest to maszyna 
próżniowa, która zbiera pływające plasti-
kowe odpady w sposób zbliżony do tego, 
z którym mamy do czynienia w przypad-
ku taśmy przenośnika. Urządzenie pływa 
z prędkością około dwóch węzłów, co 
pozwala mu na płynną pracę.

Wacław Wasiak był wy bitnym specjalistą 
i wiel kim entuzjastą opakowań. Za swoje 
osiągnięcia został odznaczony wieloma 
odznaczeniami państwowymi. W 2017 roku 
otrzymał tytuł „Zasłużony dla Przemysłu 
Opakowań”. Był autorem ponad stu mono-
grafii, artykułów, analiz i raportów o prze-
myśle i rynku opakowań. Był też organi-
zatorem wielu konferencji branżowych i 
kongresów, przez swoją działalność stając 
się znanym i znaczącym popularyzatorem 
wiedzy o opakowaniac, chętnie wspierają-
cym ich rozwój, dzielącym się swoją roz-
ległą wiedzą i bogatym doświadczeniem. 
Rodzinie i Przyjaciołom Pana Wacława 
składamy najszczersze kondolencje.

Ocean Cleanup oczyści z plastiku rzeki i porty
 
The Ocean Cleanup do walki z Wielką Pacyficzną Plamą Śmieci wykorzystuje 
autonomicznego robota. Teraz „Interceptor” posłuży do czyszczenia rzek i 
portów.

Zmarł Wacław Wasiak, 
wieloletni dyrektor PIO 

22 czerwca zmarł 
Wacław Wasiak, 
wieloletni, zasłużony 
dyrektor generalny 
Polskiej Izby Opakowań.

Certyfikowane 
compoundy BIO-FED
Certyfikaty „OK compost HOME” 
i „OK biodegradable SOIL” dla bio 
compoundu BIO-FED.

BIO-FED, oddział firmy AKRO-
PLASTIC GmbH, rozszerza swoje portfo-
lio granulatów M·VERA® o nowe produk-
ty. W zależności od wymagań klientów 
compoundy te – wytwarzane w całości 
lub częściowo z surowców odnawialnych 
– ulegają biodegradacji/kompostowaniu 
w różnych warunkach lub nadają się do 
długotrwałego użytkowania.

Nowy produkt M·VERA® GP1012 
został opracowany specjalnie do formo-
wania wtryskowego. Składa się on pra-
wie wyłącznie z surowców odnawialnych 
i posiada certyfikat „OK biodegradable 
SOIL” i „OK compost HOME” wydany 
przez TÜV AUSTRIA.

Compound doskonale sprawdza się w 
przypadku zastosowań wymagających 
wysokiej sztywności, dlatego można go 
wykorzystywać do produkcji szerokie-
go spektrum artykułów gospodarstwa 
domowego, zabawek, opakowań itp.
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Transakcja, opiewa-
jąca na łączną kwotę 
259,125 mld SAR (69,1 

mld dol), co odpowiada cenie 
123,39 SAR za akcję, zwiększa 
obecność Aramco w globalnym 
przemyśle petrochemicznym, 
w którym w nadchodzących 
latach oczekuje się szybkiego 
wzrostu zapotrzebowania na 
ropę. Łączna wartość produk-
cji petrochemicznej Aramco 
i SABIC w 2019 r. osiągnęła 
poziom blisko 90 milionów 
ton.

Przejęcie udziałów SABIC 
jest zgodne z długoterminową 
strategią Aramco, mającą na 
celu zwiększenie zintegrowa-
nych zdolności rafineryjnych 
i petrochemicznych oraz two-
rzenie wartości dzięki integra-
cji w całym łańcuchu węglowo-
dorów. Akwizycja przekształca 
Aramco w jednego z głównych 
światowych graczy w branży 
petrochemicznej. Finalizacja 
transakcji umożliwi zintegro-
wanie dotychczasowej pro-
dukcji koncernu z surowcami 
SABIC, rozszerzenie możli-
wości w zakresie zakupów, 
łańcucha dostaw, produkcji, 
marketingu i sprzedaży, a 
także uzupełnianie obecno-
ści geograficznej, projektów i 
partnerów. Istotnym czynni-
kiem jest również zwiększenie 
odporności generowania prze-
pływów pieniężnych dzięki 
synergicznym możliwościom 
obu koncernów. Po transakcji 
SABIC oczekuje, że skorzysta 
na produkcji surowców che-
micznych Aramco oraz zdol-
ności do inwestowania i reali-
zacji projektów rozwojowych 
na bardzo dużą skalę.

– To znaczący kamień 
milowy dla trzech najważ-

niejszych podmiotów w Arabii 
Saudyjskiej – powiedział H.E. 
Yasir Othman Al-Rumayyan, 
szef Public Investment Fund. – 
Zapewnia kapitał na długoter-
minową strategię inwestycyjną 
PIF, ponieważ napędza trans-
formację gospodarczą i rozwój 
Arabii Saudyjskiej, przynosząc 
dalsze korzyści mieszkańcom 
naszego kraju. Wspiera 
ciągły rozwój Aramco 
i zwiększa jego mię-
dzynarodowy zasięg. 
Transakcja zapewnia 
firmie SABIC nowego 
udziałowca strategicz-
nego w branży ener-
getycznej, który daje 
możliwość wspierania 
projektów rozwojo-
wych.

– Cieszymy się ze 
sfinalizowania tej 
transakcji. To znaczący 
krok naprzód, który 
poszerza strategię 
produktową Aramco 
i przekształca naszą firmę w 
jednego z głównych global-
nych graczy petrochemicznych 
– powiedział Amin Nasser, 
prezes i dyrektor general-
ny Aramco. – Oczekujemy, że 
strategiczna integracja naszej 
działalności wydobywczej i 
produkcji końcowych surow-
ców chemicznych z platformą 
chemiczną SABIC stworzy moż-
liwości selektywnej synergii 
integracyjnej, która wspiera 
wzrost i wartość dodaną dla 
akcjonariuszy.

Prezes Aramco odniósł się 
również do aktualnej sytu-
acji związanej z pandemią: 
– Pomimo pandemii COVID-19, 
która zmusza wiele firm do 
przemyślenia lub zmiany stra-
tegii długoterminowych, nasza 

długoterminowa koncentracja, 
siła finansowa i odporność 
umożliwiły nam sfinalizowanie 
tej historycznej transakcji. Jest 
to początek nowego rozdziału w 
historii obu firm i jest ważnym 
wyznacznikiem w realizacji 
naszej długoterminowej stra-
tegii produktowej – podkreślił 
Amin Nasser.

– Zakończenie tej transakcji 
stanowi ważny krok w ciągłym 
dążeniu Aramco do rozwoju 
globalnej zintegrowanej dzia-
łalności produktowej zapro-
jektowanej w celu zwiększenia 
wartości w całym łańcuchu 
węglowodorów – powiedział 
Abdulaziz Al-Gudaimi, starszy 
wiceprezes do spraw produktu, 
Aramco. – Wraz z dołączeniem 
SABIC do rodziny firm Aramco, 
oczekujemy stworzenia syner-
gii i wartości dodanej poprzez 
integrację w obszarze zakupów, 
łańcucha dostaw, produkcji, 
marketingu i sprzedaży.

– Relacje SABIC z PIF i 
Aramco sięgają naszych począt-
ków w 1976 roku – zauważył 
Yousef A. Al-Benyan, wice-
prezes i dyrektor generalny 

SABIC. – SABIC jest wdzięcz-
ny Jego Ekscelencji Yasirowi 
Al-Rumayyanowi za silne i stałe 
wsparcie, które otrzymaliśmy 
od niego, jak i PIF. Globalna 
skala i obecność SABIC, jednej 
z najważniejszych na świecie 
zdywersyfikowanych firm che-
micznych, zapewnia znaczące 
wzmocnienie Aramco. Jako 

platforma rozwoju 
chemikaliów, SABIC 
spodziewa się skorzy-
stać z dodatkowej skali, 
technologii, potencjału 
inwestycyjnego i moż-
liwości rozwoju, które 
Aramco wniesie w zin-
tegrowaną produkcję 
energii i chemikaliów. Z 
niecierpliwością ocze-
kujemy przyczynie-
nia się do globalnego 
wzrostu chemikaliów 
przy jednoczesnym 
wspieraniu Saudi Vision 
2030.

Jako nowy więk-
szościowy akcjonariusz 
Aramco ma możliwość wybo-
ru większości dyrektorów 
SABIC. Ustanowiono również 
Komitet ds. Współpracy i 
Integracji Korporacyjnej, któ-
rego zadaniem będzie wyda-
wanie zaleceń dotyczących 
kwestii współpracy i integracji 
dla SABIC w szczególności, 
jak i dla całej grupy Aramco. 
Komitetowi będzie przewodni-
czył dyrektor generalny SABIC. 
Będzie on składał się z dwóch 
innych członków SABIC oraz 
trzech członków z Aramco.

Jak dowiedzieliśmy się 
w polskim oddziale firmy, 
nazwa SABIC pozostaje bez 
zmian, a wszystkie obecne 
kontrakty są realizowane 
zgodnie z umowami.

Aramco finalizuje przejęcie 70% udziałów w SABIC
 
Aramco ogłosiło sfinalizowanie transakcji przejęcia 70% udziałów w Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) od 
saudyjskiego funduszu inwestycyjnego Public Investment Fund (PIF).
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Przetwórcy tworzyw 
sztucznych przez 
wiele tygodni trwa-

nia pandemii systematycz-
nie produkowali i dostar-
czali nieodpłatnie przyłbice 
ochronne dla polskich szpi-
tali, placówek medycznych 
oraz placówek opiekuńczych. 
Teraz apelują do władz, aby 
nie tylko przyłbice, ale rów-
nież inne środki ochrony 
osobistej były produkowane 
w Polsce przez rodzimych 
producentów i były dostęp-
ne cały czas, bez zbędnego 
okresu oczekiwania na ich 
wyprodukowanie bądź spro-
wadzenie z zagranicy.

Firmy zrzeszone w 
PZPTS podczas Walnego 
Zgromadzenia swojej orga-
nizacji uchwaliły List 
Otwarty, który kierują do 
polskich władz – zarówno 
rządu, jak i parlamentu.

– Okres pandemii z jed-
nej strony pokazał jak istot-
ną rolę odgrywają tworzywa 
sztuczne we współczesnym 
świecie – powiedział Robert 
Szyman, Dyrektor Generalny 
Polsk iego Zw iązk u 
Przetwórców Tworzyw 
Sztucznych. – Chodzi między 
innymi o środki ochrony oso-
bistej, kurtyny izolacyjne czy 
jednorazowe naczynia, sztuć-
ce, strzykawki jednorazowe 
czy worki na krew i inne płyny 
ustrojowe.

Robert Szyman zwrócił 
uwagę, że opakowaniach do 
żywności nie tylko chronią 
ją przed przed zakażeniem 
bakeryjnym czy wiruso-
wym, a również wydłuża-
ją okres jej przydatności do 

spożycia. To z kolei wspiera 
walkę z plagą naszych cza-
sów, jaką jest marnotrawie-
nie żywności

Dyrektor Generalny 
PZPTS odniósł się też do 
sytuacji branży, kierując 
apel do władz: – Jako branża 
dotkliwie odczuliśmy również 
negatywne skutki ekonomicz-
ne tej sytuacji, jak wstrzyma-
nie prac przemysłu motory-
zacyjnego, spowolnienie prac 
budowlanych, wstrzymanie 
lotów pasażerskich czy zakaz 
organizacji imprez. Dlatego 
zwracamy się z apelem do 
władz o pilne podjęcie dzia-
łań umożliwiających ochro-
nę miejsc pracy i stymulację 
gospodarki. Pamiętajmy też 
o szczególnie trudnej sytuacji 
firm recyklingowych, gdzie 
spadające ceny ropy spowo-
dowały nieopłacalność pro-
dukcji recyklatu względem 
nowo wyprodukowanych 
tworzyw.

W Liście Otwartym przed-
siębiorcy zrzeszenie w PZPTS 
apelują między innymi o 
tworzenie zachęt przyspie-
szających sanację przemy-
słu motoryzacyjnego, inwe-
stycje w publiczne projek-
ty infrastrukturalne w celu 
zwiększenia popytu i wspar-
cia przejścia na Gospodarkę 
Obiegu Zamkniętego w sek-
torze budowlano-remonto-
wym, wsparcie recyklerów 
dedykowanymi środkami 
finansowymi, które umożli-
wią im zachowanie płynno-
ści i ochronę miejsc pracy, a 
dodatkowo wsparcie ulgami 
tak, by ich działalność była 
opłacalna biznesowo.

Apel PZPTS do władz
 
Dbając o bezpieczeństwo musimy produkować środki 
ochrony osobistej – Walne Zgromadzenie Polskiego 
Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych 
wystosowało apel do krajowych władz.

Członkowie Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych, obecni na 
Walnym Zgromadzeniu PZPTS 23 czerwca br., zwracają się z poniższym apelem 
do wszystkich osób, które odpowiadają za odbudowę polskiej gospodarki w 
ramach walki ze skutkami pandemii koronawirusa.

Branża przetwórców tworzyw sztucznych w Polsce to ponad 7 tysięcy firm 
zatrudniających łącznie 60 tysięcy osób. Łącznie w krajach Unii Europejskiej jest 
ponad 50 tysięcy podmiotów, dających pracę ponad 1,6 mln osób. Podkreślamy, 
że współczesny świat praktycznie nie może istnieć bez tworzyw, które są lekkie, 
plastyczne i trwałe. Pandemia udowodniła przydatność tworzyw w tak newral-
gicznej dziedzinie, jak ochrona zdrowia i życia ludzkiego – tworzywa służą do 
produkcji przyłbic ochronnych, kurtyn foliowych, rękawic, strzykawek, wor-
ków na płyny fizjologiczne i kroplówki, a o czym mniej osób wie, do maseczek 
jednorazowych. Zastosowania w ochronę zdrowia można mnożyć. Żywność 
zapakowana w higienicznych warunkach u producentów jest bezpieczniejsza, niż 
ta przechowywana w ladach chłodniczych. Z powodów higienicznych wzrosła 
ilość używanych naczyń i sztućców jednorazowych. Tworzywa przyczyniają się 
do ochrony środowiska, między innymi poprzez zmniejszenie masy samocho-
dów czy samolotów, przy produkcji odnawialnych źródeł energii. Opakowania 
z tworzyw sztucznych odgrywają istotną rolę w ograniczeniu marnotrawstwa 
żywności, dodatkowo wpływając na redukcję emisji CO2 w transporcie. W 
budownictwie natomiast poprawiają efektywność energetyczną budynków. Ich 
rola w medycynie jest nie do przecenienia – choćby jako materiał do wytwarza-
nia jednorazowych strzykawek czy pojemników na krew i inne płyny ustrojowe, 
a także w protetyce.

Branża przetwórców tworzyw sztucznych niezwykle boleśnie odczuła skut-
ki panującej pandemii. Szczególnie dotkliwie w obecnym czasie cierpią firmy 
zajmujące się recyklingiem tworzyw sztucznych, gdzie dodatkowo, oprócz 
obniżki popytu na wyroby z tworzyw, gwałtownie spadły ceny ropy naftowej, 
jako głównego surowca do produkcji tworzyw pierwotnych. Tym samym popyt 
na recyklat został drastycznie zredukowany, co ma zdecydowanie negatywny 
wpływ na proponowaną przez UE budowę Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

Niniejszym listem chcemy zaapelować do decydentów, że potrzebujemy planu 
naprawczego, koordynowanego zarówno na poziomie Polski, jak i całej Unii 
Europejskiej. Naszym celem jest uniknięcie upadłości, ochrona miejsc pracy, jak 
również zapewnienie ciągłości produkcji podstawowych towarów. Jako szczegó-
łowe rozwiązania proponujemy:
1. ułatwienie i wsparcie inwestycji w produkcję środków ochrony osobistej (ŚOI) 

w Europie w celu zapewnienia ciągłości dostaw i zmniejszenia zależności od 
importu z Azji;

2. inwestycje w publiczne projekty infrastrukturalne w celu zwiększenia popytu 
i wsparcia przejścia na GOZ w sektorze budowlano-remontowym, co pomoże 
osiągnąć cele w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami i łagodzenia 
zmian klimatu;

3. przygotowanie zachęt inwestycyjnych, mających na celu przyspieszenie oży-
wienia w przemyśle motoryzacyjnym poprzez stworzenie zachęt do zakupu 
nowych, bardziej przyjaznych dla środowiska pojazdów;

4. wsparcie branży recyklerów dedykowanymi środkami finansowymi, umoż-
liwiającymi im zachowanie płynności finansowej w najtrudniejszym okresie 
oraz ochronę miejsc pracy. Docelowo rozważenie ulg finansowych dla tego 
sektora gospodarki tak, aby jego działalność była opłacalna biznesowo;

5. weryfikacja obecnych i przyszłych inicjatyw legislacyjnych, dotyczących two-
rzyw sztucznych w celu uwzględnienia aspektów higieny i bezpieczeństwa 
wyrobów z tworzyw sztucznych w obliczu ewentualnych przyszłych pande-
mii;

6. rozważenie zamrożenia wszystkich innych niż istotne inicjatyw regulacyjnych 
dotyczących tworzyw sztucznych w celu wsparcia ożywienia branż, które już 
teraz borykają się ze skutkami kryzysu COVID-19.

Jako branża dostrzegamy problem związany z odpadami tworzyw sztucznych 
i poziomem ich zagospodarowania, jednak stanowczo sprzeciwiamy się łącze-
niu plastiku wyłącznie z tym zagadnieniem. Branża, w porozumieniu z Komisją 
Europejską, samodzielnie wyznaczyła cel dojścia z obecnych 3,5 mln do 10 mln 
ton materiałów z recyklingu w gotowych wyrobach do roku 2025 w ramach tzw. 
Circular Plastics Alliance. Jest to cel ambitny, ale osiągalny. Jednak może być zre-
alizowany z uwzględnieniem postulatów, jakie zgłaszamy w tym liście. Jesteśmy 
w każdej chwili gotowi do rozmów na temat szczegółowych rozwiązań legislacyj-
nych dotyczących poruszonych przez nas w niniejszym liście zagadnień. Liczymy, 
że nastąpi to bezzwłocznie.

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych
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