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Klamka zapadła: tzw. plastics tax staje się faktem. 1 stycznia 
2021 r. w krajach UE ma zostać wprowadzony podatek od odpa-
dów opakowań z tworzyw sztucznych. Nowa danina wyniesie 
80 eurocentów za każdy kilogram plastiku, który nie został 
poddany recyklingowi. Czy Polska jest przygotowana na nowy 
podatek? Raczej nie: w naszym kraju system dopiero się tworzy, 
regulacje dotyczące Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta 
wciąż nie wyszły poza ministerialne gabinety. W tej sytuacji jak 
zwykle zapłacimy my wszyscy czyli podatnicy, zaś Polska, jak 
ujął dyrektor PZPTS Robert Szyman, zyskuje nową przeszkodę do 
pokonania na drodze do zrównania poziomu życia i stopnia rozwoju 
gospodarki. W numerze przedstawiamy stanowisko PZPTS, które 
można śmiało wziąć za jednolity głos całej branży w tej sprawie.

O ile prace legislacyjne są wciąż w powijakach, o tyle branża 
nie chowa głowy w piasek: przetwórcy zdają sobie sprawę z nad-
ciągających zmian i sami podejmują inicjatywy na rzecz wdraża-
nia założeń gospodarki o obiegu zamkniętym. Jak mówi  
Mariusz Puzio, Prezes Zarządu Inline Poland Sp. z o.o. w rozmo-
wie z Plastime Magazine „branża jest gotowa na zmiany”.  

Ich kierunek wydaje się oczywisty: coraz szersze wykorzystanie 
recyklatów, o czym piszą Krzysztof Nowosielski z ML Polyolefins 
oraz Agata Świderska. Nic dziwnego, że rynek tworzyw pocho-
dzących z recyklingu dynamicznie rośnie. W połowie roku był już 
wart niemal 40 mln dolarów.

Plastics tax, dyrektywa Single-Use Plastics, ROP – w tworzywach  
gorąco jak nigdy. Może dla odmiany pomówmy więc o... chłodze niu. 
W artykułach „Rynek systemów chłodzenia” oraz „Chłodzenie 
procesowe” dość szczegółowo zagłębiamy się w tę tematykę. 

A gdyby tak same tworzywa mogły odprowadzać ciepło, chło-
dząc nie tylko siebie, ale także swoje otoczenie? - zastanawia się 
Joanna Domińska. Brzmi to może jak fikcja literacka, ale okazuje 
się, że pomysł ten został już wcielony w życie przez kilka zespo-
łów naukowców. Podsumować to można krótko: branża tworzyw 
staje się nie tylko liderem we wdrażaniu założeń GOZ, ale również 
nie ustępuje pola w innowacyjności.

Redaktor Naczelny

W tworzywach gorąco...


