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                       Warszawa, 31 maja 2019 

Pan Mateusz Morawiecki 
Prezes Rady Ministrów 

Pani Jadwiga Emilewicz 
Minister Przedsiębiorczości i Technologii 

Pani Teresa Czerwińska 
Minister Finansów 

Pan Henryk Kowalczyk 
Minister Środowiska 

 

Dotyczy projektu ustawy z dnia 29 kwietnia o  zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw i rozporządzenia do UD 332 - stawka 
recyklingowa od toreb na zakupy z tworzywa sztucznego powyżej 49 mikrometrów  

 

Szanowny Panie Premierze 

Szanowni Państwo Ministrowie 

 

W związku z planem objęcia toreb handlowych z tworzywa sztucznego o grubości powyżej 49 

mikrometrów opłatą recyklingową (projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 

stawki opłaty recyklingowej z dnia 29.kwietnia 2019r.), jako krajowi, polscy przedsiębiorcy 

związani z przetwórstwem tworzyw sztucznych niniejszym chcemy wyrazić swój sprzeciw 

wobec tego projektu, jak i oburzenie sposobem jego wprowadzania. 

 

Wprowadzenie do zagadnienia: 

W 2015 roku Unia Europejska wydała Dyrektywę dotyczącą ograniczania określonych 

rodzajów handlowych toreb z tworzywa sztucznego, tzw. Lekkich toreb o grubości od 15 do 49 

mikrometrów i zobligowała państwa członkowskie do wprowadzenia regulacji zapewniających 

spadek zużycia tych toreb. Wobec toreb grubszych niż 49 mikrometrów nie wprowadzono 

żadnych restrykcji, gdyż torby te spełniają kryteria wielokrotnego użytku i zgodnie z wynikami 

badań są traktowane jako najmniej niekorzystne dla środowiska. 

W roku 2017 Ministerstwo Środowiska wprowadziło ustawę nakładającą tzw. opłatę 

recyklingową na lekkie torby z tworzywa sztucznego, celem redukcji ich zużycia zgodnie z 

Dyrektywą. Opłata została wprowadzona od 01.stycznia 2018r.  

Kluczowe problemy: 

1. Po wprowadzeniu opłaty w roku 2018 polskie firmy produkujące tego typu opakowania 

stanęły przed koniecznością modernizacji lub wymiany swojego parku maszynowego, 

aby dostosować się do nowych regulacji. Ministerstwo w żaden sposób nie 

sygnalizowało wówczas, że planuje objąć opłatą również torby grubsze.  Obecnie, po 

zaledwie 17 miesiącach obowiązywania nowych przepisów, bez żadnych konsultacji z 

przedsiębiorcami Ministerstwo rozszerza opłatę recyklingową, (dokładając do tego 
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obciążenie sklepów obowiązkową sprawozdawczością, która wyeliminuje całkowicie 

torby z tworzywa sztucznego z małych, lokalnych rodzinnych sklepików).  

2. Zgodnie z powyższym, polskie firmy znalazły się w sytuacji, w której po podpisaniu 

wieloletnich umów leasingu bądź kredytowych, tuż po zakupie nowych maszyn lub 

jeszcze w trakcie inwestycji, wprowadzana jest kolejna regulacja mająca krytyczny 

wpływ na ich działalność. Co ważne, poniesione wydatki nie wpłynęły na wzrost 

produkcji ani zysku, lecz były niezbędne do utrzymania miejsc pracy i kontynuowania 

działalności…  

3. Tymczasem ok. 70% toreb na rynku  jest produkowanych przez polskie firmy. Według 

danych Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych produkcją toreb 

sklepowych zajmuje się ok. 120 polskich firm, a ok. 3.500 osób jest zatrudnionych 

bezpośrednio przy ich produkcji. Firmy z tej branży to  polskie, głównie rodzinne firmy. 

Rozszerzenie opłaty stanowi realne zagrożenie dla ich istnienia - przecież 

wprowadzenie opłaty recyklingowej w 2018 roku spowodowało niemal całkowity 

spadek zużycia lekkich toreb z tworzywa sztucznego! 

4. Wprowadzenie nowej regulacji nie jest w żaden sposób narzucone ani wymagane 

przez Unię Europejską, a stanowi własny „autorski” pomysł Ministerstwa. Ale jeśli 

zaledwie jeden polski dostawca (wprawdzie z czołowej „10” firm w branży) za rok 2018 

wpłacił do budżetu ok. 26 mln złotych z tytułu samego podatku VAT, to doliczając do 

tego wpłaty z podatków dochodowych, ZUS (zatrudnia ponad 50 osób), PFRON, 

podatki gminne, opłaty produktowe itp. łatwo policzyć, że budżet państwa otrzymuje od 

naszych firm wpływy co najmniej kilkunastokrotnie wyższe niż możliwa do uzyskania 

kwota z opłaty recyklingowej. Potwierdzeniem może być kwota opłaty za ostatni rok. 

Wobec powyższego prosimy Minister Finansów oraz Ministra  Środowiska o spotkanie 

celem przedstawienia naszych problemów i uwag, a jednocześnie prosimy o wstrzymanie 

przez Pana Ministra projektu rozszerzenia opłaty recyklingowej, aby umożliwić naszym 

firmom przetrwanie i dalszą działalność.  

W załączeniu przesyłamy także  pytania dotyczące zasadności objęcia toreb z tworzywa 

sztucznego opłatą recyklingową 

 

 

Z poważaniem, 

Robert Szyman 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Generalny  

Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych 
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