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Szanowny Pan Minister Waldemar Buda 

 

Ministerstwo Rozwoju i Technologii 

Pl. Trzech Krzyży 3/5 

00-507 Warszawa 

Warszawa, 31.10.2022 

 

Dotyczy.: wpływu cen energii elektrycznej na branżę przetwórstwa tworzyw sztucznych 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

Wnioskujemy o wzięcie pod uwagę branży przetwórstwa tworzyw sztucznych jako 

szczególnie narażonej na wzrost cen energii ze względu na fakt, że średnio energia 

elektryczna w koszcie produkcji wynosi 30 % -35 %. Obawiamy się, że w wyniku objęcia 

masowymi dotacjami przedsiębiorstw w innych krajach UE nasze produkty utracą 

konkurencyjność zarówno na rynku krajowym jak również unijnym. Rynek unijny 

pozostaje głównym rynkiem sprzedaży zagranicznej dla polskich przetwórców. 

Konsekwencje takiego procesu bezpośrednio negatywnie wpłyną na krajowe 

przedsiębiorstwa, a biorąc pod uwagę inne niekorzystne obecnie warunki mogą 

doprowadzić do upadłości części podmiotów. 

Wiodące PKD dla naszej branży to 22.22z do 22.29z a także 22.21z oraz firm 

zajmujących się recyklingiem 38.32z.  

Branża tworzyw sztucznych jest kluczową branżą w zaopatrzeniu szeregu 

przedsiębiorstw na polskim rynku, wszędzie tam, gdzie stosowane są opakowania, a 

także niezbędne produkty dla branży budowalnej, branży farmaceutycznej, chemii 

gospodarczej i kosmetyków, branży RTV i wielu innych. Także są one kluczowe dla 

opieki zdrowotnej. Niezbędne opakowania chronią produkt przed zabrudzeniem i 
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zniszczeniem jak również w przypadku przemysłu spożywczego dostępem tlenu i 

drobnoustrojów przedłużając przydatność do spożycia. Produkty dla budownictwa, 

przemysłu motoryzacyjnego, obiektów sportowych i inne wspomagają rozwój tych 

branż. 

Zgodnie z danymi GUS z 2020 roku w 2340 przedsiębiorstwach branży przetwórstwa 

tworzyw sztucznych i gumy było zatrudnionych ok. 200 tys. osób. Przedsiębiorstwa 

wygenerowały sprzedaż ok 96 mld zł.  

 

 

 

Z wyrazami szacunku  

 

                                                                                        /pzpts0498/ 

 

Robert Szyman 

Dyrektor Generalny 

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych 

 

 

 

dw: Dyrektor Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej 

        Pani Marlena Tryka 
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