
Dotyczy: Ponowne przesłanie prośby jest spowodowane aktualizacją numeracji artykułów ustawy z 
senackiego druku 594 

Warszawa, 18 września 2017 r. 
 

Pan Zdzisław Pupa 
Komisja Środowiska 
Senat RP 
 
Szanowny Panie Przewodniczący, 
 
   W imieniu Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych pozwalam sobie przesłać prośbę 
naszej branży do Komisji Środowiska dotyczący wydłużenia vacatio legis art. 1 pkt. 18  ustawy o 
zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych 
ustaw określającego obowiązek pobierania opłaty recyklingowej przez handel detaliczny  do 1 lipca 
2018r. Projekt będzie przedmiotem posiedzenia Komisji Senackiej w dniu 21 września. 
 
   Rada Ministrów na posiedzeniu przed  skierowaniem projektu ustawy do Sejmu podjęła decyzję o 
przyspieszeniu terminu wejścia w życie art.1 pkt.18 dotyczącego opłaty recyklingowej t.j. od 1 
stycznia 2018 r. w miejsce dotychczasowego terminu od 1 stycznia 2019 r. Jest to tym bardziej 
zaskakujące, że nastąpiło w ostatnim momencie przed złożeniem projektu do Sejmu i z tego względu, 
że wyprzedza terminy określone w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/720 z dnia 
29 kwietnia 2015 r. zmieniającą dyrektywę 94/62/WE w odniesieniu do zmniejszenia zużycia lekkich 
plastikowych toreb na zakupy, gdzie określono terminy wdrożenia dla państw członkowskich. W 
powyższej Dyrektywie termin na wprowadzenie zakazu bezpłatnej dystrybucji toreb  to data 31 
grudnia 2018 r. Zatem przyspieszenie nie jest wymagane przez Dyrektywę a wprowadzi poważne 
zamieszanie i negatywne skutki zarówno dla handlu detalicznego jak i branży przetwórców tworzyw 
sztucznych.  
 
   Wspomniane przyspieszenie wejścia w życie ustawy w odniesieniu do art.1 pkt.18  o cały rok 
dramatycznie skraca czas przygotowań związanych z drastycznym ograniczeniem popytu na  torebki 
foliowe. Przyspieszenie będzie miało negatywny wpływ na funkcjonowanie ponad 100 polskich 
producentów torebek foliowych pociągając za sobą skutki pogorszenia rentowności, zwolnień oraz 
upadłości. Niezbędny czas miał zapewnić przedsiębiorcom możliwość zmiany produkcji, prób nowych 
wyrobów, badania rynku i poszukiwania odbiorców na nowe wyroby. Wiąże się to także ze zmianą 
oprzyrządowania i zakupem niezbędnych maszyn dla nowych wyrobów..  
 
Ze względu na wagę problemu apeluję do Pana Przewodniczącego i Komisji o zmianę treści przepisu 
art. 18 ustawy na następujące brzmienie: 
„Art. 18. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 18, który wchodzi 
w życie z dniem 1 lipca 2018 r.” 
 
W załączeniu przesyłam tekst poprawki wraz z uzasadnieniem. 
 
Z poważaniem, 
 
Robert Szyman 
Dyrektor 
Polski Związek Przetwórców 
Tworzyw Sztucznych 
00-727 Warszawa 
Ul.Zb.Cybulskiego 3 
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Poprawka do art. 18 ustawy o zmianie ustawy  o gospodarce 

opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw  

/ druk Senatu 594/ 

 

 

Art. 18 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 18. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 18, który wchodzi 

w życie z dniem 1 lipca 2018 r.” 

 

Uzasadnienie: 

 

Poprawka ma na celu przesunięcie wejścia w życie  o sześć miesięcy  (na 1 lipca 2018r.) przepisów 

dotyczących rozdziału 6a ustawy, dotyczącej opłaty recyklingowej. Projekt ustawy przygotowany 

przez Ministerstwo Środowiska  zawierał termin wejścia w życie przepisów o opłacie recyklingowej z 

datą 1 stycznia 2019 r.  i był uzgodniony z polskimi przedsiębiorcami ponoszącymi konsekwencje 

wprowadzenia tych przepisów. Wbrew wcześniejszym ustaleniom i zapewnieniom, termin ten, z 

niezrozumiałych względów, został przesunięty na ostatnim etapie na posiedzeniu  Rady Ministrów na 

1 stycznia 2018 r. 

Dodatkowo termin 1 stycznia 2019 jest zgodny z  Dyrektywą UE nr 2015/720 z 29.04.201, która 

nakłada na państwa członkowskie  obowiązek wprowadzenia zakazu bezpłatnej dystrybucji torebek w 

terminie do 31 grudnia 2018 roku. Wobec tego decyzja o wprowadzeniu opłat za lekkie torebki na 

zakupy z tworzywa sztucznego ma charakter wyłącznie fiskalny. Przesunięcie wejścia w życie o rok 

przepisów dotyczących opłaty recyklingowej, która w rzeczywistości obciąży konsumenta, służy 

wyłącznie zagwarantowaniu budżetowi państwa dodatkowej kwoty ok. 1,4 mld zł, kosztem obywateli 

i przedsiębiorców. 

Vacatio legis, do połowy 2018 roku, jest niezbędne dla ponad 100 polskich producentów torebek 

foliowych, którzy muszą mieć czas na zmianę profilu produkcji. Wiąże się to  z szeregiem niezbędnych 

działań takich jak badania rynku, proces poszukiwania  potencjalnych kontrahentów i odbiorców na 

nowe produkty. W wyniku czego niezbędne jest  zamówienie nowych maszyn i oprzyrządowania. 

Wszystkie te działania wymagają właśnie niezbędnego czasu na rozwój produktów, które zastąpią 

lekkie torby na zakupy.  

W konsekwencji zmiany terminu przedsiębiorcy zostaną pozbawieni niezbędnego czasu na adaptację, 

który zgodnie z wcześniejszymi wystąpieniami i zapewnieniami Ministerstwa Środowiska powinni 

mieć na przemodelowanie produkcji. W efekcie negatywnie wpłynie to na sektor przetwórstwa 

tworzyw sztucznych doprowadzając do zwolnień pracowników, pogorszenia rentowności 

przedsiębiorstw, a także w wielu przypadkach upadłości. 

 


