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Plastics Europe to organizacja skupiająca  prawie 90% zdolności produkcyjnych 
tworzyw w Europie

2



@PlasticsEuropeP na Twitterze oraz na LinkedIn



Fakty i liczby 
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Światowa produkcja tworzyw sztucznych

• W ciągu ostatnich 10 lat produkcja 
wzrosła z 265 mln do ok. 367 mln t 
w roku 2020.

• Ze względu na pandemię Covid-
19 światowa produkcja tworzyw w 
roku 2020 odnotowała spadek o 
0,3% w porównaniu do roku 2019

• Produkcja tworzyw w Europie 
wyniosła 55 mln ton



Światowa produkcja tworzyw sztucznych w latach 2010–2020* 
wg regionów

Chiny umacniają pozycję lidera odpowiadając za 
blisko 1/3 światowej produkcji

• Ponad połowa tworzyw sztucznych 
produkowana jest w Azji

• Europa, kraje NAFTA i Ameryka Łacińska w 
latach 2010-2020 nieodwracalnie zmniejszyły 
swoje udziały w światowej produkcji

• W porównaniu do roku 2019, w roku 2020 
udział Europy zmniejszył się do ok. 15%,a udział 
krajów NAFTA wyniósł 19%
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Europejski przemysł tworzyw sztucznych – najważniejsze dane
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Zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne w Europie w roku 2020
wg segmentów zastosowań

Zapotrzebowanie na tworzywa, oszacowane na podstawie indeksów produkcji Eurostat, spadło o ok. -3,2 % w roku 
2020 w porównaniu do roku 2019, głównie ze względu na kryzys wywołany pandemią
• Podstawowe polimery to poliolefiny (PE, PP) oraz PCW
• Wiodące segmenty zastosowań to opakowania i budownictwo
• Motoryzacja, trzeci pod względem wielkości segment, ze względu na zatrzymanie produkcji w pandemii odnotowała 
spadek udziału do ok. 8,3% (w porównaniu do 9,6% w roku 2019)
• Dział Inne zawiera m.in. meble, zastosowania medyczne, zastosowania techniczne i inżynieryjne (urządzenia, 
części etc.).



Zapotrzebowanie na tworzywa ze strony przetwórców w UE 27+3
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6 NAJWIĘKSZYCH EUROPEJSKICH KRAJÓW ODPOWIADA ZA PRAWIE 70% ZAPOTRZEBOWANIA NA 
TWORZYWA



Kryzys humanitarny i ekonomiczny w Europie spowodowany 
napaścią Rosji na Ukrainę

10Type Meeting name and date (or delete this text)



Rynek tworzyw 
sztucznych w Polsce 
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Zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne do produkcji 
wyrobów w Polsce



Zapotrzebowanie na tworzywa w Polsce
w roku 2020 wg segmentów



Przemysł tworzyw w Polsce – powrót do sytuacji sprzed pandemii
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Produkcja sprzedana z perspektywy długofalowej
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Inwestycje w branży tworzyw sztucznych w Polsce
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Nakłady inwestycyjne branży tworzyw sztucznych w roku 2021 wyniosły 5 329 mln zł, 
o 19% więcej niż w roku 2020, powrót do poziomu w roku 2019

Źródło: GUS, opracowanie własne



Jaka przyszłość dla 
tworzyw sztucznych?
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Zmiana paradygmatu tworzyw w gospodarce
Sustainable - by - design



Europejski Zielony Ład

Circular Industry: Nowy Plan Działań GOZ (New Circular Economy Action Plan) + Strategia 
Przemysłowa  (Industrial Strategy)

Zero Pollution Ambition for a Toxic-free Environment
 Strategia na rzecz zrównoważonej chemii 

 Plan działań na rzecz wyeliminowania zanieczyszczenia powietrza i wody

 Przegląd regulacji dotyczących emisji przemysłowych 
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Komunikat KE z 30 marca 2022 
„Our ambition: making sustainable products the norm”

201

Rozporządzenie „Ecodesign for 
Sustainable Products” 

• Projektowanie produktów bardziej 
cyrkularnych i efektywnych energetycznie 

• Współpraca międzysektorowa 
• Spójna i jednolita legislacja 
• Nowe modele współpracy
• Rola i ochrona konsumenta
• Przywództwo na arenie globalnej 

w kreowaniu rozwoju produktów 
cyrkularnych i cyrkularnych modeli 
biznesowych 



Komunikat KE z 5 kwietnia 2022 dotyczący emisji

Efektywniejsze pozwolenia dla instalacji. Do tej pory około 80 proc. instalacji 
przyjmowało najmniej wymagające limity w ramach najlepszych dostępnych technik. Teraz 
przed udzieleniem pozwolenia konieczna będzie ocena, czy osiągnięcie najlepszych wyników 
jest wykonalne. Zaostrzone zostaną również przepisy dotyczące przyznawania odstępstw 
poprzez harmonizację wymaganych ocen i wprowadzenie regularnych przeglądów przyznanych 
odstępstw.
Więcej pomocy dla liderów innowacji w UE. Alternatywą dla pozwoleń opartych na 
ugruntowanych najlepszych technikach będzie stosowanie bardziej elastycznych pozwoleń, 
które umożliwią liderom innowacji testowanie nowych technik.
Centrum innowacji specjalizujące się w transformacji przemysłowej i 
emisjach przemysłowych (INCITE) będzie pomagać sektorowi przemysłu w 
identyfikowaniu rozwiązań umożliwiających kontrolę zanieczyszczeń. Oprócz tego operatorzy 
będą musieli opracować do 2030 r. albo 2034 r. plany transformacji swoich obiektów, aby 
osiągnąć do 2050 r. unijny cel zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń, gospodarkę o obiegu 
zamkniętym i cele w zakresie obniżenia emisyjności.
Wspieranie inwestycji sektora przemysłu w gospodarkę o obiegu 
zamkniętym. Nowe najlepsze dostępne techniki mogłyby obejmować wiążące poziomy 
efektywności wykorzystania zasobów. Istniejący system zarządzania środowiskowego zostanie 
zmodernizowany w celu ograniczenia stosowania toksycznych substancji chemicznych.
Synergie między usuwaniem zanieczyszczeń a obniżaniem emisyjności. 
Efektywność energetyczna będzie stanowić integralną część pozwoleń, a przy określaniu 
najlepszych dostępnych technik uwzględniane będą systematycznie synergie technologiczne i 
inwestycyjne między obniżaniem emisyjności a usuwaniem zanieczyszczeń.



Globalne porozumienie ws sprawie tworzyw sztucznych 
(komunikat z 2 marca 2022, po zakończeniu konwencji UNEA 5
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Jak zwiększyć 
recykling?
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POKONSUMENCKIE ODPADY TWORZYW SZTUCZNYCH 
zagospodarowanie w 2020 r. (dane wstępne)

Nowa edycja raportu 
„Tworzywa sztuczne 
w obiegu zamkniętym”
– publikacja 27 kwietnia 2022

Szczegóły na 
www.plasticseurope.org

http://www.plasticseurope.org/


Uznanie recyklingu chemicznego – warunek koniecznych 
zwiększenia stopnia zawracania do obiegu tworzyw sztucznych 

25

Wytwarzane są 
surowce – polimery 
„virgin”, spełniające 
wymogi kontaktu z 
żywnością

Można poddać 
recyklingowi 
odpady, teraz 
składowanych lub 
spalanych

Usuwane są 
niepożądane 
substancje

Zamienia odpad 
w surowiec dla 
przemysłu 
chemicznego

Komisja Europejska pozytywnie postrzega recykling chemiczny i uwzględnianie w 
obliczaniu poziomów recyklingu. Pozostaje jednak do uregulowania wiele zagadnień 
technicznych i okołolegislacyjnych.



RecoTrace – narzędzie do zbierania i analizy danych 
na temat recyklatów w Europie

26



RecoTrace – narzędzie do zbierania i analizy danych na temat 
recyklatów w Europie
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https://recotrace.com



Korzyści z uczestniczenia w bazie RecoTrace

• Wszyscy przetwórcy tworzyw sztucznych i recyklerzy zaproszeni są  do zgłaszania się do 
bazy RecoTrace

• Świadectwo postępu zaangażowania się branży tworzyw sztucznych w zamykaniu 
obiegu materiałów (cel: 10 mln ton recyklatów w wyrobach do roku 2025)

• Korzyść również dla firm – pomaga w uporządkowaniu procedur zarządzania łańcuchem 
dostaw i w realizacji wewnętrznych programów postępu we wdrażaniu polityki 
sustainability. Docelowo – również w przystąpieniu do europejskich systemów audytów, 
np. RecyClass i EuCertPlast.
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Raport „ReShaping Plastics” zaprezentowano 4.04.2022 r.

Raport “ReShaping Plastics: Drogi Dojścia do Cyrkularnego i Neutralnego Klimatycznie 
Systemu Wykorzystania Tworzyw Sztucznych w Europie” został przygotowany przez SYSTEMIQ 
przy wsparciu niezależnego Komitetu Sterującego i Zespołu Ekspertów składających się z 
reprezentantów instytucji unijnych, NGO, środowiska naukowego oraz przemysłu. 

Raport został zlecony przez Plastics Europe, aby pomóc jak najskuteczniej reagować na wyzwania 
związane z odpadami tworzyw i z nasileniem kryzysu klimatycznego.

Plastics Europe popiera 
płynące z nowego raportu 
wnioski o konieczności 
przyspieszenia systemowych 
zmian w kierunku 
cyrkularności 
i zeroemisyjności
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Raport „ReShaping Plastics” – kluczowe wnioski

1. Szeroko pojęty europejski system wykorzystania i oddziaływania tworzyw sztucznych jest już w procesie adaptacji do 
zmian wynikających z wprowadzania obiegu zamkniętego i przeciwdziałania zmianom klimatu. Jednak tempo zmian 
jest niewystarczające, aby osiągnąć cele dla tworzyw sztucznych wynikające z Circular Plastics Alliance, 
Europejskiego Zielonego Ładu, czy też porozumienia paryskiego i paktu klimatycznego z Glasgow.

2. Nie ma jednego „cudownego rozwiązania”, który pozwoliłby znacząco ograniczyć składowanie odpadów i emisję 
gazów cieplarnianych. Poszczególne rozwiązania są komplementarne i będą najbardziej skuteczne, gdy 
wprowadza się je jednocześnie w całym łańcuchu wartości.

3. Ambitne podejście do wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym, tj. łączne zastosowanie rozwiązań wzdłuż
całego łańcucha wartości tworzyw sztucznych, może w najbliższej dekadzie i latach kolejnych doprowadzić do
istotnego zmniejszenia ilości składowanych odpadów i generowanych emisji gazów cieplarnianych.

4. Oprócz tych sprawdzonych metod gospodarki o obiegu zamkniętym jest wiele innych, mniej zaawansowanych
koncepcji i dróg rozwoju i wdrażania innowacyjnych technologii, które pozwalają dodatkowo zmniejszyć emisje
gazów cieplarnianych i mogą prowadzić do dalszego uniezależnienia się branży tworzyw sztucznych od surowców
kopalnych.

5. Najbliższe trzy do pięciu lat to decydujący moment na podjęcie działań. Długie cykle dojrzewania technologii
oraz zablokowanie nakładów inwestycyjnych w przypadku dużych inwestycji infrastrukturalnych oznaczają, że decyzje
podjęte na początku bieżącej dekady będą miały kluczowe znaczenie dla osiągnięcia (lub nie) do 2050 roku
cyrkularności i zeroemisyjności szeroko pojętego europejskiego systemu wykorzystania i oddziaływania tworzyw
sztucznych.
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Raport „ReShaping Plastics” – działania Plastics Europe 

Stworzenie mapy drogowej 
dla Plastics Europe i firm 
członkowskich, by przyspieszyć 
transformację do roku 2050. 

Opracowanie stanowisk 
z zamiarem przyspieszenia 
przejścia na cyrkularność i 
zeroemisyjność z uwględnieniem
zmian w całym łańcuchu wartości.

Zbadanie możliwość stworzenia 
w 2022 roku nowej platformy 
interesariuszy, wzorując się na 
propozycji zawartej w raporcie.

Plastics Europe proponuje pakiet działań, które pomogą wdrożyć zawarte w raporcie rekomendacje 
i przyspieszyć przejście branży na zeroemisyjność i obieg zamknięty:



Obserwujcie nas - bądźcie na bieżąco!  

Plastics Europe Polska – jesteśmy na Twitter i LinkedIn
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Polish Circular Forum 

 unikalne wydarzenie poświęcone gospodarce o obiegu 
zamkniętym w ujęciu polskim i europejskim z perspektywy 
przemysłu

 skierowane do przedstawicieli biznesu w całym łańcuchu 
wartości – od producentów surowców po recyklerów, 
a także do administracji publicznej, organizacji 
branżowych i pozarządowych oraz mediów

 debaty, sesje i dyskusje angażujące wszystkich uczestników 
w nowatorskiej formule 

Warszawa, Hotel Focus Premium, ul. Suwak 15

Rejestracja www.polishcircularforum.pl

http://www.polishcircularforum.pl/


Dziękujemy za uwagę
connect.pl@plasticseurope.org

www.plasticseurope.org
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