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Szanowni Państwo, 
 
W nawiązaniu do przygotowań procesu legislacyjnego wdrażającego dyrektywę w sprawie produktów 
jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (tzw. dyrektywę plastikową), przygotowaliśmy petycję dotyczącą 
wsparcia producentów przemysłu opakowaniowego i art.  
jednorazowego użytku poprzez stworzenie programu pomocowego umożliwiającego zmianę technologii w 
przedsiębiorstwach. 
Petycja znajduje się w  załączniku. 
 
Z poważaniem, 

 



 
 
                                      
                                                                                                                   Łomianki,  8 stycznia 2019 roku 
 
                                                  Pani Jadwiga  Emilewicz,  Minister   Przedsiębiorczości i Technologii 
                                                    Pan Henryk Kowalczyk, Minister Środowiska 

 
Petycja w sprawie  wsparcia producentów przemysłu opakowaniowego i  art. jednorazowego 
użytku  poprzez stworzenie programu pomocowego umożliwiającego zmianę technologii                      
w przedsiębiorstwach. 
 
 Szanowni Państwo, 
 
   W nawiązaniu do przygotowań procesu legislacyjnego  wdrażającego dyrektywę w sprawie 
produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (tzw. dyrektywę plastikową), apelujemy o 
pilne zbudowanie programu pomocowego w oparciu o środki Unijne celem zachowania miejsc pracy i 
stabilności działania przedsiębiorstw dla których dyrektywa ta będzie miała bezpośredni wpływ. 
    Mimo, że dla przemysłu opakowań wydłużono okres przejściowy, to dla branży produkującej 
plastikowe  sztućce, słomki  do napojów czy naczynia jednorazowe, ustalono, że zakaz sprzedaży i ich 
dystrybucji  zacznie obowiązywać już w 2021 roku.  
    Jesteśmy firmą produkującą plastikowe rurki do napojów od 1990 roku i większość naszych 
produktów eksportujemy na rynki Unii Europejskiej.  
W ostatnich latach zmodernizowaliśmy i zautomatyzowaliśmy park maszynowy  do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych korzystając zarówno z programu  pomocowego ,,Innowacyjna Gospodarka- Wzrost 
konkurencyjności poprzez inwestycje’’ jak i wnosząc ogromne środki własne.  
W związku z planowanym zakazem sprzedaży i dystrybucji plastikowych rurek do napojów można 
śmiało powiedzieć, że nakłady na rozwój firmy poszły ,,na marne’’. 
   Pragniemy również nadmienić, że w aktualnych  projektach pomocowych zarówno krajowych jak i 
regionalnych na lata 2014- 2020 nie zauważamy programów zorientowanych na wymianę parku 
maszynowego czy zmianę technologii, co miało miejsce w programach na  lata 2007-2013.  
Na chwilę obecną  nie widzimy możliwości pozyskania wsparcia finansowego na dostosowanie naszej  
produkcji i technologii oraz przygotowania się na  nadchodzące zmiany po 2020 roku.  
   Podsumowując, uważamy, że decyzja Unii Europejskiej uderzająca w branżę opakowań i   
pozostawienie firm produkcyjnych bez propozycji wsparcia finansowego tegoż sektora jest  wielce 
niepokojąca. Oznacza to, że firmy takie jak nasza znajdą się pod przymusem  podjęcia ryzyka 
inwestycyjnego  w nowe, ekologiczne i bardzo kosztowne technologie aby sprostać przyszłym 
wymaganiom. 
Biorąc pod uwagę powyższe, stworzenie funduszu czy programu pomocowego dla sektora 
opakowaniowego wydaje się być koniecznością.  
         
Z wyrazami szacunku, 

      -właściciel firmy. 
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