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Oleje syntetyczne, półsyntetyczne oraz mine-

ralne wykorzystywane są w wielu gałęziach 

przemysłu, a po przepracowaniu stają się odpada-

mi niebezpiecznymi. Wówczas należy kierować się 

wymogami zawartymi w Ustawie z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. 

zm.) zwanej dalej u.oo.

Oleje odpadowe a przepisy
Wyżej wymieniony akt prawny wszedł w życie 23 

stycznia 2013 roku, zastępując obowiązującą wcze-

śniej ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze 

zm.). Przenosi on na grunt prawa polskiego przepisy 

odpowiednich dyrektyw unijnych. Zgodnie z art. 3 

u.oo. oleje odpadowe to wszelkie mineralne lub synte-

tyczne oleje smarowe lub przemysłowe, które przestały 

się nadawać do użytku, do jakiego były pierwotnie 

przeznaczone, w szczególności zużyte oleje z silników 

spalinowych i oleje przekładniowe, oleje smarowe, oleje 

turbinowe oraz oleje hydrauliczne.

W art. 91 czytamy natomiast: Oleje odpadowe po-

winny być przetwarzane zgodnie z hierarchią sposobów 

postępowania z odpadami oraz wymaganiami ochro-

ny życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w tym bez 

niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc 

o szczególnym znaczeniu, w szczególności przyrodni-

czym lub kulturowym.

2. Oleje odpadowe powinny być w pierwszej kolejno-

ści poddawane regeneracji.

3. Jeżeli regeneracja olejów odpadowych jest niemoż-

liwa ze względu na stopień ich zanieczyszczenia, oleje te 

powinny być poddawane innym procesom odzysku.

4. Jeżeli regeneracja lub inne procesy odzysku olejów 

odpadowych są niemożliwe, dopuszcza się ich unieszko-

dliwianie.

5. Przez regenerację, o której mowa w ust. 2–4, rozu-

mie się jakikolwiek proces recyklingu, w którym w wy-

niku rafinacji olejów odpadowych mogą zostać wypro-

dukowane oleje bazowe, w szczególności przez usunięcie 

znajdujących się w olejach odpadowych zanieczyszczeń, 

produktów reakcji utleniania i dodatków. 

Wymóg prowadzenia odzysku olejów odpado-

wych ujęty jest też w Ustawie z 11 maja 2001 r. 

o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospo-

darowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 

produktowej i opłacie depozytowej. Zgodnie z jej 

zapisami można zajmować się tym samodzielnie 

lub za pośrednictwem organizacji odzysku, z którą 

podpisuje się wtedy umowę.

Jeśli wytwórca odpadów przemysłowych nie jest 

w stanie zająć się na własną rękę zagospodarowa-

niem olejów odpadowych, może przekazywać je 

również jednej z firm zajmujących się poddawaniem 

substancji zawierających związki ropopochodne pro-

cesowi recyklingu. Jakie jeszcze obowiązki spoczywa-

ją na takim przedsiębiorcy? Powinien posiadać po-

Recykling i utylizacja środków 
smarnych

Rozwój polskiej gospodarki wiąże się ze wzrostem negatywnego 
wpływu przedsiębiorstw na środowisko, a tym samym 
z koniecznością wdrażania rozwiązań, które go ograniczą. 
Jednym z głównych tematów jest tutaj przetwarzanie 
lub unieszkodliwianie substancji zawierających związki 
ropopochodne.
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zwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych 

powstających w związku z eksploatacją instalacji, 

w przypadku gdy jest ich więcej niż 1 Mg/rok. Wnio-

sek w tej sprawie składa się do marszałka wojewódz-

twa, a w niektórych sytuacjach do starosty lub regio-

nalnego dyrektora ochrony środowiska. Następnie 

konieczne jest składanie sprawozdań rocznych, które 

sporządzane są na podstawie kart ewidencji odpadu. 

Formularze te prowadzi się osobno dla każdego jego 

rodzaju. Warto dodać tutaj, że w u.oo. ustawodawca 

zakazał mieszania olejów odpadowych z innymi 

odpadami niebezpiecznymi.

Oprócz kart ewidencji funkcjonują też karty 

przekazania odpadu, które stanowią dowód na to, że 

został on przekazany firmie, która specjalizuje się 

w procesach z zakresu gospodarowania odpadami. 

Istotne są tu regulacje zawarte w Rozporządze-

niu ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. 

w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na 

potrzeby ewidencji odpadów, jak również w Ustawie 

z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpa-

dach oraz niektórych innych ustaw.

Z chwilą, gdy zużyte oleje zostaną odebrane przez 

podmiot uprawniony do zbierania i przetwarzania od-

padów, przejmuje on pełną odpowiedzialność za ich 

prawidłowy odzysk lub unieszkodliwienie. Oczywiście 

firmy świadczące takie usługi muszą posiadać od-

powiednie zezwolenia na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów. Jeśli chodzi o sam transport – pozwolenie 

nie jest wymagane, ale niezbędny jest wpis do BDO.

Zbieranie, magazynowanie oraz klasyfikowanie 

odpadowych środków smarowych do właściwego 

procesu odzysku odbywa się na podstawie przepisów 

u.oo., a także Rozporządzenia Ministra Gospodarki 

z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegóło-

wego sposobu postępowania z olejami odpadowymi. 

Jednocześnie zgodnie z Ustawą z dnia 9 marca 2017 

r. o systemie monitorowania drogowego przewozu 

towarów, w tym CN 2710, niezbędne jest dokonanie 

zgłoszenia o zamiarze odebrania odpadów ropo-

pochodnych w SENT – Systemie monitorowania 

drogowego przewozu towarów. Żeby mieć możliwość 

dokonywania takich zgłoszeń trzeba zarejestrować 

się na PUESC, czyli Platformie Usług Elektronicznych 

Skarbowo-Celnych

Jeśli chodzi o bieżące regulacje prawne, z dniem 

1 stycznia 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie 

ministra środowiska w sprawie funkcjonowania Bazy 

danych o produktach i opakowaniach oraz o gospo-

darce odpadami. Jak informuje mgr inż. Dominika 

Pozorska Referent ds. ochrony środowiska w firmie 

Oiler: – Wkrótce wszystkie firmy zajmujące się gospo-

darką odpadami mają być zarejestrowane w interne-

towej bazie danych o odpadach BDO. Zobowiązane do 

tego przedsiębiorstwa powinny samodzielnie dostarczać 

odpowiednie informacje, a kontrolę nad uzupełnianiem 

danych mają sprawować marszałkowie województw. 

Zanim jednak firma będzie mogła przekazać swoje dane 

musi złożyć stosowny wniosek w urzędzie marszałkow-

skim. Weryfikacją dokumentów zajmują się samorządy 

i biorąc pod uwagę ilość podmiotów, które mają je złożyć, 

z pewnością wyznaczeni do sprawdzania wniosków 

pracownicy nie będą się nudzić w ciągu najbliższych 

miesięcy, bo baza ma być gotowa do połowy lipca tego 

roku. 

Odbiór, regeneracja, unieszkodliwianie 
oleju odpadowego
– Kiedy rozpoczynamy współpracę z nowym klientem, 

możemy na jego życzenie dostarczyć pojemniki na 

odpady. Potem czekamy na zgłoszenie konieczności ich 

odbioru. Najczęściej oleje odbierane są cysternami, które 
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wypompowują odpad z pojemników. Warto zdawać 

sobie sprawę z tego, że za oleje, które mogą być poddane 

recyklingowi, to my płacimy klientowi. Zdarza się, że są 

mocno zanieczyszczone (wodą, płynami chłodniczymi czy 

hamulcowymi, emulsją, rozpuszczalnikami) i nie mogą 

być już poddane procesom odzysku. Takie oleje nie są 

odbierane, albo odbierane są innym transportem, odpłat-

nie, a następnie poddawane procesom unieszkodliwienia 

– tłumaczy Łukasz Wiech Specjalista ds. gospodarki 

odpadami w firmie Ran-Flex.

Firmy działające w branży przetwarzania olejów 

odpadowych w zdecydowanej większości wypad-

ków skupują je od podmiotów stosujących w swojej 

działalności środki smarne, tj. od różnej wielkości 

zakładów przemysłowych, zakładów mechaniki 

pojazdowej, rolników itp. – Oleje odpadowe występu-

ją praktycznie we wszystkich dziedzinach gospodarki, 

natomiast pochodzą głównie z przemysłu i motoryzacji 

– mówi Dominika Pozorska – Zgodnie z przepisami 

w pierwszej kolejności należy rozpatrywać poddanie ich 

recyklingowi. W procesie tym wytwarzany jest surowiec 

bazowy, który może być ponownie użyty do produkcji 

nowych środków smarowych. Istotne jest to, aby decy-

dując o sposobie utylizacji kierować się założeniem, 

że jego wpływu na środowisko naturalne ma być 

maksymalnie ograniczony – czyli w procesie rege-

neracji ma powstawać jak najmniej odpadów, a te 

które powstaną powinny również nadawać się do 

ponownego wykorzystania.

W przypadku firmy Ekomax podjęcie decyzji 

o tym, co trzeba zrobić z olejami odpadowymi, któ-

rych odbioru wymaga dany klient, poprzedza analiza 

uzyskanej od niego próbki. – Jedziemy po nią osobiście 

lub prosimy o przesłanie. Czasami wystarczająca oka-

zuje się karta charakterystyki oraz zdjęcie oleju. Kolejny 

krok polega na odebraniu odpadu pod kątem odzysku, 

który może być przeprowadzony w naszej instalacji lub 

przekazaniu go do rafinerii. Druga opcja oznacza, że 

sprzedajemy odpad, który poddawany jest re-rafinacji 

czyli głębokiej regeneracji lub hydrokrakingowi, a na-

stępnie odkupujemy dobrej jakości surowiec do produkcji 

środków smarnych.

– Mamy doświadczenie w pozyskiwaniu klientów, 

ale kluczowa jest tu doskonała opinia, jaką cieszymy 

się w branży i to właśnie dzięki niej część ze współ-

pracujących z Ekomax firm, zgłasza się do nas sama. 

Posiadamy wiedzę, wykwalifikowanych pracowników 

oraz właściwą infrastrukturę. Podczas odbierania olejów 

zużytych korzystamy z cystern pojemności 6000– 30 

000 l, które wyposażone są we własne pompy i węże. 

Bywa, że potrzebna jest specjalna końcówka do węża, 

wtedy ustalamy z klientem kto ma ją zorganizować. Na 

jego życzenie wystawiamy dokumenty potwierdzające 

odzysk, czyli DPO – opowiada Tomasz Grabowski 

Wiceprezes Zarządu firmy.

Zatem olej odpadowy może być poddany proce-

som oczyszczania, filtracji, odparowywania, wirowa-

nia, przetwarzania fizyko-chemicznego i recyklingu, 

oraz ponownie wykorzystany – albo jako niższej 

jakości substancja smarowa, albo jako surowiec do 

dalszej produkcji. A co się dzieje, gdy olej jak tak bar-

dzo zanieczyszczony, że poddanie go regeneracji nie 

wchodzi już w grę? Wtedy trzeba go unieszkodliwić 

i jak już zostało wspomniane wyżej, jest to usłu-

ga odpłatna. Polega na przewiezieniu odpadów do 

spalarni czy firmy zajmującej się biodegradacją lub 

obróbką chemiczną. Należy pamiętać, że spalanie 

olejów odpadowych na własną rękę ma zły wpływ na 

środowisko oraz jest niezgodne z prawem.

Nie spalaj olejów odpadowych!
Okazuje się, że traktowanie środków smarowych, 

które utraciły już swoje pierwotne właściwości 

użytkowe, jako taniego paliwa, wiąże się nie tylko 

z poczynieniem oszczędności przez zakład, ale 

przede wszystkim z emisją szkodliwych substancji 

do atmosfery. Szerzej na ten temat wypowiada 

się Łukasz Wiech: – Spalanie olejów odpadowych 

dopuszczalne jest jedynie w spalarniach odpadów, 

na których prowadzenie wymaganych jest szereg 

pozwoleń administracyjnych. Natomiast bez nich 

spalanie w piecach warsztatowych, które zdaniem 

producenta są do tego „dostosowane”, jest zabronione. 

Jeśli ktoś chce to robić powinien uzyskać zezwolenie 

na unieszkodliwianie takich odpadów – dokładnie tak, 

jak spalarnie. Chociaż ostatnimi czasy świadomość 

ekologiczna wytwórców odpadów zdaje się zwiększać, 

ciągle spotykamy się z przypadkami nielegalnego 

spalania olejów odpadowych. 

Trzeba zdawać sobie również sprawę z tego, że 

pozbywanie się olejów w sposób niezgodny z pra-

wem, np. wylewanie ich do otoczenia, powoduje za-

nieczyszczenie gleby i wód gruntowych toksycznymi 

związkami chemicznymi, które się w nim znajdują. 

Nie wolno też stosować ich jako środków do konser-

wacji. – Kiedy stracą swoje właściwości użytkowe należy 

podjąć współprace z firmą zajmującą się utylizacją 

olejów przemysłowych i smarowych, zgłosić odbiór oraz 

dokonać przekazania odpadu, co wiąże się z dokładnym 

sprawdzeniem jego ilości i wypełnieniem niezbędnych 

dokumentów. Potem my już przejmujemy obowiązek 

prawidłowego wykorzystania oleju – podsumowuje 

Dominika Pozorska. 
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Olej odpadowy 

może być poddany 

procesom 

oczyszczania, filtracji, 

odparowywania, 

wirowania, 

przetwarzania 

fizyko-chemicznego 

i recyklingu, 

oraz ponownie 

wykorzystany – albo 

jako niższej jakości 

substancja smarowa, 

albo jako surowiec do 

dalszej produkcji.


