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We must #Beatairpollution
António Guterres, UN Secretary-General
UN Environment Day 2020
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Raport regulacyjny dla olejów zużytych został opracowany dla realizacji dwóch głównych celów. Zmniejszenia 
szarej strefy w branży olejowej oraz poprawy jakości powietrza w Polsce. Cel dodatkowy to wdrożenie gospodarki 
obiegu zamkniętego dla olejów zużytych, poprzez zwiększenie ilości surowca dla przemysłu rafineryjnego w celu 
recyklingu.

Skala nieprawidłowości w branży olejowej jest znaczna. Udział szarej strefy w branży olejowej jesteśmy w stanie 
oszacować, bazując na danych makroekonomicznych, a z nich wiemy, że problem narasta od dekad. W latach 
2005-2019 polska gospodarka powiększyła się dwukrotnie, z 306 miliardów USD w 2005 roku do ponad 609 
miliardów w 2019 roku. W tym samym okresie ilość samochodów w Polsce wzrosła z 17 milionów do ponad 30 
milionów. Analizując ten sam przedział czasowy, wzrost rynku paliw to zaledwie 57% procent. Różnica pomiędzy 
rzeczywistą chłonnością rynku na paliwa wynikająca z ilości samochodów i wielkości gospodarki wskazuje na 
rozmiar szarej strefy w branży paliwowej i olejowej. Raport regulacyjny dla olejów zużytych jest kontynuacją 
działań, które są podejmowane w  celu ograniczenia szarej strefy w  tym segmencie rynku. Wprowadzone 
w regulacji narzędzia pozwolą, naszym zdaniem, na szybkie uzdrowienie sytuacji w powiązaniu z innymi elemen- 
tami porządkującymi system obrotu olejami.

Jednym z nich są trwające obecnie prace nad rozbudową bazy danych o odpadach (BDO), co  daje nadzieję, 
na lepszą kontrolę podmiotów przewożących i  zużywających oleje i w konsekwencji uporządkowanie rynku 
i zwiększenie jego przejrzystości. Rekomendowane są chociażby krzyżowe kontrole u podmiotów dokonujących 
obrotu olejami. Ważnym elementem jest także ukrócenie procederu nielegalnego spalania olejów zużytych 
w przerobionych do tego celu piecach olejowych. W efekcie mamy do czynienia z utratą znacznych ilości olejów 
zużytych, które nie trafią do przemysłu rafineryjnego w celu przerobu i z problemem zanieczyszczenia powietrza. 
Spalanie olejów zużytych w prymitywnych i nieprzystosowanych do tego celu instalacjach jest zagrożeniem dla 
życia i zdrowia nie tylko spalających, ale także wszystkich okolicznych mieszkańców narażonych na negatywne 
konsekwencje niskiej emisji. Zaprojektowany w regulacji system kaucyjny będzie miał kluczowe znaczenie dla 
zaprzestania tego procederu i  silniejszej motywacji dla ochrony zdrowia i  środowiska naturalnego, poprzez 
poprawę jakości powietrza. 

Proponowana regulacja obok uszczelnienia i walki z szarą strefą, przyniesie także wpływy do skarbu państwa, oraz  
w dłuższej perspektywie poprawę zdrowia obywateli, na skutek poprawy jakości powietrza i zmniejszenia wydatków 
na ochronę zdrowia w ramach powiązanych z niską jakością powietrza, kosztochłonnych procedur medycznych.

Regulacja została przygotowana w  ramach Programów „Przeciwdziałanie Szarej Strefie w  Polsce” oraz 
„Zrównoważone miasta – powietrze, woda i energia”. 

Chcielibyśmy w tym miejscu podziękować za wzorcową współpracę przedstawicielom Ministerstwa Rozwoju, 
Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Klimatu. Dziękujemy za znakomitą współpracę organizacjom branżowym 
POPiHN oraz PIGE. Dziękujemy także za eksperckie wsparcie w przygotowaniu regulacji kancelarii DZP.  

kamil Wyszkowski 
Representative | President of the Board

Global Compact Network Poland

Łukasz kolano 
UNGC Regional Network Council Co-Chair,

Executive Director
Global Compact Network Poland

kluczowe założenia raportu
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jadwiga emilewicz, 
Wiceprezes rady ministrów i minister rozwoju

Skuteczne wyeliminowanie spalania  
olejów odpadowych szansą na czystsze  
powietrze

Polska od wielu lat znajduje się w  czołówce euro-
pejskich krajów z  najbardziej zanieczyszczonym 

powietrzem – dotyczy to wszystkich szkodliwych sub- 
stancji - pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10, benzopirenu,  
tlenków azotu oraz szczególnie szkodliwych dla zdro-
wia związków metali ciężkich, dioksyn i  furanów. 
Polskie miasta od wielu lat zajmują czołowe pozy-
cje w  zestawieniach sporządzonych okresowo przez 
Światową Organizację Zdrowia miejsc w Europie z naj-
bardziej zanieczyszczonym powietrzem. Szkodliwe 
działanie zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie 
człowieka, zyskało już potwierdzenie. Wg raportów  
Światowej Organizacji Zdrowia oraz Europejskiej Agen- 
cji Środowiska, zanieczyszczenie powietrza w  Polsce 
w  znacznym stopniu przyczynia się do ok. 45  000 
przedwczesnych zgonów wywołanych przeważnie przez 
choroby układu krążenia oraz układu oddechowego. To 
wielokrotnie więcej niż liczba zgonów w  wypadkach 
komunikacyjnych. 

Problem smogu w  Polsce jest często wynikiem spa-
lania na potrzeby ogrzewania budynków złej jakości 
paliw lub innych produktów, których wykorzystywanie 
w tym celu jest nielegalne, co ma prowadzić do obni-
żenia kosztów. Jednym z przykładów takich produktów 
są oleje odpadowe, będące pozostałością po olejach 
silnikowych zużytych na potrzeby funkcjonowania po- 
jazdów. Odpad ten stanowi relatywnie tanie i  łatwo 
dostępne źródło paliwa o wysokiej wartości energetycz-
nej. Pomimo istniejących przepisów, zgodnie z którymi 
tego typu oleje odpadowe powinny być poddawane 
regeneracji lub utylizacji w specjalnie przeznaczonych 
do tego instalacjach, spalanych jest rocznie kilkadziesiąt 
do stu tysięcy ton olejów w nieprzystosowanych do tego 
instalacjach grzewczych, powodując emisję bardzo tok-
sycznych substancji dla żywych organizmów. Produkty 
niecałkowitego spalania zanieczyszczonych olejów 
w nieodpowiednich instalacjach mają wielokrotnie bar-
dziej agresywny charakter, niż powszechnie stosowane 
paliwa. Ich wysokie stężenia w  silny sposób działają 
mutagennie oraz rakotwórczo, stanowiąc bezpośred-
nie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Równocześnie, 
skala występującego problemu wskazuje, że dotychcza-
sowe rozwiązania nie zapewniają dostatecznej zachęty 
dla użytkowników końcowych do zagospodarowania 
powstających odpadów w sposób zgodny z prawem.  

Nielegalne użycie olejów odpadowych jako olejów opa-
łowych – niezależnie od szkód dla środowiska i zdrowia 
ludzi – przekłada się także na wymiernie straty podat-
kowe m.in. z tytułu nieodprowadzonej akcyzy (rocznie 
szacowane ostrożnie na ponad 150 mln zł). Dodatkowo, 
wykorzystywanie do ogrzewania olejów odpadowych po- 
woduje, że z jednej strony odpad taki nie zasila krajo- 
wych mocy przerobowych do recyklingu olejów odpa-
dowych obniżając opłacalność inwestycji w  rozwój, 
a z drugiej zmniejsza wpływy budżetu państwa z opłaty 
produktowej od nowo wprowadzonych do obrotu olejów 
grzewczych – nielegalnie spalany olej odpadowy wypie-
ra w ten sposób legalne paliwa. 

Możliwość nielegalnego wykorzystania produktów tego 
typu jest efektem braku efektywnego mechanizmu 
kontroli ilości wprowadzanych produktów, a w konse-
kwencji pełnych danych o wielkości i strukturze rynku 
olejów w Polsce. Wprowadzenie na rynek olejów poza 
oficjalnym obiegiem przekłada się bowiem na powsta-
nie odpowiadającej masy odpadów, w stosunku do której 
żaden producent/importer nie ponosi odpowiedzial-
ności za zapewnienie prawidłowego przetworzenia. 
Z  drugiej strony brak jest mechanizmu motywujące-
go, zapewniającego rzeczywiste kierowanie zużytych 
olejów do systemu od ich końcowych użytkowników 
w miejsce nielegalnego spalania. 

Wypracowana propozycja zmian w gospodarce olejami 
odpadowymi jest odpowiedzią na liczne doniesienia na 
temat gospodarowania tym niebezpiecznym odpadem 
w sposób stwarzający poważne zagrożenie dla środo-
wiska oraz generujący powstawaniu zjawiska szarej 
strefy na rynku olejów. Istotą opracowanego projektu, 
co bardzo istotne we współpracy, agendy ONZ - United 
Nations Global Compact Network (UNGC), admini-
stracji rządowej - ministerstw Rozwoju, Klimatu oraz 
Finansów i URE, organizacji pozarządowych - Polskiej 
Izby Gospodarczą „Ekorozwój” oraz przedstawicieli 
branży paliwowej zrzeszonych w  Polskiej Organizacji 
Przemysłu i Handlu Naftowego jest uszczelnienie fun- 
kcjonującego systemu zagospodarowania olejów odpa- 
dowych i zapobieganie procederowi nielegalnego spa-
lania przepracowanych olejów. Tak szerokie spektrum 
podmiotów zaangażowanych w  wypracowanie pro-
jektu, co było możliwe m.in. poprzez zaangażowanie 
i koordynację zapewnioną przez polskie biuro UNGC, 
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pozwoliło na wieloaspektowe spojrzenie na problem i za- 
proponowanie realizowalnego pod względem prawnym 
i organizacyjnym rozwiązania.

Szczególnie istotnym rozwiązaniem stymulującym do 
racjonalnego i bezpiecznego dla środowiska, które ma 
na celu wywołanie odruchu przekazywania zużytego 
oleju do właściwego miejsca odbioru u zwykłego użyt-
kownika olejów silnikowych, jest wprowadzenie opłaty 
kaucyjnej w niewielkiej wysokości doliczanej do ceny 
sprzedanego oleju, która byłaby zwracana nabywcy 
przy oddaniu takiego przepracowanego oleju do upraw-
nionych podmiotów np. w miejscu wymiany oleju lub 
u sprzedającego. 

To rozwiązanie wraz z  innymi przepisami uszczel-
niającymi powinno przyczynić się bezpośrednio do 
zwiększenia ilości oleju przekazywanego do odzysku, 
a tym samym zlikwiduje zjawisko niezorganizowanego 
ich spalania. 

Nowe regulacje, poza oczywistym zyskiem ekologicz- 
nym i wzrostem świadomości społeczeństwa przyczy-
nią się do wymiernego ograniczenia paliwowej szarej 
strefy, a przez to skierowania do budżetu państwa na- 
leżnych z  tytułu podatków i  opłat wpływów budże-
towych, które będą mogły być wykorzystane m.in. na 
inne działania związane z walką z zanieczyszczeniem 
powietrza.
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michał kurtyka, 
minister klimatu

Sprawna współpraca administracji publicznej, 
przedsiębiorców oraz niezależnych  
instytucji odpowiedzią na szarą strefę  
w gospodarowaniu olejami odpadowymi

24. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w  Sprawie Zmian Klimatu 

(COP24), która odbyła się w Katowicach, uświadomiła 
nam, jak ważne jest stawianie małych kroków w docho-
dzeniu do ostatecznego celu. Naszym celem jest ochro- 
na środowiska naturalnego i podnoszenie jakości życia 
mieszkańców Polski, dlatego w Ministerstwie Klimatu 
podejmujemy działania zmierzające do minimalizacji  
zanieczyszczeń powietrza, ochrony klimatu oraz zapew- 
nienia prawidłowej gospodarki odpadami, w tym mak-
symalnego ograniczenia zjawiska szarej strefy w  tym 
sektorze.

Wysokie stężenie pyłu zawieszonego PM2,5 i  PM10 czy 
benzopirenu w  powietrzu jest jedną z  przyczyn wielu 
dolegliwości, przewlekłych i  ciężkich chorób głównie 
układu oddechowego. Niestety, w Polsce miejsc z zanie-
czyszczonym powietrzem jest nadal stosunkowo dużo. 
W znacznej mierze przyczynia się do tego niewłaściwa 
gospodarka odpadami, w  tym działalność tzw. szarej 
strefy. Należy zauważyć, że przyczynia się do tego 
również spalanie olejów odpadowych w  nieprzysto-
sowanych do tego instalacjach. Pomimo istniejących 
przepisów, zgodnie z  którymi priorytetem jest rege-
neracja olejów odpadowych, szacuje się, że rocznie 
nawet kilkadziesiąt tysięcy ton olejów jest spalanych 
w niewłaściwy sposób. Powoduje to emisję wielu bardzo 
toksycznych substancji do atmosfery.

W ostatnim czasie w Ministerstwie Klimatu odbyliśmy 
szereg spotkań z resortami rozwoju i finansów, przed-
stawicielami Global Compact Network Poland oraz 
przedstawicielami branży olejowej w celu wypracowa-
nia wspólnej koncepcji zmian przepisów dotyczących 
gospodarowania olejami odpadowymi. W efekcie tych 
działań powstał projekt zmiany ustawy o obowiązkach 
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektóry-
mi odpadami oraz o opłacie produktowej. 

W  projekcie tym chcemy przede wszystkim uszczel-
nić funkcjonujący system zagospodarowania olejów 
odpadowych. Zamierzamy wprowadzić sprawdzone 

rozwiązania, funkcjonujące w innych obszarach gospo-
darki odpadami, które będą dostosowane do rynku 
olejowego. Jednocześnie chcemy umożliwić sprawne 
przekazanie olejów odpadowych wyspecjalizowanym 
podmiotom, spełniającym określone kryteria, w bliskim 
sąsiedztwie. Dzięki temu nastąpi bezpośrednie zwięk-
szenie poziomu odzysku olejów zużytych, a tym samym 
zostanie zlikwidowane zjawisko niezorganizowanego 
spalania olejów odpadowych. Nasza propozycja zmian 
wpisuje się również w  kierunek działań wyznaczony 
komunikatem Komisji Europejskiej „Zamknięcie obiegu 
– plan działania UE dotyczący gospodarki o  obiegu 
zamkniętym”.

Wierzę, że działania te, również poprzez umożliwienie 
skutecznej egzekucji nałożonych obowiązków, przyczy-
nią się do maksymalnego ograniczenia występującego 
na tym rynku zjawiska szarej strefy. Mam również 
nadzieję, że skutkiem naszych działań będzie zwięk-
szenie świadomości Polaków w tym obszarze. Zależy mi 
także, aby wprowadzone zmiany przyniosły wymierne 
skutki w poprawie stanu środowiska i jakości powietrza.

Serdecznie dziękuję za podjęcie inicjatywy w ramach 
Programów „SDG11 Zrównoważone Miasta” oraz 
„Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce”, prowadzo- 
nych przez Global Compact Network Poland i  opra-
cowanych przez zespół ekspertów Global Compact, 
w  skład którego weszli m.in. przedstawiciele Polskiej 
Organizacji Przemysłu i  Handlu Naftowego. Takie 
działania pokazują jak cenna jest współpraca admi- 
nistracji państwowej z  promotorami inicjatyw dzia-
łającymi na rzecz doskonalenia, implementacji oraz 
rozpowszechniania odpowiedzialnego i zrównoważo-
nego rozwoju, do których bez wątpienia należy zaliczyć 
Global Compact Network Poland. Dostrzegam, że ta 
sprawna i merytoryczna współpraca owocuje.

Za współpracę przy tym ważnym projekcie chciałbym  
podziękować również pracownikom resortów klimatu,  
rozwoju i  finansów, pracownikom Krajowej Admini- 
stracji Skarbowej, oraz Urzędu Regulacji Energetyki. 
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magdalena rzeczkowska, 
sekretarz stanu, szefowa krajowej administracji skarbowej

Wykorzystanie rozwiązań informatycznych 
KAS w ograniczaniu szarej strefy 
w gospodarowaniu odpadami

Ministerstwo Finansów i  Krajowa Administracja 
Skarbowa aktywnie uczestniczą w  pracach nad  

nowelizacją ustawy o odpadach. Celem prac jest opra- 
cowanie zasad współpracy – pomiędzy Krajową Admi- 
nistracją Skarbową, a Ministerstwem Rozwoju i Mini- 
sterstwem Klimatu. Ograniczymy tym samym niezgod-
ne z prawem praktyki i zmniejszymy zanieczyszczenie 
środowiska naturalnego. A w konsekwencji zwiększą się  
wpływy do budżetu z tytułu należności podatkowych 
deklarowanych przez podmioty zajmujące się gospoda-
rowaniem odpadami. 

Kolejnym efektem będzie większa ochrona podmiotów  
prowadzących działalność związaną z  gospodarowa- 
niem odpadami, a  tym samym mających trudności 
z  konkurowaniem z  podmiotami działającymi w  tzw. 
szarej strefie, które oferują znacznie niższe ceny za usu-
wanie odpadów. Naszym celem jest  także ograniczenie 
wydatków Skarbu Państwa związanych z  usuwaniem 
dzikich lub porzuconych składowisk odpadów, w tym 
zwłaszcza odpadów szczególnie niebezpiecznych.

Zarówno Ministerstwo Finansów, jak i Krajowa Admi- 
nistracja Skarbowa, mają świadomość, jak bardzo szko-
dliwe jest niewłaściwe gospodarowanie odpadami.  
Ostatnio rozbudowaliśmy elektroniczny system reje- 
stracji i przewozu towarów SENT, który został wdro- 
żony w 2017 r. Monitoruje on faktyczny przewóz okre- 
ślonych towarów i  pozwala na szybkie reagowanie 
w przypadku, gdy trasa przewozu jest inna od zadekla-
rowanej w zgłoszeniu. Monitoringiem objęty jest także 

przewóz towarów, które są odpadami. W zgłoszeniach 
do rejestru SENT, podmioty gospodarcze są zobowiąza-
ne do wskazania sześciocyfrowego kodu tych towarów, 
zgodnego z katalogiem określonym w przepisach o od- 
padach. Dotyczy to przewozu odpadów ropopochod- 
nych. 

Od wdrożenia systemu SENT, tj. od 18 kwietnia 2017 r. 
do 30 czerwca 2020 r. do rejestru zostało zgłoszonych 
ponad 10 mln 700 tys. zgłoszeń. Ponadto, w tym czasie:

- przeprowadzono ponad 1 mln 400 tys. kontroli 
przewozów realizowanych po drogach publicznych 
oraz koleją;
- zidentyfikowano ponad 16 tys. nieprawidłowości;
- zrealizowano ponad 2500 konwojów;
- pobrano ponad  2700 próbek;
- nałożono ponad  6700 zamknięć urzędowych.

SENT skutecznie przyczynił się do zmniejszenia szarej 
strefy szczególnie w  branży paliwowej i  redukcji luki 
VAT w  Polsce. W  ciągu kilku ostatnich lat luka VAT 
zmniejszyła się z poziomu 24,2% w 2015 r. do około 12% 
w 2019 r.

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skar- 
bowa będą kontynuować działania  które pozwolą w jak 
największym stopniu zrealizować założenia Programu 
„Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce”. Chcemy też  
aktywnie uczestniczyć w działaniach związanych z Pro- 
gramem „Czyste Powietrze”.
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założenia do projektu 
ustawy o zmianie ustawy 
o obowiązkach przedsiębiorców 
w zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami 
i o opłacie produktowej 
oraz niektórych innych ustaw
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Istotą projektowanego aktu jest uszczelnienie funkcjo- 
nującego systemu zagospodarowania olejów odpado-

wych w celu likwidacji – lub przynajmniej maksymalnego 
ograniczenia – występującego na tym rynku zjawiska 
szarej strefy. Zamierzeniem projektu jest pozostawienie 
zasadniczego modelu obecnego systemu, z uzupełnie-
niem go o rozwiązania sprawdzone w innych obszarach 
regulacji, takich jak obrót paliwami czy zagospodarowa-
nie zużytych baterii i akumulatorów. 

Projektowane zmiany powinny z jednej strony przełożyć 
się na uszczelnienie strumienia przychodów publicznych 
poprzez umożliwienie skutecznej egzekucji już nałożo- 
nych obowiązków, z drugiej zaś przyczynić się do zwal-
czania zjawiska smogu poprzez istotne ograniczenie 
możliwości i opłacalności wykorzystywania olejów odpa-
dowych do celów grzewczych. Zakładając maksymalne 
wykorzystanie surowców pozostających w obiegu, pro-
jektowane zmiany będą także stanowiły istotny etap na 
drodze do realizacji postulatów gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

Wprowadzenie

Identyfikacja problemu

Przepisy regulujące postępowanie z olejami odpadowy-
mi znajdują się obecnie w:
− ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 701), 
− ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przed-
siębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 
odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. z 2018 r.  
poz. 1932),
− rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 paź-
dziernika 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
postępowania z olejami odpadowymi (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1694).

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębior-
ców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami 
oraz o opłacie produktowej nakłada na przedsiębiorców 
(producentów i importerów) obowiązek osiągnięcia po- 
ziomu odzysku i recyklingu olejów i smarów odpadowych, 
co najmniej w wysokości określonej w załączniku nr 4a 
do ustawy. W przypadku nie wywiązywania się z powyż-
szych obowiązków, przedsiębiorcy powinni uiścić opłatę 
produktową. Obowiązek ten może być realizowany samo-
dzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku.

Praktyka funkcjonowania powyższej regulacji wskazuje 
na występowanie istotnych problemów w obszarze egze-
kucji obowiązków nałożonych przez ustawę.

W pierwszej kolejności mowa o zjawisku wprowadzania  
na rynek krajowy smarów z  pominięciem dopełniania  
związanych z tym obowiązków formalnych i danin publi- 
cznych, w tym poprzez transfer produktów smarowych  
jako komponentów paliw ciekłych lub ich substytutów. 
W konsekwencji, osiągane poziomy odzysku i recyklingu, 
po odniesieniu do masy smarów faktycznie funkcjonującej 
w obrocie, mogą okazać się istotnie niższe niż rozliczane. 

w odniesieniu do oficjalnie zgłaszanych ilości. Istotnym 
efektem takiego stanu rzeczy – poza uszczupleniem przy-
chodów sektora publicznego m.in. z tytułu należnej opłaty 
produktowej – jest uzyskanie nieusprawiedliwionej prze-
wagi konkurencyjnej przez podmioty omijające oficjalny 
obieg. Występowanie zaburzeń konkurencji w równym 
stopniu sprzyja również braku kontroli nad innymi gru-
pami środków smarnych.

Według danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu 
Naftowego skupiającej największych przedsiębiorców 
branży smarowej w Polsce, krajowy rynek olejów sma-
rowych osiągnął w roku 2018 wielkość 234 624 ton, co 
oznacza wzrost o 3,33% w stosunku do roku 2017 roku 
– przy analogicznym poziomie rocznych wzrostów od 
początku dekady. W konfrontacji z innymi wskaźnikami, 
wiarygodność tych szacunków może jednak budzić wąt-
pliwości. Mowa o: utrzymującym się wskaźniku wzrostu 
gospodarczego, (5,1% tylko w  2018 roku); notowanym 
wzroście ilości nowo zarejestrowanych samochodów; 
rozwoju przemysłu wykorzystującego środki smarowe. 
Powyższe powinno z  natury przekładać się na istotny 
wzrost konsumpcji produktów smarowych, nawet przy 
uwzględnieniu postępu technologicznego przekładają- 
cego się na ich niższe zużycie. 

Wątpliwości co do wiarygodności zebranych danych po- 
twierdzają rejestrowane przez Prezesa URE dane zbie-
rane od tzw. „podmiotów przywożących” paliwa ciekłe, 
w tym smary, do Polski. Zgodnie z rejestrem podmiotów 
przywożących URE, wśród zarejestrowanych 399 pod-
miotów aż 271 podmiotów deklaruje przywóz co najmniej 
jednego smaru z grupy CN 2710. Tylko przywóz olejów 
smarowych do Polski, w tym baz olejowych, o kodach CN 
od 2710 19 71 do 2710 19 99 wyniósł odpowiednio:

1) 79 724,6 tys. ton w III kw. 2017 roku      
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2) 91 416,5 ton w IV kw. 2017 roku
3) 55 064,6 ton w I kw. 2018 roku
4) 76 645,3 ton w II kw. 2018 roku
5) 67 822,8 ton w III kw. 2018 roku
6) 56 294,1 ton w IV kw. 2018 roku    

Zarejestrowana masa samych przywiezionych olejów 
(a  więc bez produkcji krajowej) z  samej grupy CN 2710 
(a więc bez grupy CN 3403) zrównuje się z posiadanymi 
danymi na temat całego rynku smarów – co wskazuje na 
ich istotnie niedoszacowanie. Pozwala to przypuszczać, 
że duża część produktów kwalifikowanych jako smary jest 
transferowana do innych zastosowań jako komponenty 
paliw ciekłych lub gotowe paliwa ciekłe. Co za tym idzie, 
również szacowana na minimum ok. 150 mln PLN coroczna 
strata budżetu państwa jako skala szarej strefy w olejach 
odpadowych – powstająca wskutek uniknięcia opłaty pro-
duktowej, VAT i CIT – może być wysoce niedoszacowana. 

Brak efektywnego mechanizmu kontroli ilości wprowa-
dzanych produktów, a w konsekwencji pełnych danych 
o wielkości i strukturze rynku smarów w Polsce, sprzyja 
ich przetwarzaniu w sposób stanowiący istotne zagro-
żenie dla środowiska. Wprowadzenie na rynek danej 
masy olejów poza oficjalnym obiegiem przekłada się 
bowiem na powstanie odpowiadającej masy odpadów, 
w  stosunku do której żaden producent/importer nie 
ponosi odpowiedzialności za zapewnienie prawidłowe-
go przetworzenia. Skutkuje to powszechnym zjawiskiem 
nielegalnego spalania olejów odpadowych powstających 
z  eksploatacyjnego zużywania się smarów. Odpad ten 
stanowi relatywnie tanie i łatwo dostępne źródło paliwa 
o  wysokiej wartości energetycznej (zbliżonej do oleju 
opałowego), ale jego wykorzystanie wiąże się z  emisją 
do powietrza szkodliwych gazów i pyłów, przyczyniają-
cych się w istotnym stopniu do występującego zjawiska 
smogu. Bezpieczna temperatura spalania olejów odpado-
wych przekracza 1 000 stopni Celsjusza, zaś w piecach na 
olej opałowy osiągnąć można temperaturę ok. 300 stopni 
Celsjusza. Według szacunków Polskiej Izby Gospodarczej 
„Ekorozwój”, ok. 100-110 tys. m3 olejów odpadowych jest 
spalanych w  kraju w  sposób niedopuszczalny (w  pie-
cach do tego nieprzystosowanych), co powoduje emisję 
do atmosfery m.in. metali ciężkich, benzopirenów, dio-
ksyn i  furanów. Substancje te stanowią bezpośrednie 
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Równocześnie, skala 
występującego problemu wskazuje, że dotychczasowe 
rozwiązania nie zapewniają dostatecznej zachęty dla 
użytkowników końcowych do zagospodarowania powsta-
jących odpadów w sposób zgodny z prawem. Inną, równie 
szkodliwą, choć mniej powszechną praktyką, jest pozby-
wanie się zużytych olejów poprzez ich uwolnienie do 
środowiska gruntowego lub wodnego, skutkujące powsta-
waniem zanieczyszczenia.

Równocześnie, opisane sposoby unieszkodliwienia suro- 
wca nadającego się do ponownej rafinacji, przekładają  
się na konieczność dostarczania na rynek krajowy no- 
wych partii świeżego produktu. To zaś pozostaje w sprze- 
czności z  założeniami gospodarki o  obiegu zamknię-
tym. Nieszczelność systemu i brak gwarancji uzyskania 
dostatecznej masy surowca przekłada się z  kolei na 
odpowiednio mniejszą opłacalność inwestycji w rozwój 
krajowych mocy przerobowych do recyklingu olejów 
odpadowych.

Z powyższym wiąże się ostatni element systemu wyma-
gający uszczelnienia, to jest zapewnienie rzeczywistego, 
pełnego recyklingu olejów odpadowych polegającego na 
ich regeneracji w kierunku wytworzenia pełnowartościo-
wych baz olejowych. Na dzień dzisiejszy pierwszeństwo 
takiego sposobu wynika z przepisów o hierarchii sposo-
bów postępowania z odpadami. Przy aktualnym stanie 
rynku, stanowi to jednak w praktyce nieegzekwowaną 
dyrektywę, a w miejsce regeneracji realizowane są tańsze, 
podstawowe procesy oczyszczania tych olejów odpa-
dowych celem ich przekierowania do produkcji olejów 
opałowych. Podobnie, wyklucza to w istocie ich ponowny 
obieg rynkowy zgodny z zasadami gospodarki cyrkularnej 
i wymusza stały dopływ nowego surowca.

Nielegalne użycie olejów odpadowych jako olejów opało- 
wych – niezależnie od szkód dla środowiska – przekła-
da się na straty podatkowe z tytułu nieodprowadzonej 
akcyzy. Przy założeniu spalania minimum ok. 100 tys. m3 
odpadu rocznie oznacza dodatkowe wpływy z  akcyzy 
na poziomie ok. 23 mln PLN rocznie (przy zastosowaniu  
standardowej obniżonej stawki akcyzy na olej opałowy 
lekki w wysokości 232,00 PLN/m3), a w przypadku zasto-
sowania stawki maksymalnej dla takiego sposobu użycia 
olejów odpadowych wynoszącej 1822 PLN/m3, dodatkowe 
wpływy na poziomie ok. 182,2 mln PLN.

Podsumowując, występujące problemy w gospodarce ole-
jami odpadowymi dają się sprowadzić do: 

(1) niedostatecznego nadzoru nad rynkiem pierwo- 
tnym, ułatwiającego unikanie danin publicznych  
i uniemożliwiającego pełną egzekucję obowiązków  
objętych rozszerzoną odpowiedzialnością produ- 
centa;
(2) braku mechanizmu zapewniającego rzeczywi-
ste kierowanie zużytych olejów do systemu od ich 
końcowych użytkowników w miejsce nielegalnego 
spalania; 
(3) braku mechanizmu zapewniającego rzeczywiste 
ponowne wykorzystanie olejów odpadowych zgodne 
z ich pierwotnym przeznaczeniem, zamiast przetwo-
rzenia do wykorzystania jako paliwo.
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Proponowane rozwiązania

Istotą projektu jest maksymalizacja szczelności każ-
dego z  trzech wymienionych powyżej etapów, przy 

zachowaniu zasadniczego kształtu obecnego systemu 
i wykorzystaniu mechanizmów sprawdzonych w innych 
obszarach produktowych.

Przedmiotowa regulacja składa się z trzech kluczowych 
interwencji legislacyjnych, przeprowadzonych w dwóch 
etapach czasowych:

1. Wdrożenie skutecznego nadzoru nad rynkiem 
pierwotnym smarów poprzez nowelizację ustawy 
z  dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne 
(pierwszy etap);
2. Wprowadzenie opłaty depozytowej w celu obni- 
żenia opłacalności nielegalnego spalania olejów od- 
padowych i maksymalizacji masy objętej systemem 
ich zagospodarowania poprzez nowelizację ustawy 
z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców 
w  zakresie gospodarowania niektórymi odpadami 
oraz o  opłacie produktowej oraz ustawy z  dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (drugi etap);
3. Doprecyzowanie zasad gospodarowania olejami  
odpadowymi w ramach funkcjonującego systemu za- 
gospodarowania poprzez nowelizację ustawy z dnia 
11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w za- 
kresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz 
o opłacie produktowej (pierwszy etap).   

Podział na etapy wynika przede wszystkim z konieczności 
zapewnienia uczestnikom rynku odpowiednio dłuższego 
etapu dostosowawczego na przygotowanie funkcjonal-
nego systemu opłaty depozytowej. Uszczelnienie samego 
rynku pierwotnego oraz rynku wtórnego zgromadzonych 
już odpadów będzie miało bezpośrednie konsekwencje 
dla odpowiednio mniejszej liczby bardziej wyspecjalizo-
wanych podmiotów, przy relatywnie niższym zakresie 
koniecznych działań przygotowawczych.

I. Uszczelnienie rynku pierwotnego

Proponowane rozwiązania opierają się w przeważającym 
stopniu na rozszerzeniu sprawdzonych mechanizmów 
wdrożonego w 2016 roku pakietu energetycznego. 

Obejmuje to w  pierwszej kolejności rozszerzenie obo-
wiązku uzyskiwania koncesji na wytwarzanie paliw 
ciekłych oraz koncesji na obrót paliwami ciekłymi z za- 
granicą także na oleje smarowe. W połączeniu z  fun- 
kcjonującą regulacją dla podmiotów przywożących, po- 
zwoli to Prezesowi URE na objęcie skuteczną kontrolą  
całości rynku pierwotnego; rozwiązanie to jest uzasad- 
nione nadrzędnym interesem publicznym nie tylko 

w zakresie zwalczania szarej strefy, ale przede wszystkim 
ochrony środowiska przez zwalczanie zanieczyszczania 
powietrza będącego następstwem niewłaściwej gospo- 
darki zużytymi olejami; jednocześnie występujące nie-
prawidłowości wskazują na niewystarczający charakter 
mniej restrykcyjnych środków w tym zwłaszcza kontroli 
następczych.

Zostanie to powiązane z objęciem kompleksowym nad- 
zorem koncesyjnym stałego wypełniania przez pro-
ducentów i  importerów wymagań: organizacyjnych, 
finansowych i podatkowych oraz technicznych dla eks-
ploatowanej przez nich infrastruktury paliw ciekłych, 
w celu zapewnienia dopuszczenia do działalności wyłącz-
nie wiarygodnych wprowadzających. Jednocześnie każda 
pierwsza podaż na rynek krajowy zostanie objęta stałym 
obowiązkiem sprawozdawczym dla paliw ciekłych, w ce- 
lu zapewnienia wiarygodnych danych stanowiących pod-
stawę rozliczenia kolejnych obowiązków i umożliwienia 
oceny sytuacji na rynku odpadów w oparciu o jego rze-
czywistą wielkość. 

Obowiązek koncesyjny zostanie zintegrowany z regula-
cją dotyczącą rynku odpadowego poprzez: zapełnienie 
pełnej spójności katalogu smarów wymagających kon-
cesji oraz wpisu do rejestru podmiotów przywożących, 
z  katalogiem produktów objętych rozszerzoną odpo-
wiedzialnością producenta oraz przyszłą regulacją 
dotyczącą opłaty depozytowej. Ponadto, sama możliwość 
uzyskania koncesji zostanie uzależniona od uprawdo- 
podobnienia przed Prezesem URE osiągnięcia odpo-
wiednich poziomów odzysku i  recyklingu lub zapłaty 
opłaty produktowej. Będzie to pozostawało przedmiotem 
kontroli przez ten organ na kolejnych etapach działalności 
wprowadzającego. Jednocześnie, wymagane w związku 
z  koncesją zabezpieczenie majątkowe obejmie należ-
ności wynikające z opłaty produktowej, co pozwoli na 
zapewnienie jej ściągalności. 

Kluczowe znaczenie na etapie rynku pierwotnego 
będzie miało zapewnienie sprawnego systemu bieżą-
cej weryfikacji wypełniania nałożonych obowiązków. 
Obejmuje to automatyczne objęcie pierwszej podaży 
smarów na rynek wszystkimi mechanizmami kontroli  
oraz wymiany informacji pomiędzy organami admini- 
stracji, przewidzianymi obecnie funkcjonującymi posta-
nowieniami prawa energetycznego dla paliw ciekłych 
– co okazało się sprawdzonym mechanizmem maksy- 
malizacji efektywności kontroli w ramach pakietu energe-
tycznego – oraz uzupełnienie kompetencji Prezesa URE 
w zakresie nadzoru na rynkiem smarów, o horyzontal- 
ne procedury współpracy z Ministrem Środowiska oraz 
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Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, Marszał- 
kami Województw i Szefem KAS. Procedury te obejmą  
przekazywanie okresowych danych o wielkości rynku pier- 
wotnego oraz katalogu działających na nim podmiotów  
celem weryfikacji ich spójności z danymi wskazywany- 
mi w  ramach systemu rozszerzonej odpowiadzialności  
producenta, jak również bieżące informowanie Prezesa  
URE o przypadkach naruszeń w zakresie przepisów od- 
padowych w zakresie objętym warunkami koncesji. 

Przepisy prawa energetycznego już na dzień dzisiejszy 
wskazują smary jako rodzaj paliw ciekłych oraz określają 
zasady ich przywozu na terytorium kraju. Proponowane 
zmiany stanowią w  przeważającej części rozszerze-
nie lub powielenie obowiązujących mechanizmów. Jako 
takie, od strony legislacyjnej wymagało będzie wyłącznie 
punktowych modyfikacji przepisów. Od strony organi-
zacyjnej wymagało będzie przede wszystkim złożenia 
wniosków o  udzielenie lub zmianę koncesji przez ok. 
100-150 podmiotów. Ponadto konieczne będzie wydanie 
przez Ministra Energii nowego rozporządzenia w sprawie 
szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwa-
rzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub 
dystrybucja, obrót, w  tym obrót z  zagranicą, wymaga 
koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru 
podmiotów przywożących, polegającego na dopisaniu do 
niego w oparciu o właściwe kody nomenklatury scalonej 
(KODY CN), katalogu smarów podlegających obowiązkowi 
uzyskania koncesji.

II. Uszczelnienie systemu zbiórki odpadów 

Równolegle, konieczne jest zaadresowanie problemu nie-
dostatecznej motywacji końcowych odbiorców do udziału 
w systemie zagospodarowania odpadów olejowych. Przy 
ekonomicznej atrakcyjności i technicznej łatwości wyko- 
rzystania ich w  sposób niezgodny z  prawem i  jedno-
czesnej niewykonalności efektywnego systemu kontroli 
sięgającego aż do indywidualnych użytkowników, propo-
nowanym rozwiązaniem jest wprowadzenie mechanizmu 
opłaty depozytowej. Przy uwzględnieniu odmienności 
rynku olejowego, zasadniczy model regulacji powinien 
opierać się na wypracowanym schemacie ustawy z dnia 
24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.

Proponuje się zatem wprowadzenie opłaty depozytowej 
doliczanej do ceny produktów smarowych sprzedanych 
lub wymienianych użytkownikom. W przypadku rów-
noczesnego zwrotu odpowiedniej ilości zużytego smaru 
opłata nie będzie pobierana. W  przeciwnym wypadku,  
będzie mogła podlegać zwrotowi także po zwrocie odpadu 
w racjonalnym terminie od dnia zakupu i za okazaniem 
potwierdzenia dokumentu potwierdzającego pobranie. 
Wzory tzw. kwitu depozytowego i kwitu depozytowego 

rozliczeniowego zostaną określone rozporządzeniem. Po 
upływie powyższego terminu prawo do odbioru opłaty 
wygaśnie, a nieodebrana nadwyżka będzie przekazywa-
na na rachunek wskazany przez ministra właściwego do 
spraw finansów. Z drugiej strony, niezbilansowana kwota 
zwracanej opłaty depozytowej, po weryfikacji przez wła-
ściwego naczelnika urzędu skarbowego powinna być 
zwracana sprzedawcy w terminie 30 dni od daty złożenia 
wniosku. Proponuje się przy tym kwartalny system spra-
wozdawczości i rozliczeń, w związku z ryzykiem zjawiska 
tzw. znikających sprzedawców – system roczny mógłby 
umożliwiać ominięcie powyższej regulacji przez rozpo-
czynanie i kończenie działalności przed upływem okresu 
rozliczeniowego.  

Systemem objęci zostaną sprzedawcy prowadzący punkty 
sprzedaży smarów, jak i punkty wymiany smarów, w tym 
zakłady napraw i  serwisu pojazdów oferujących smary 
wyłącznie użytkownikom końcowym. Obejmie to również 
wymiany smarów prowadzonych u użytkowników końco-
wych, takich jak zakłady przemysłowe. Dla zapewnienia 
funkcjonalności systemu kluczowe jest objęcie nim rynku 
detalicznego, w  tym zwłaszcza sprzedaży wysyłkowej 
i prowadzona poprzez internet. Taki sprzedawca będzie 
musiał wskazać użytkownikowi miejsce najbliższe adre-
sowi dostawy, w  którym będzie mógł dokonać zwrotu 
oleju odpadowego i uzyskać zwrot opłaty depozytowej.

Na etapie zwrotu olejów odpadowych sprzedawcy należy 
umożliwić mu odmowę przyjęcia odpadu w przypadku 
jego istotnego zanieczyszczenia, dającego się stwierdzić 
bez konieczności użycia sprzętu. Odmowa taka musi 
powinna podlegać kontroli Inspekcji Handlowej na wnio-
sek użytkownika. 

Z uwagi na objęcie systemem opłaty szerokiego katalogu 
dystrybutorów – w  tym także niedysponujących nie- 
zbędną infrastrukturą – przewiduje się możliwość zle- 
cenia obowiązku odbioru zużytych odpadów innemu 
profesjonalnemu podmiotowi zajmującemu się zbiór-
ką, na podstawie stosownej umowy o wykonanie zbiórki 
olejów odpadowych.

Pozwoli to na utrzymanie potencjału już obecnie funk-
cjonujących podmiotów zbierających tego rodzaju odpady 
oraz wykorzystanie posiadanej przez nich infrastruktury.
Jednocześnie pożądane jest wprowadzenie możliwie pro-
stej instytucji zgłoszenia do urzędu skarbowego zamiaru 
prowadzenia detalicznej sprzedaży smarów, na co naj- 
mniej 14 dni przed rozpoczęciem działalności, ze wska-
zaniem miejsca działalności i oraz rodzajów oferowanych 
smarów, w celu zapewnienia szczelności i powszechności 
systemu.
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Proponowana wysokość maksymalna opłaty depozytowej 
to 10 zł za 1 litr, co powinno umożliwić jej długookresowe 
dostosowywanie do wzrostu wskaźnikowa cen towarów 
i usług konsumpcyjnych ogółem, dzięki czemu nie doj-
dzie do jej zmarginalizowania w  związku ze spadkiem 
siły nabywczej pieniądza. W aktualnych warunkach ryn-
kowych, wymogi zachowania odpowiedniej proporcji do 
ceny nowego oleju, jak również rynkowej wartości oleju 
zużytego, uzasadniają wprowadzenie opłaty na poziomie 
ok. 4,50 zł za 1 litr.

Istotną odmiennością, w stosunku do baterii i akumu-
latorów jest ubytek technologiczny zużytego odpadu.  
W związku z tym konieczne będzie uwzględnienie w roz- 
porządzeniu wykonawczym racjonalnej proporcji ma- 
sy nowego oleju do oleju zużytego, w celu uniknięcia 
nieuzasadnionego obciążenia użytkowników końco- 
wych. Jednocześnie uwzględnienia będą wymagała  
specyfika sytuacji podmiotów dokonujących tzw. pier- 
wszego zalania oraz używających olejów do produkcji 
przemysłowej. 

Z uwagi na wrażliwy charakter produktów smarowych 
pod kątem podatkowym (wyrób akcyzowy) oraz regu-
lacyjnym (koncesje, rejestr podmiotów przywożących), 
jak również wielkość i stopień rozdrobnienia rynku de- 
talicznego (od kilkudziesięciu do ponad stu tysięcy pod-
miotów), nadzór nad systemem opłaty depozytowej 
powinny sprawować właściwe ze względu na ich sie-
dzibę sprzedawców urzędy skarbowe. Istotna w  tym 
względzie powinna mieć bowiem odpowiednia i dostoso-
wana do zakresu zadań, szeroka struktura organizacyjna, 
którą dysponuje KAS. Znacząco niższy priorytet przy 
tego rodzaju zadaniach mają specjalistyczne wiadomości 
techniczne mogące przemawiać za właściwością Inspekcji 
Ochrony Środowiska.

Zasadne jest przy tym przyjęcie tak zwanej zintegro-
wanej koncepcji kontroli tych obowiązków, w ramach 
których nowe obowiązki będą kontrolowały organy 
dedykowane, a ponadto organy pomocnicze w ramach 
ich kontroli własnych realizowanych w  punktach 
sprzedaży smarów lub punktach wymiany smarów 
na podstawie przepisów odrębnych. Rozwiązanie to 
przyniosło bardzo dobre efekty po jego wprowadzeniu 
w ramach pakietu energetycznego w 2016 roku, zwięk-
szając ilość kontroli koncesji o  kilkaset procent bez 
dodatkowych kosztów po stronie administracji publicz-
nej, co przełożyło się na wyeliminowanie zjawiska 
prowadzenia działalności na rynku paliw ciekłych bez 
wymaganej koncesji.

W  zakresie kontroli prawidłowości rozliczenia opłaty 
depozytowej, organem właściwym będzie zatem Szef 

Krajowej Administracji Skarbowej. W  zakresie kontroli 
obowiązków informacyjnych sprzedawców detalicznych 
smarów, oznaczenia i wyposażenie miejsca odbioru sma- 
rów oraz zlecenia tego obowiązku innym podmiotom  
– organem właściwym będzie Inspekcja Handlowa. 
W zakresie kontroli prawidłowości postępowania z zebra-
nymi olejami odpadowymi – organem właściwym będzie 
Inspekcja Ochrony Środowiska. Jednocześnie podsta- 
wowe obowiązki związane z gromadzeniem olejów odpa- 
dowych – których ocenia nie wymaga wiadomości 
specjalistycznych – będą weryfikowane w ramach kon-
troli własnych przez Państwową Inspekcję Pracy oraz 
organy: Policji, Straży Gminnych, Państwowej Straży  
Pożarnej, nadzoru budowlanego i Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej. W  przypadku wykrycia nieprawidłowości 
wskazane organy będą zobligowane do powiadomienia 
właściwej z trzech wymienionych wcześniej instytucji. 

W ramach wskazanej już konieczności powiązania nad-
zoru nad rynkiem pierwotnym i  wtórnym, powinien 
obowiązywać ten sam katalog produktów objętych obo- 
wiązkami: uzyskania koncesji i wpisu do rejestru pod-
miotów przywożących, rozszerzonej odpowiedzialności 
producenta oraz opłaty depozytowej. Katalog ten powi-
nien opierać się o systematykę produktów smarowych 
z nomenklatury scalonej (kody CN), powszechnie używa-
nej do celów podatkowych i regulacyjnych (koncesyjnych), 
w miejsce odrębnej systematyki PKWiU.             

W  celu zapewnienia skutecznej egzekucji powyższych 
obowiązków, wprowadzone zostaną stosowne admi-
nistracyjne kary pieniężne. Mechanizm ten umożliwia 
bardziej efektywny nadzór nad obowiązkami podmiotów 
gospodarczych w zakresie ochrony środowiska niż odpo-
wiedzialność wykroczeniowa osób fizycznych. Jako taki, 
od dłuższego czasu stanowi dominujący rodzaj sankcji 
w regulacjach tej gałęzi prawa.

Wprowadzane rozwiązania mogą wymagać działań 
organizacyjnych zarówno po stronie przedsiębiorców, 
jak i organów administracji publicznej. Dla umożliwienia 
weryfikacji prawidłowości wykonywania obowiązków 
konieczne jest zapewnienie objęcia całości podmio-
tów odbierających oleje obowiązkami ewidencyjnymi, 
poprzez wyłączenie ich z katalogu nieprofesjonalnych 
zbierających odpady. Należy spodziewać się, że w istot-
nej mierze będzie się to wiązało z  wykorzystaniem 
pośrednictwa profesjonalnych zbierających, jednak 
konieczne jest zapewnienie wystarczającego okresu 
podmiotom decydującym się na samodzielny odbiór. 
Proponuje się zatem dwuletni okres przejściowy na wej-
ście w życie wszystkich obowiązków związanych z opłatą 
depozytową.
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III. Uszczelnienie systemu przetwarzania  
odpadów 

Trzecim elementem nowelizacji jest zebranie, uzupeł- 
nienie oraz doprecyzowanie zasad postępowania z zebra-
nymi olejami opadowymi, pod kątem maksymalizacji 
rzeczywistego recyklingu, w ramach już obowiązujących 
poziomów i minimalizacji wykorzystania metod skutku-
jących transferem olejów odpadowych do rynku paliw 
opałowych, nie gwarantujących wykorzystania w sposób 
bezpieczny dla środowiska.

Kluczowym rozwiązaniem w  powyższym zakresie jest 
uszczegółowienie i umożliwienie rzeczywistej egzekucji 
– już obecnie wynikającego z ogólnej hierarchii odpa-
dowej – obowiązku przekazywania olejów odpadowych 
w pierwszej kolejności do ostatecznego procesu recy-
klingu, polegającego na ich pełnej regeneracji do postaci 
nadającej się do powtórnego użycia przy produkcji świe-
żych środków smarnych. Dopiero brak takiej możliwości 
powinien stanowić warunek przekazania olejów odpado-
wych odpowiednio do innego procesu odzysku, a finalnie 
do unieszkodliwienia. 

Zapewnienie skutecznej egzekucji pierwszeństwa recy-
klingu przełoży się w  szerszej perspektywie także na 
ograniczenie spalania paliw kopalnych. Produkcja olejów 
smarowych i przemysłowych z olejów bazowych, pocho-
dzących z olejów odpadowych, jest bardziej efektywna niż 
ich produkcja z ropy naftowej – wymaga mniejszej ilości 
surowca, a także zdecydowanie mniejszej ilości energii. 
Do wytwarzania 1 tony bazowego oleju smarowego z ropy 
naftowej zużywa się taką ilość energii, jaką uzyskałoby 
się, spalając około 300 kg oleju opałowego. 

W przypadku odpadów wymagających pośredniego etapu 
przetwarzania – takich jak baterie i  akumulatory oraz 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – funkcjonują 
już przepisy wyraźnie nakazujące zbierającym przeka-
zanie odpadów do zakładów o określonym charakterze, 
a  tym – przekazanie odpadów powstałych przy prze-
twarzaniu do dalszego recyklingu. W przypadku baterii 
i  akumulatorów wskazano wprost na obowiązek prze-
kazania określonych frakcji do instalacji prowadzących 

recykling ołowiu i jego związków lub recykling tworzyw 
sztucznych. 

Zakres podmiotowy powyższego obowiązku obejmie 
zarówno podmioty zbierające oleje odpadowe na dotych-
czasowych zasadach, sprzedawców objętych systemem 
opłaty depozytowej, jak i prowadzących stacje demontażu 
pojazdów w rozumieniu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. 
o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Ściśle sprzężony z powyższym będzie obowiązek przy- 
jęcia przez recyklera oleju odpadowego do regeneracji,  
jeżeli tylko spełnia on obowiązujące wymagania jako- 
ściowe. Podstawą do odmowy przyjęcia olejów odpa- 
dowych do regeneracji będzie negatywny wynik określo- 
nego badania, przekazywany podmiotowi, który przeka-
zał odpad. 

Ponadto – niezależnie od ogólnych regulacji dotyczą-
cych obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie 
odpadów oraz zakresu odpadów dopuszczonych do ter-
micznego przekształcania – pożądane jest wprowadzenie 
wyrażonego wprost zakazu spalania olejów odpadowych, 
zagrożonego osobną administracyjną karą pieniężną. 
Z uwagi na skalę występującego zjawiska smogu oraz sze-
roki zakres takiej praktyki, jej skuteczne zwalczanie ma 
znaczenie priorytetowe.

Podobnie jak w  poprzednim punkcie, wprowadzane 
obowiązki zostaną powiązane z przepisami sankcyjny- 
mi, opartymi o mechanizm administracyjnych kar pie- 
niężnych.

Zmiany opisane w powyższej części nie stanowią istotnej 
odmienności od obowiązków mających zastosowanie już 
na dzień dzisiejszy, a przy tym nie wiążą się z koniecz-
nością dokonywania istotnych zmian organizacyjnych 
po stronie podmiotów publicznych lub prywatnych. Nie 
występuje zatem potrzeba ustanawiania istotnego okresu 
przejściowego, analogicznego do systemu opłaty depozy-
towej. Powyższe zmiany powinny zatem zostać wdrożone 
w  ramach etapu pierwszego, łącznie z  uszczelnieniem 
rynku pierwotnego.
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projekt zmiany ustawy 
o obowiązkach przedsiębiorców 
w zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami 
i o opłacie produktowej oraz 
niektórych innych ustaw
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projekt z dnia 13 lipca 2020 r.

Ustawa o zmianie ustawy o obowiązkach 
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami oraz o opłacie 
produktowej oraz niektórych innych ustaw
Art. 1
W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przed-
siębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi od- 
padami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1932, z 2019 r. poz. 1403, z 2020 r. poz. 284) wprowadza 
się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 4 oraz 5 
w brzmieniu:

„4) obowiązki sprzedawców olejów smarowych 
i preparatów smarowych,
5) zasady ustalania, pobierania i  zwrotu opłaty 
depozytowej”;

2) w art. 2:
a) po pkt 8 dodaje się pkt 8a i pkt 8b w brzmieniu:
„8a) oleje smarowe i  preparaty smarowe – rozu-
mie się przez to produkty, których szczegółowy 
wykaz i przeznaczenie zostało określone w poz. 1 
i 2 załącznika nr 4a do ustawy;
8b) oleje odpadowe – rozumie się przez to oleje 
odpadowe, o których mowa w przepisach ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 701 z późn. zm.)”;

b) art. 2 pkt 9b) otrzymuje brzmienie:
„9b) przedsiębiorcy – rozumie się przez to przed-
siębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1292 i 1495 i z 2020 r. poz. 424); doko-
nującego importu lub wewnątrzwspólnotowego 
nabycia produktów, w  tym na potrzeby własne, 
oraz wytwórcę wprowadzającego produkty na te- 
rytorium kraju. W przypadku zlecenia wytworzenia 
produktu za przedsiębiorcę rozumie się zlecającego 
jego wykonanie”;

c) po pkt 11 dodaje się pkt 111-112 w brzmieniu:
„111) sprzedawcy – rozumie się przez to podmiot,  
który w ramach prowadzonej działalności gospo-
darczej, dokonuje sprzedaży olejów smarowych  
i  preparatów smarowych użytkownikowi końco- 
wemu; za sprzedawcę uważa się w  szczególno-
ści podmiot prowadzący punkt sprzedaży olejów 
smarowych i preparatów smarowych lub punkt wy- 
miany olejów odpadowych;

112) sprzedaży olejów smarowych i  preparatów 
smarowych – rozumie się przez to udostępnie-
nie odpłatnie lub nieodpłatnie olejów smarowych 
i  preparatów smarowych w  celu używania przez 
użytkowników końcowych, na podstawie zawartej 
umowy sprzedaży lub na podstawie innej czynno-
ści prawnej lub zdarzenia prawnego; z wyłączeniem 
pierwszej sprzedaży olejów smarowych i prepara-
tów smarowych w  instalacjach pojazdów lub ich 
części lub instalacjach innych urządzeń lub ich 
części  przed wprowadzeniem tych pojazdów lub 
urządzeń lub ich części na rynek krajowy w celu 
eksploatacji tych pojazdów lub urządzeń; za sprze-
daż olejów smarowych i  preparatów smarowych 
uważa się także wymianę olejów odpadowych na 
oleje smarowe i preparaty smarowe”;

d) po pkt 11a dodaje się pkt 11aa - 11ai w brzmieniu:
„11aa) użytkowniku końcowym – rozumie się przez 
to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości praw-
nej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, 
która  nabywa sprzedawane oleje smarowe i prepa-
raty smarowe na potrzeby własne i zużywa je na 
terytorium kraju oraz nie dokonuje ich sprzedaży 
kolejnym podmiotom;

11ab) opłacie depozytowej – rozumie się przez to 
opłatę pobieraną od użytkownika końcowego przez 
sprzedawcę przy sprzedaży olejów smarowych 
i  preparatów smarowych w  przypadku niedoko-
nania przez tego użytkownika zwrotu wymaganej 
ilości olejów odpadowych albo opłatę pobieraną 
od użytkownika końcowego przez właściwy organ 
przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym lub imporcie 
olejów smarowych i preparatów smarowych;

11ac) punkcie sprzedaży olejów smarowych i pre-
paratów smarowych – rozumie się przez to każde 
miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, 
w którym sprzedawca dokonuje sprzedaży olejów 
smarowych i preparatów smarowych użytkowni-
kowi końcowemu; w  przypadku sprzedaży przez 
Internet lub w formie sprzedaży wysyłkowej przez 
punkt sprzedaży olejów smarowych i preparatów 
smarowych rozumie się siedzibę przedsiębiorcy, 
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który prowadzi sprzedaż olejów smarowych i pre-
paratów smarowych w tej formie; 

11ad) punkcie wymiany olejów odpadowych – ro- 
zumie się przez to każde miejsce, w którym sprze- 
dawca prowadzi działalność gospodarczą, pole-
gającą na wymianie olejów odpadowych na oleje 
smarowe i  preparaty smarowe, w  tym stację 
obsługi lub naprawy pojazdów, lub w inny sposób 
dokonuje sprzedaży olejów smarowych i prepara-
tów smarowych ich użytkownikom końcowym; za 
prowadzenie punktu wymiany olejów smarowych 
i preparatów smarowych uważa się także wymianę 
olejów odpadowych znajdujących się w instalacjach 
lub urządzeniach eksploatowanych poza miejscem 
działalności gospodarczej sprzedawcy w  miejscu 
ustalonym z użytkownikiem końcowym;

11ae) stacji demontażu – rozumie się przez to stację 
demontażu, o której mowa w art. 3 pkt 10 ustawy 
z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1610 
z późn. zm.);  

11af) kwicie depozytowym – rozumie się przez 
to dokument wystawiany przez sprzedawcę lub 
właściwy organ użytkownikowi końcowemu, pot- 
wierdzający, odpowiednio, sprzedaż olejów smaro-
wych i preparatów smarowych przez sprzedawcę 
użytkownikowi końcowemu na terytorium kraju 
lub nabycie wewnątrzwspólnotowe albo import 
określonej ilości i rodzaju olejów smarowych i pre-
paratów smarowych oraz wysokość pobranej opłaty 
depozytowej;  

11ag) rozliczeniowym kwicie depozytowym – rozu- 
mie się przez to dokument wystawiany przez 
sprzedawcę użytkownikowi końcowemu potwier-
dzający zwrot pobranej opłaty depozytowej z tytułu 
zrealizowania obowiązku, o którym mowa w art. 
19e ust. 5;

11ah) ostatecznym procesie recyklingu olejów odpa-
dowych – rozumie się przez to proces oznaczony 
jako R9, zgodnie z  załącznikiem nr 1 do ustawy 
o odpadach, prowadzony z wykorzystaniem specjali-
stycznych instalacji regeneracji olejów odpadowych, 
zapewniających co najmniej spełnienie warunków, 
o których mowa w przepisach wykonawczych wyda-
nych na podstawie art. 3 ust. 13”; 

e) po pkt 13 dodaje się pkt 14 oraz 15 w brzmieniu:
„14) ustawie o  odpadach – rozumie się przez to 
ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

15) wytwórcy olejów odpadowych – rozumie się 
przez to wytwórcę w rozumieniu ustawy o odpa-
dach, który wytwarza oleje odpadowe, w tym także 
użytkownika końcowego.”;

3) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu:
„Art. 2a. Minister właściwy do spraw klimatu okre- 
śli, w drodze rozporządzenia, oleje smarowe i pre- 
paraty smarowe, do których nie znajdują zastoso-
wania przepisy rozdziału 3a, kierując się potrzebą  
wyłączenia z  systemu opłaty depozytowej pro- 
duktów, których zużywanie w trakcie ich eksplo-
atacji nie powoduje powstawania z  nich olejów 
odpadowych”. 

4) w art. 3 ust. 9 pkt 3 oraz w ust. 10 wyraz „olejów 
smarowych” zastępuje się wyrazem „olejów smaro-
wych i preparatów smarowych”;

5) w art. 3 ust. 12 oraz ust. 13 wyraz „oleje smarowe” 
zastępuje się wyrazem „oleje smarowe i  preparaty 
smarowe”;

6) po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu:
„Art. 10a. 1. Organizacja odzysku, na podstawie 
ewidencji, o której mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2, prze-
kazuje  Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki oraz 
marszałkowi województwa właściwemu ze względu 
na siedzibę organizacji odzysku półroczne informa-
cje o  przedsiębiorcach, z  którymi zawarła umowę 
o przejęcie obowiązków, o której mowa w art. 4 ust. 2, 
oraz masie wprowadzonych na rynek krajowy przez  
tych przedsiębiorców produktów z  podziałem na  
poszczególne ich rodzaje, dla których wytwarzania  
lub obrotu z  zagranicą wymagane jest posiadanie  
koncesji w  rozumieniu  ustawy z  dnia 10 kwietnia  
1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 
z późn. zm.), w terminie do końca lipca oraz stycznia 
w zależności, którego półrocza informacja dotyczy.

2. Minister właściwy do spraw klimatu określi 
w drodze rozporządzenia wzór informacji, o której 
mowa w ust. 1,  kierując się potrzebą ujednolicenia 
informacji oraz usprawnienia ich przekazywania, 
oraz biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia 
nadzoru nad obowiązkiem odzysku i  recyklingu 
olejów odpadowych.”;

7) po art. 17 dodaje się art. 17a w brzmieniu:
„Art. 17a Na wniosek przedsiębiorcy właściwy mar- 
szałek województwa wydaje zaświadczenie o nie-
zaleganiu przez przedsiębiorcę w zapłacie opłaty 
produktowej w okresie ostatnich trzech lat.”;

8) po rozdziale 3 dodaje się rozdziały 3a i  3b 
w brzmieniu:

Rozdział 3a
Opłata depozytowa

Art. 19a 
1. Sprzedawca jest obowiązany do nieodpłatnego  
odbioru olejów odpadowych od użytkownika koń- 
cowego w punkcie sprzedaży olejów, punkcie wy- 
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miany olejów, lub w innym miejscu wyznaczonym 
przez sprzedawcę na terenie tej samej gminy.

2. Sprzedawca może odmówić odbioru olejów od- 
padowych od użytkownika końcowego, jeżeli  odbio- 
rowi mają podlegać oleje odpadowe zmieszane 
z innymi substancjami niebędącymi olejami odpa-
dowymi, w  szczególności z  odpadami stałymi, 
odpadami PCB w rozumieniu ustawy o odpadach, 
olejem napędowym, olejem opałowym, płynami 
chłodniczymi, płynami hamulcowymi, innymi sub-
stancjami i preparatami chemicznymi niebędącymi 
olejami odpadowymi oraz wodą, a fakt zmieszania 
można stwierdzić bez konieczności specjalistycz-
nego badania jakości oleju odpadowego, między 
innymi poprzez ich ocenę w zakresie:

1) barwy oraz zapachu;
2) zachowania płynnej konsystencji;
3) zawartości wody oraz występowania zanie-
czyszczeń stałych;
4) występowania rozwarstwienia różnych sub-
stancji w mieszaninie oleju odpadowego. 

3. Odmowa odbioru oleju odpadowego podlega roz-
patrzeniu w trybie skargi użytkownika końcowego 
do Inspekcji Handlowej. 

4. Sprzedawca, o którym mowa w ust. 1, jest obo-
wiązany do umieszczenia w widocznym miejscu, 
w  każdym punkcie sprzedaży olejów smarowych 
i  preparatów smarowych oraz punkcie wymiany 
olejów odpadowych oraz, w przypadku sprzedaży 
przez Internet lub w  formie sprzedaży wysyłko-
wej, na swojej stronie internetowej, z wyłączeniem 
przypadków wymiany olejów odpadowych na oleje 
smarowe i preparatów smarowe w instalacjach i urzą- 
dzeniach eksploatowanych poza miejscem działal-
ności gospodarczej sprzedawcy, informacji:

1) o rodzaju sprzedawanych olejów smarowych 
i  preparatów smarowych lub wymienianych 
olejów odpadowych na oleje smarowe i  pre-
paraty smarowe zawierających między innymi 
oznaczenie grupy produktów i kodu CN, o któ-
rych mowa w poz. 1 i 2 załącznika nr 4a; a także 
informacji o sprzedawanych rodzajach olejów 
smarowych i preparatów smarowych, których 
zużywanie w trakcie eksploatacji, nie powodu-
je powstawania z nich olejów odpadowych;

2) czy, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości, sprze-
dawane oleje smarowe i  preparaty smarowe 
podlegają opłacie depozytowej; 
3) o warunkach, miejscach i trybie odbioru ole- 
jów odpadowych oraz zwrotu opłaty depozy- 
towej;

4) o podmiotach, które w  jego imieniu reali-
zują odbiór olejów odpadowych na podstawie 
umowy, o której mowa w art. 19a ust. 5; 

5) o  zakazie mieszania olejów odpadowych 
podlegających zwrotowi z  innymi substan-
cjami, o którym mowa w art. 90 i 92 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz prze-
pisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 2 tej 
ustawy oraz sankcji za naruszenie tego zakazu; 

6) o  możliwości składania do Inspekcji Han- 
dlowej skarg i wniosków dotyczących odmowy 
odbioru olejów odpadowych oraz innych nie-
prawidłowości w realizacji obowiązków przez 
sprzedawców.

5. Sprzedawca realizuje obowiązek, o którym mowa 
w ust. 1, samodzielnie lub powierza wykonanie tego 
obowiązku w swoim imieniu innemu sprzedawcy 
lub podmiotowi prowadzącemu zbieranie odpadów, 
na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności, pod warunkiem zapew-
nienia stałej lub okresowej dostępności punktu 
odbioru olejów odpadowych na terenie tej samej 
gminy, w której prowadzi punkt sprzedaży olejów 
lub punkt wymiany olejów.

6. Umowa, o której mowa w ust. 5, określa w szcze- 
gólności:

1) oznaczenie stron umowy, w tym oznaczenie 
formy prawnej, a  także numeru identyfikacji 
podatkowej (NIP), numerów akcyzowych o któ-
rych mowa w  art. 18 ust. 3 pkt 4 ustawy 
o  podatku akcyzowym, jeżeli takie posiada, 
oraz numer PESEL osoby kierującej działal-
nością strony lub, dla osób nieposiadających 
numeru PESEL, numer dokumentu tożsamości; 
oraz numer wpisu do rejestru, o którym mowa 
w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach;

2) informacje o miejscach odbioru olejów od- 
padowych i warunkach zapewniających wyko-
nanie odbioru olejów odpadowych; 

3) zasady wystawiania dokumentów potwier- 
dzających odbiór olejów odpadowych w przy- 
padku braku obowiązku obliczenia opłaty de- 
pozytowej oraz w  przypadku zwrotu opłaty 
depozytowej, o którym mowa w art. 19e ust. 5;  

4) zasady powierzenia wykonania obowiązku 
odbioru olejów odpadowych innemu podmio-
towi niż podmiot, z którym sprzedawca zawarł 
umowę, o której mowa w art. 19a ust. 5;

5) okres wykonywania w imieniu sprzedawcy 
odbioru olejów odpadowych, przy czym okres 
ten nie powinien być krótszy niż rok kalenda-
rzowy oraz warunki jej rozwiązania;

6) zasady i terminy rozliczeń oraz przekazywa-
nia kwitów depozytowych i  rozliczeniowych 
kwitów depozytowych przez strony;



31

7) zasady odpowiedzialności stron za niewyko-
nanie lub nienależyte wykonanie umowy.

7. W przypadku otwarcia likwidacji albo ogłoszenia 
upadłości podmiotu, z którym sprzedawca zawarł 
umowę, o której mowa w ust. 5, lub utraty wyma-
ganych prawem zezwoleń na działalność odbioru 
olejów odpadowych przewidzianych w przepisach 
odrębnych, sprzedawca jest obowiązany do samo- 
dzielnego  wykonywania obowiązków, o których mo- 
wa w  ust. 1 po upływie 21 dni od dnia otwarcia 
likwidacji albo ogłoszenia upadłości lub utraty zez- 
woleń, o  ile nie zawrze w  tym okresie umowy 
z innym podmiotem.  

Art. 19b
1. Sprzedawca ma obowiązek dokonania zgłosze-
nia do naczelnika urzędu skarbowego, właściwego 
miejscowo w  sprawach podatku akcyzowego dla 
jego siedziby, zamiaru prowadzenia sprzedaży  
olejów smarowych i preparatów smarowych, a tak- 
że olejów smarowych i  preparatów smarowych, 
których zużywanie w trakcie ich eksploatacji, nie 
powoduje powstawania z nich olejów odpadowych,  
co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem tej dzia-
łalności. Obowiązek ten dotyczy także podmiotu 
prowadzącego zbieranie olejów odpadowych, reali-
zującego obowiązki sprzedawcy na podstawie 
umowy, o której mowa w art. 19a ust. 5.

2. Podmiot prowadzący zbieranie olejów odpado-
wych od użytkowników końcowych, nie działający 
na podstawie umowy, o której mowa w art. 19a ust. 
5, może dokonać zgłoszenia, o którym mowa w ust. 
1, w celu uzyskania uprawnienia do potwierdzania 
odbioru olejów odpadowych od użytkowników koń-
cowych na kwitach depozytowych.

3. Sprzedawca ma obowiązek posiadania rachunku 
bankowego.

4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) oznaczenie firmy sprzedawcy lub podmiotu 
prowadzącego zbieranie olejów odpadowych;

2) oznaczenie formy prawnej sprzedawcy lub 
podmiotu prowadzącego zbieranie olejów od- 
padowych a  także numeru identyfikacji po- 
datkowej (NIP), numerów akcyzowych, o któ-
rych mowa w  art. 18 ust. 3 pkt 4 ustawy 
o  podatku akcyzowym jeżeli takie posiada,  
oraz numer PESEL osoby kierującej działalno- 
ścią sprzedawcy lub prowadzącego zbieranie  
olejów odpadowych lub, dla osób nieposiada- 
jących numeru PESEL, numer dokumentu toż- 
samości; oraz numer wpisu do rejestru, o któ- 
rym mowa art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach;
3) oznaczenie adresu siedziby sprzedawcy lub  
podmiotu prowadzącego zbieranie olejów odpa- 
dowych;

4) informację o rodzajach olejów smarowych 
i preparatów smarowych sprzedawanych użyt- 
kownikom końcowym przez sprzedawcę, a tak- 
że informację o sprzedawanych olejach  smaro- 
wych i preparatach smarowych, których zuży- 
wanie w trakcie ich eksploatacji, nie powoduje 
powstawania z nich olejów odpadowych;

5) adresy punktów sprzedaży olejów smaro-
wych i  preparatów smarowych lub punktów 
wymiany olejów odpadowych z wyłączeniem 
przypadków sprzedaży olejów smarowych 
i preparatów smarowych lub wymiany olejów 
odpadowych w instalacjach oraz urządzeniach 
eksploatowanych poza miejscem działalno-
ści gospodarczej sprzedawcy; jeżeli sprzedaż 
olejów smarowych i  preparatów smarowych 
następuje przez Internet lub w formie sprzeda-
ży wysyłkowej wskazuje się odpowiednio adres 
strony internetowej, za pośrednictwem której 
dokonywana jest sprzedaż olejów smarowych 
i preparatów smarowych, oraz adres miejsca 
nadania przesyłki olejów smarowych i prepa-
ratów smarowych;

6) informację o  wykonaniu przez sprzedaw-
cę obowiązku odbioru olejów odpadowych 
samodzielnie lub o  powierzeniu wykonania 
tego obowiązku podmiotowi, z którym zawarł 
umowę, o której mowa w art. 19a ust. 5;

7) numer rachunku bankowego sprzedawcy, na 
który ma być zwracana opłata depozytowa na 
podstawie wniosku, o którym mowa w art. 19j 
ust. 2;

8) wskazanie, na terenie których gmin sprze-
dawca lub podmiot prowadzący zbieranie ole- 
jów odpadowych zamierza wykonywać działal-
ność gospodarczą. 

5.  W przypadku, gdy zgłoszenie nie zawiera danych,  
o których mowa w ust. 3, naczelnik urzędu skarbo-
wego niezwłocznie wzywa sprzedawcę lub podmiot 
prowadzący zbieranie olejów odpadowych do uzu- 
pełnienia zgłoszenia w  terminie 7 dni od dnia 
doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku 
w wyznaczonym terminie stanowi niedopełnienie 
obowiązku zgłoszenia.

6. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 4, może być 
dokonane w formie elektronicznej.   

7. Naczelnik urzędu skarbowego potwierdza zgło-
szenie w  rejestrze, o  którym  mowa w  art. 19d, 
niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od 
dnia złożenia zgłoszenia. 

8. Sprzedawca jest obowiązany złożyć zgłoszenie 
aktualizacyjne:
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1) w terminie 7 dni - od dnia zmiany danych, 
o których mowa w art. 19b ust. 43;
2) w terminie 14 dni - od dnia trwałego zaprze-
stania wykonywania działalności w  zakresie 
sprzedaży olejów smarowych i preparatów sma- 
rowych lub wymiany olejów odpadowych użyt- 
kownikom końcowym, oraz sprzedaży olejów 
smarowych i preparatów smarowych, których 
zużywanie w trakcie ich eksploatacji, nie po- 
woduje powstawania z  nich olejów odpado- 
wych lub działalności w zakresie odbioru olejów 
odpadowych.
Do zgłoszenia aktualizacyjnego przepisy ust. 
5-7 stosuje się odpowiednio.

9. Minister właściwy do spraw finansów publicz-
nych, określi, w drodze rozporządzenia wzór oraz 
formę dokonywania zgłoszenia, o  którym mowa 
w ust. 4, kierując się potrzebą ujednolicenia zgło-
szeń oraz usprawnienia ich przekazywania, oraz 
biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia nad-
zoru nad systemem poboru oraz zwrotów opłaty 
depozytowej. 

Art. 19c 
1. Na podstawie zgłoszeń, o których mowa w art. 
19b, tworzy się rejestr sprzedawców oraz podmio-
tów prowadzących zbieranie olejów odpadowych 
od użytkowników końcowych. 

2. Podmiotem prowadzącym rejestr jest Szef Kra- 
jowej Administracji Skarbowej. 

3. Rejestr jest publicznie dostępny, z  wyłącze-
niem numeru PESEL przedsiębiorcy oraz numeru 
rachunku bankowego sprzedawcy.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicz-
nych określi, w  drodze rozporządzenia sposób 
prowadzenia rejestru, o  którym mowa w  ust. 1, 
a także adres strony internetowej, na której dostęp-
ny będzie rejestr, mając na uwadze zapewnienie 
powszechnego dostępu do tego rejestru, a  także 
prawidłowe przetwarzanie informacji zgodnie z wy- 
maganiami informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne. 
5. Minister właściwy do spraw finansów publicz- 
nych może, w drodze rozporządzenia, wyznaczyć  
organ Krajowej Administracji Skarbowej do wyko- 
nywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skar- 
bowej w zakresie prowadzenia rejestru, o którym 
mowa w  ust. 1, mając na względzie konieczność 
zapewnienia sprawnego funkcjonowania tego re- 
jestru.

Art. 19d
1. Organem uprawnionym do kontroli wykonywa-
nia obowiązków, o których mowa w art. 19a, w tym 
zgodności umów zawieranych na podstawie art. 19a 

ust. 5 z przepisami niniejszej ustawy, jest Inspekcja 
Handlowa.

2. W ramach realizacji zadań lub kontroli prowa- 
dzonych na zasadach i w trybach określonych w od- 
rębnych przepisach: Szef Krajowej Administra- 
cji Skarbowej, Państwowa Inspekcja Pracy oraz 
organy Policji, Straży Gminnych, Inspekcji Ochrony  
Środowiska, Państwowej Straży Pożarnej, nadzoru  
budowlanego i  Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
kontrolują także obowiązki art. 19a ust. 1-2, i ust. 
4-5, a  także przestrzeganie zakazów, o  których 
mowa w art. 90 i 92 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 
r. o odpadach oraz przepisach wydanych na pod-
stawie art. 33 ust. 2 tej ustawy.  

3. W  toku postępowania kontrolnego lub wyja- 
śniającego, Inspekcja Handlowa współpracuje z or- 
ganami, o których mowa w ust. 2, które zobowią-
zane są do niezwłocznego przekazywania Inspekcji 
Handlowej wszelkich posiadanych informacji i do- 
kumentów, które mogą posłużyć do stwierdzenia, 
czy nastąpiło naruszenie obowiązków, o których 
mowa w art. 19a ust. 1, 2 i 4, oraz naruszenie wyma-
gań dla zawartej umowy, o których mowa w art. 19a 
ust. 5. 

4. Organem uprawnionym do kontroli wykonywa-
nia obowiązków, o  których mowa w  art. 19b ust. 
1, obowiązków w zakresie poboru i zwrotu opłaty 
depozytowej użytkownikowi końcowemu oraz  roz-
liczenia nieodebranej opłaty depozytowej, a także 
realizacji sprawozdawczości w tym zakresie, o któ-
rych mowa w art. 19e, art. 19f, art. 19i, art. 19j, jest 
Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

5. Na potrzeby wykonywania zadań, o  których  
mowa w ust. 3, Szef Krajowej Administracji Skar- 
bowej, co roku w terminie do 31 marca, przekazuje 
w formie elektronicznej, organom o którym mowa 
w ust. 1 i 2 aktualny wykaz sprzedawców oraz pod- 
miotów prowadzących zbieranie olejów odpado-
wych od użytkowników końcowych, sporządzany 
na podstawie zgłoszeń, o których mowa w art. 19b 
ust. 1.

Art. 19e
1. Sprzedawca jest obowiązany do pobrania od 
użytkownika końcowego opłaty depozytowej oraz 
do potwierdzenia jej pobrania poprzez wystawienie 
kwitu depozytowego, jeżeli przy sprzedaży olejów 
smarowych i preparatów smarowych, użytkownik 
końcowy nie przekazał mu nieodpłatnie wymaga-
nej ilości olejów odpadowych, przy uwzględnieniu 
dopuszczalnego ubytku objętości, o którym mowa 
w akcie wykonawczym, wydanym na podstawie art. 
19h.  
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2. W przypadku, gdy przy sprzedaży olejów sma- 
rowych i preparatów smarowych użytkownik koń- 
cowy dokonuje zwrotu olejów odpadowych, nie 
posiadając kwitu depozytowego, opłatę depo-
zytową pobiera się od ilości oleju odpadowego 
stanowiącej różnicę pomiędzy sprzedawanym ole- 
jem smarowym i preparatem smarowym a odda-
wanym olejem odpadowym, przy uwzględnieniu 
dopuszczalnego ubytku objętości, o którym mowa 
w ust. 1 powyżej. 

3. W przypadku, gdy przy sprzedaży olejów smaro-
wych i preparatów smarowych lub przy odbiorze od 
użytkownika końcowego olejów odpadowych, użyt-
kownik końcowy przedstawia kwit depozytowy na 
ilość olejów smarowych i preparatów smarowych 
większą niż oddawana ilość olejów odpadowych, 
opłatę depozytową zwraca się do wysokości wyni-
kającej z  oddawanych olejów odpadowych przy 
uwzględnieniu dopuszczalnego ubytku objętości,  
o  którym mowa w  ust. 1, oraz pod warunkiem 
zwrotu kwitu depozytowego.

4. W przypadku sprzedaży olejów smarowych i pre- 
paratów smarowych użytkownikowi końcowemu 
poza punktem sprzedaży olejów smarowych i pre-
paratów smarowych lub poza punktem wymiany 
olejów odpadowych, w  szczególności w  formie 
sprzedaży wysyłkowej lub przez Internet, sprze-
dawca jest obowiązany do:

1) pobrania opłaty depozytowej od użytko- 
wnika końcowego i wystawienia kwitu depo-
zytowego najpóźniej z chwilą wysyłki olejów 
smarowych i preparatów smarowych;
2) przekazania użytkownikowi końcowemu in- 
formacji o warunkach oraz miejscach, w któ-
rych możliwy jest odbiór olejów odpadowych  
oraz miejscach zwrotu pobranej opłaty depo- 
zytowej.      

5. Sprzedawca jest obowiązany, w  terminie 180 
dni od dnia pobrania opłaty depozytowej, do nie-
odpłatnego odbioru od użytkownika końcowego 
olejów odpadowych oraz do zwrotu pobranej opłaty 
depozytowej i  potwierdzenia jej zwrotu poprzez 
odebranie od użytkowania końcowego właściwego 
kwitu depozytowego oraz wystawienie rozliczenio-
wego kwitu depozytowego. Obowiązek, o którym 
mowa w zdaniu pierwszym, ma zastosowanie także 
w przypadku, w którym opłata depozytowa została 
pobrana od użytkownika końcowego przez innego 
sprzedawcę.

6. W przypadku, w którym użytkownik końcowy 
przekazuje oleje odpadowe podmiotowi zbiera-
jącemu odpady, o którym mowa w art. 19b ust. 2,  
podmiot ten jest uprawniony do potwierdzenia  
odbioru olejów odpadowych na kwicie depozy- 
towym. W  celu uzyskania zwrotu opłaty depo- 
zytowej, użytkownik końcowy przekazuje ten kwit  

sprzedawcy. Przepis ust. 5 stosuje się odpowie- 
dnio. 

7. W przypadku zwrotu przez użytkownika końco-
wego olejów smarowych i preparatów smarowych 
z tytułu niezgodności towaru z umową lub innych 
uprawnień przysługujących użytkownikowi końco- 
wemu na podstawie odrębnych przepisów prawa, 
warunkiem zwrotu opłaty depozytowej jest zwrot 
olejów smarowych i preparatów smarowych i wy- 
stawionego kwitu depozytowego temu sprzedawcy 
oraz wystawienie przez sprzedawcę rozliczeniowe-
go kwitu depozytowego. Przepis ust. 9 stosuje się 
odpowiednio.

8. Zwrot opłaty depozytowej następuje w  formie 
gotówkowej w  chwili zwrotu oleju odpadowego 
oraz kwitu depozytowego albo przelewem banko-
wym na wskazany przez użytkownika końcowego 
rachunek bankowy w terminie 7 dni od  dnia doko-
nania odbioru oleju odpadowego i  zwrotu kwitu 
depozytowego.   

9. Użytkownik końcowy, który nie dokona zwrotu 
olejów odpadowych w  terminie, o  którym mowa 
w ust. 5, albo mimo dostarczenia olejów odpado-
wych nie przedstawi kwitu depozytowego, traci 
prawo do zwrotu opłaty depozytowej, a  opłatę 
depozytową uznaje się za nieodebraną. 

10. Potwierdzenie pobrania opłaty depozytowej 
następuje na właściwym kwicie depozytowym, a po- 
twierdzenie jej zwrotu na właściwym rozlicze-
niowym kwicie depozytowym, które mogą być 
wystawiane także w formie elektronicznej.  

11. Sprzedawca jest obowiązany do przechowywa-
nia kwitów depozytowych oraz rozliczeniowych 
kwitów depozytowych przez okres 5 lat, licząc od 
końca roku kalendarzowego, którego one dotyczą.
13. W przypadku, gdy sprzedawca jest równocze-
śnie użytkownikiem końcowym, postanowienia ust. 
1-10 oraz art. 19a stosuje się.

Art. 19f
 1. Użytkownik końcowy, który dokonuje przywo-
zu olejów smarowych i preparatów smarowych na 
terytorium kraju, w trybie nabycia wewnątrzwspól-
notowego lub importu, na potrzeby własne, ma 
obowiązek złożyć do właściwego miejscowo orga- 
nu, deklarację zapłaty opłaty depozytowej od przy- 
wożonych olejów smarowych i  preparatów sma-
rowych oraz dokonać jej zapłaty na rachunek tego 
organu w  terminie 7 dni od dnia dokonania ich 
przywozu.

2. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, zwolniony 
jest przywóz olejów smarowych i preparatów sma-
rowych na terytorium kraju:
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1) znajdujących się w  instalacjach pojazdów 
lub instalacjach innych urządzeń lub części do 
pojazdów lub urządzeń w celu eksploatacji tych 
pojazdów lub urządzeń;
2) w opakowaniach jednostkowych, których łą- 
czna ilość nie przekracza jednorazowo 5 litrów.

3. Organ przyjmując deklarację, o  której mowa 
w ust. 1, wystawia użytkownikowi końcowemu kwit 
depozytowy, który jest ważny przez 180 dni od dnia 
jego wystawienia.

4. Użytkownikowi końcowemu, o którym mowa ust. 
1, któremu organ wystawił kwit depozytowy, przy-
sługuje prawo do zwrotu opłaty depozytowej na 
zasadach określonych w art. 19e ust. 5-10. 

5. W przypadku zwrotu przez użytkownika końco-
wego olejów smarowych i preparatów smarowych, 
przywiezionych przez niego na terytorium kraju 
w trybie wewnątrzwspólnotowego nabycia lub im- 
portu, z tytułu niezgodności towaru z umową lub 
innych uprawnień przysługujących użytkowniko-
wi końcowemu na podstawie odrębnych przepisów 
prawa, warunkiem zwrotu opłaty depozytowej przez 
organ jest złożenie przez użytkownika końcowego 
deklaracji korygującej, do której dołącza się:

1)  dokument potwierdzający zwrot olejów sma- 
rowych i preparatów smarowych w trybie jego 
dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu;
2) kwit depozytowy wystawiony z tytułu przy-
wozu tych olejów smarowych i  preparatów 
smarowych na terytorium kraju.    

6. Organem właściwym miejscowo w  sprawach, 
o których mowa w ust. 1-5, jest:

1) w przypadku nabycia wewnątrzwspólnoto- 
wego – naczelnik urzędu skarbowego właś- 
ciwy miejscowo w sprawach podatku akcyzo-
wego dla siedziby lub miejsca zamieszkania 
użytkownika końcowego;
2) w  przypadku importu – naczelnik urzędu 
celno-skarbowego właściwy ze względu na 
miejsce powstania długu celnego. 

Art. 19g
Minister właściwy do spraw finansów publicznych 
określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzory kwitu depozytowego oraz rozlicze-
niowego kwitu depozytowego; 
2) wzory deklaracji, o której mowa w art. 19f 
ust. 1 oraz deklaracji korygującej, o której mo- 
wa w art. 19f ust. 5

- oraz formę ich wystawiania i  przekazywania 
użytkownikom końcowym, kierując się potrze-
bą ujednolicenia dokumentów, usprawnienia ich 
przekazywania oraz zapewnienia prawidłowego 
gospodarowania wpływami z opłaty depozytowej.

Art. 19h
1. Minister właściwy do spraw klimatu, w  poro- 
zumieniu z ministrem właściwym do spraw  finan- 
sów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia  
dopuszczalne ubytki objętości olejów smarowych  
i  preparatów smarowych dla uznania, że użytko- 
wnik końcowy dokonał przekazania olejów odpa-
dowych, o  którym mowa w  art. 19e oraz stawki 
opłaty depozytowej dla olejów smarowych i  pre-
paratów smarowych i  sposób uwzględnienia przy  
rozliczaniu opłaty depozytowej dopuszczalnego  
ubytku objętości powstałego wskutek eksploatacji  
olejów smarowych i preparatów smarowych.  

2. Maksymalna stawka opłaty depozytowej wynosi 
10 zł za 1 litr.

3. Stawki opłat, o których mowa w ust. 1, podlegają 
waloryzacji od dnia 1 stycznia, wskaźnikiem walo-
ryzacji równym wskaźnikowi cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym 
rok, w którym przeprowadzana jest waloryzacja.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicz-
nych, nie później niż do dnia 30 września każdego 
roku, ogłasza w drodze obwieszczenia w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 
Polski” wysokość stawek opłat depozytowych na 
następny rok.

Art. 19i
1. Sprzedawca, przekazuje nieodebraną opłatę de- 
pozytową na odrębny rachunek bankowy urzędu 
skarbowego, właściwego dla dokonywania wpłat 
kwot z tytułu zapłaty podatku akcyzowego, w ter-
minie do końca miesiąca następującego po upływie 
każdego kwartału.  

2. Do poboru oraz zwrotu opłaty depozytowej oraz 
rozliczenia opłaty depozytowej, o  której mowa 
w art. 19h, stosuje się odpowiednio przepisy działu 
III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 
podatkowa, z  tym, że uprawnienia organu poda- 
tkowego przysługują naczelnikowi urzędu skarbo-
wego właściwemu miejscowo w sprawach podatku 
akcyzowego. 

3. Sprzedawca, jest obowiązany do sporządze- 
nia i przedłożenia naczelnikowi urzędu skarbowe-
go, właściwemu miejscowo w  sprawach podatku 
akcyzowego, w terminie do końca miesiąca nastę-
pującego po każdym kwartale roku kalendarzowego, 
sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depo- 
zytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozy-
towej, a także ilości sprzedanych olejów smarowych 
i preparatów smarowych, których zużywanie w trak- 
cie ich eksploatacji, nie powoduje powstawania 
z nich olejów odpadowych.
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4. Sprawozdania, o których mowa w ust. 3, mogą 
być przekazywane także elektronicznie. 

5. Minister właściwy do spraw finansów publi- 
cznych określi w drodze rozporządzenia, wzór spra- 
wozdania, o  którym mowa w  ust. 3, oraz sposób  
jego przekazywania, kierując się potrzebą ujed- 
nolicenia sprawozdań oraz usprawnienia formy 
przekazywania tych sprawozdań.

Art. 19j
1. Sprzedawca może wystąpić do naczelnika urzędu 
skarbowego właściwego ze względu na jego siedzi-
bę o zwrot kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy 
wysokością zwróconej przez tego sprzedawcę 
opłaty depozytowej a wysokością opłaty depozy-
towej pobranej przez niego przy sprzedaży olejów 
smarowych i  preparatów smarowych w  każdym 
kwartale roku kalendarzowego. 

2. Wniosek o zwrot opłaty depozytowej, o którym 
mowa ust. 1, składa się za każdy kwartał danego 
roku kalendarzowego do końca miesiąca następu-
jącego po upływie tego kwartału.

3. Zwrot opłaty depozytowej następuje ze środków 
zgromadzonych z tytułu nieodebranej opłaty depo-
zytowej, o której mowa w art. 19i ust. 1.

4. Naczelnik urzędu skarbowego dokonuje zwrotu 
opłaty depozytowej w terminie 30 dni od dnia zło-
żenia wniosku na rachunek bankowy sprzedawcy 
wskazany w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 19b 
ust. 3 pkt 7. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być zło-
żony także w formie elektronicznej.

6.  Minister właściwy do spraw finansów publicznych  
określi w  drodze rozporządzenia wzór wniosku 
o zwrot opłaty depozytowej, o którym mowa w art. 
19h ust. 1, oraz sposób jego składania kierując się 
potrzebą ujednolicenia wniosków oraz usprawnie-
niem postępowań dotyczących zwrotów.      

Art. 19k 
Do dnia 31 marca każdego roku Szef Krajowej 
Administracji Skarbowej przekazuje Prezesowi URE 
oraz marszałkom województw informację zbiorczą 
za rok poprzedzający o podmiotach dokonujących 
produkcji oraz przywozu olejów smarowych i pre-
paratów smarowych na terytorium kraju w trybie 
nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu, 
podlegających obowiązkowi zgłoszenia zgodnie 
z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcy-
zowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864, 1123, 1495, 1501, 
1520, 1556, 2116, 2523, z 2020 r. poz. 278) z ozna- 
czeniem ilości i rodzaju olejów smarowych i prepa-
ratów smarowych.

Rozdział 3b
Postępowanie z olejami odpadowymi 

Art. 19l 
1. Użytkownik końcowy jest obowiązany do prze-
kazania olejów odpadowych, do sprzedawcy, do 
podmiotu działającego w jego imieniu na podstawie 
art. 19a ust. 5, lub do innego uprawnionego pod-
miotu zbierającego odpady. 

2. Posiadacz olejów odpadowych jest zwolnio-
ny z  odpowiedzialności za gospodarowanie tymi 
odpadami z chwilą ich przekazania, samodzielnie 
lub za pośrednictwem innego podmiotu zbierające-
go odpady, do posiadacza odpadów prowadzącego 
ostateczny proces recyklingu olejów odpadowych, 
z zastrzeżeniem art. 19n.

Art. 19ł 
1. Posiadacz olejów odpadowych jest obowiązany do 
przekazania, samodzielnie lub za pośrednictwem 
podmiotu zbierającego oleje odpadowe, tych odpa-
dów do instalacji prowadzącej ostateczny proces 
recyklingu olejów odpadowych na terytorium kraju.

2. Oleje odpadowe mogą być przekazane do osta- 
tecznego procesu recyklingu do instalacji zloka- 
lizowanej poza terytorium kraju zgodnie z przepi-
sami rozporządzenia WE nr 1013/2006 Parlamentu 
Europejskiego i  Rady z  dnia 14 czerwca 2006 r. 
w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE 
L 190 z 12.07.2006, str. 1).    

Art. 19m
Przepisów art. 19l i art. 19ł ust. 1 nie stosuje się do 
wytwórcy odpadów komunalnych.

Art. 19n 
1. Podmiot prowadzący ostateczny recykling ole- 
jów odpadowych ma obowiązek przyjąć te oleje 
w przypadku, gdy spełniają one kryteria określo-
ne w załączniku nr 2 rozporządzenia wydanego na 
podstawie art. 33 ust. 2 ustawy o odpadach.

2. Podstawą odmowy odbioru olejów odpadowych 
do ostatecznego procesu recyklingu jest wynik 
badania jakości oleju odpadowego przeprowadzo-
ny przez podmiot prowadzący ostateczny proces 
recyklingu potwierdzający niespełnianie kryteriów, 
o których mowa w ust. 1. Wynik badania  udostęp-
nia się podmiotowi przekazującemu oleje odpadowe 
do tego procesu.    

3. Dopuszcza się przekazanie olejów odpadowych  
do instalacji prowadzącej ostateczny recykling  
olejów odpadowych za pośrednictwem innego 
podmiotu prowadzącego zbieranie olejów odpa- 
dowych. 
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4. W przypadku, gdy w wyniku badań, o których  
mowa w ust. 2, olej odpadowy nie może być pod- 
dany ostatecznemu procesowi recyklingu, posia-
dacz odpadów przekazujący oleje odpadowe ma 
obowiązek przekazać olej odpadowy podmiotowi 
prowadzącemu inne procesy odzysku tych olejów 
odpadowych, a w przypadku, gdy taki odzysk jest  
niemożliwy, co potwierdzają wyniki badań prze- 
prowadzone zgodnie z ust. 2, do podmiotu zajmu-
jącego się ich unieszkodliwianiem w  rozumieniu 
ustawy o odpadach. 

Art.19o
1. Zabrania się użytkownikowi końcowemu, wy- 
twórcy olejów odpadowych, podmiotowi prowa- 
dzącemu odbiór olejów odpadowych, w tym sprze-
dawcy oraz podmiotowi prowadzącemu stacje 
demontażu, unieszkodliwiania olejów odpadowych 
poprzez ich spalenie w przypadku, gdy:

1)  nie przekazał tych olejów do procesu odzy-
sku zgodnie z kolejnością określoną w art. 19l 
ust. 2 i art. 19ł, chyba że taki sposób odzysku  
był niemożliwy, co potwierdzają między inny- 
mi wyniki badań, o których mowa w art. 19n 
ust. 2;  
2) nie dysponuje instalacjami spełniającymi 
wymagania dla prowadzenia takiego proce-
su unieszkodliwiania odpadów określonych 
w przepisach odrębnych.

2. Szczegółowy sposób postępowania z olejami od- 
padowymi określają przepisy wydane na podstawie 
art. 33 ust. 2 ustawy o odpadach.

Art. 19p 
1. Organem uprawnionym do kontroli obowiązków  
wynikającego z art. 19l - art. 19m jest właściwy organ 
Inspekcji Ochrony Środowiska, który współpracu-
je w tym zakresie z organami wymienionymi w art. 
19d ust. 2. 

2. W przypadku, gdy kontrola potwierdzi spalanie 
oleju odpadowego z  naruszeniem zasad okreś- 
lonych w art. 19m ust. 1, organy, o których mowa 
w art. 19d ust. 2, niezwłocznie powiadamiają o tym 
fakcie właściwego miejscowo, ze względu na miej-
sce kontroli, wojewódzkiego inspektora ochrony 
środowiska oraz Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej.”;

9) po art. 25 dodaje się art. 25a w brzmieniu:

Art. 25a 
Marszałek województwa niezwłocznie informuje  
Prezesa URE o naruszeniu przez przedsiębiorcę 
wymagań ustawy w  zakresie, w  jakim narusze-
nie dotyczy działalności obejmującej produkty, 
dla których wytwarzania lub obrotu z zagranicą 
wymagane jest posiadanie koncesji w rozumieniu  

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energe-
tyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.)”;

10) po art. 37b dodaje się art. 37c- 37k w brzmie- 
niu:

Art. 37c 
Kto, wbrew przepisowi art. 10a, nie przekazuje 
w terminie do Prezesa URE informacji o przedsię-
biorcach, na rzecz których realizuje obowiązek 
odzysku lub recyklingu lub przekazuje dane nie-
prawdziwe, podlega karze pieniężnej w wysokości 
do 1 000 złotych do 20 000 złotych.  
    

Art. 37d
Kto, wbrew przepisowi art. 19a:
1) nie przyjmuje olejów odpadowych od użytkowni-
ka końcowego;

2) nie umieszcza w punkcie sprzedaży olejów sma-
rowych i preparatów smarowych lub w punkcie wy- 
miany olejów odpadowych, w widocznym miejscu 
lub na stronie internetowej, informacji:

a) o rodzajach sprzedawanych olejów smaro- 
wych i preparatów smarowych lub wymienia- 
nych olejów i  preparatów smarowych użyt-
kownikom końcowym; a  także informacji 
o sprzedawanych rodzajach olejów smarowych 
i preparatów smarowych, których zużywanie 
w trakcie eksploatacji, nie powoduje powsta-
wania z nich olejów odpadowych;
b) czy i jeżeli tak, to w jakiej wysokości sprze-
dawane oleje smarowe i  preparaty smarowe 
podlegają opłacie depozytowej;
c) o  warunkach, miejscach i  trybie odbioru  
olejów odpadowych oraz zwrotu opłaty depo- 
zytowej;
d) o podmiotach prowadzących odbiór olejów 
odpadowych, z  którymi sprzedawca zawarł 
umowę, o której mowa w art. 19a ust. 5; 
e) o  zakazie mieszania olejów odpadowych, 
o którym mowa w art. 90 i 92 ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o  odpadach oraz przepisach 
wydanych na podstawie art. 33 ust. 2 tej ustawy;
f) o  możliwości składania do Inspekcji Han- 
dlowej skarg i wniosków dotyczących niepra-
widłowości w  realizacji obowiązków przez 
sprzedawców;

3) powierza wykonanie obowiązku, o którym mo- 
wa w art. 19a ust. 1, podmiotowi do tego nieupraw- 
nionemu;

4) zawiera umowę o  wykonanie odbioru olejów 
odpadowych niespełniającą wymagań, o  których 
mowa w art. 19a ust. 6   

- podlega karze pieniężnej w wysokości od  2 000 
złotych do 50 000 złotych.



37

Art. 37e 
Kto, wbrew przepisowi art. 19b:

1) prowadzi działalność jako sprzedawca bez 
wymaganego zgłoszenia,
2) dokonuje zgłoszenia po terminie, 
3) przekazuje w zgłoszeniu dane nieprawdziwe,
- podlega karze pieniężnej od 2 000 złotych do 
50 000 złotych.

 
Art. 37f 

Kto, wbrew przepisowi art. 19e:
1) nie pobiera od użytkownika końcowego 
opłaty depozytowej lub nie potwierdza jej 
pobrania kwitem depozytowym lub dokonuje 
potwierdzenia w sposób nierzetelny,

2) nie płaci opłaty depozytowej od przywozu  
olejów smarowych i preparatów smarowych na  
terytorium kraju w trybie wewnątrzwspólno- 
towego nabycia lub importu lub płaci ją po 
terminie, 

3) potwierdza odbiór olejów odpadowych na 
kwicie depozytowym w sposób nierzetelny,

4) w terminie 180  dni od dnia pobrania opłaty 
depozytowej, nie odbiera olejów odpadowych 
lub nie zwraca pobranej opłaty depozytowej  
wraz z wydaniem rozliczeniowego kwitu de- 
pozytowego lub wydaje rozliczeniowy kwit 
depozytowy w sposób nierzetelny,

- podlega karze pieniężnej w wysokości od 2 000 
złotych do 50 000 złotych.

Art. 37g 
Kto, wbrew przepisowi art. 19i ust. 1, nie prze-
kazuje nieodebranej opłaty depozytowej lub nie 
przekazuje jej w terminie, podlega karze pienięż-
nej w wysokości od 1 000 zł do 15 000 zł, nie mniej 
jednak niż 15% wymaganej do przekazania nieode-
branej opłaty depozytowej. 

Art. 37h 
Kto, wbrew przepisowi art. 19i ust. 3, nie przedkła-
da właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego 
sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depo- 
zytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozy-
towej oraz ilości sprzedanych olejów smarowych 
i preparatów smarowych, których zużywanie w trak- 
cie ich eksploatacji, nie powoduje powstawania 
z nich olejów odpadowych, lub nie składa sprawo- 
zdania w  terminie lub składa sprawozdanie nie- 
rzetelne, podlega karze pieniężnej w wysokości od 
1 000 zł do 20 000 zł.

Art. 37i 
Kto, wbrew przepisom art. 19l ust. 2 oraz art. 19ł 
ust. 1-2, nie przekazuje olejów odpadowych do 

instalacji prowadzącej ostateczny recykling olejów 
odpadowych lub odmawia odbioru tych olejów 
pomimo spełniania przez nie kryteriów, o których 
mowa w art. 19m ust. 1, podlega karze pieniężnej od 
2 000 zł do 500 000 zł. 

Art. 37j 
Kto wbrew przepisowi art. 19o ust. 1 unieszkodliwia 
oleje odpadowe poprzez ich spalanie, nie prze-
kazując ich do ostatecznego procesu recyklingu 
lub innej formy odzysku podlega karze pieniężnej 
w wysokości od 5 000 zł do 250 000 zł.

11) po art. 40 dodaje się art. 40a w brzmieniu:

Art. 40a
1. Karę pieniężną, o której mowa w art. 37c, wymie- 
rza w drodze decyzji marszałek województwa wła-
ściwy ze względu na siedzibę organizacji odzysku. 
2. Karę pieniężną, o której mowa w art. 37d, wymie- 
rza w drodze decyzji wojewódzki inspektor inspek-
cji handlowej.  

3. Karę pieniężną, o której mowa w art. 37e - 37h 
wymierza, w drodze decyzji, naczelnik urzędu skar- 
bowego właściwy miejscowo w sprawach podatku 
akcyzowego. 

3. Kary pieniężne, o których mowa w art. 37i – 37j, 
wymierza w drodze decyzji wojewódzki inspektor 
ochrony środowiska.  

4. Ustalając wysokość kar pieniężnych, o których 
mowa w art. 37c – 37j, uwzględnia się zakres naru-
szenia oraz dotychczasową działalność podmiotu.
5. Kary pieniężne wnosi się, stosownie do organu  
wymierzającego karę, na odrębne rachunki bankowe 
wojewódzkiego inspektoratu inspekcji handlowej, 
wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska 
oraz naczelnika urzędu skarbowego właściwego 
miejscowo w sprawach podatku akcyzowego.

6. Kary pieniężne wnosi się w terminie 14 dni od 
dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary pie-
niężnej stała się ostateczna.

7. Wpływy z tytułu kar pieniężnych stanowią do- 
chód budżetu państwa.

8. W sprawach dotyczących kar pieniężnych sto-
suje się odpowiednio przepisy działu III ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, 
z tym że uprawnienia organu podatkowego przy-
sługują odpowiednio organom, o  których mowa 
w ust. 1-3.”.

9. załącznik nr 4a przyjmuje się w  następującym 
brzmieniu:
ZAŁĄCZNIK Nr 4a
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POZIOM ODZYSKU I RECYKLINGU ODPADÓW POWSTAŁYCH Z PRODUKTÓW

Poz.

1

1.

2.

3.

4.

5.

Odpady powstałe z

rodzaj produktów Recyklingodzysk Kod CN

2 3 4 5

Oleje smarowe oraz pozostałe oleje otrzymane 
z ropy naftowej, preparaty z ciężkich 

frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

z wyłączeniem:

Oleje smarowe do przeprowadzania przemian 
chemicznych innych niż proces specyficzny

Parafina ciekła

Mieszanki olejowe do obróbki metali, 
oleje zapobiegające przyleganiu do 

form, oleje antykorozyjne

Oleje smarowe pozostałe oraz pozostałe oleje, 
jeżeli są przeznaczone do produkcji olejów 

smarowych, lub preparatów smarowych

2710 19 71-
2710 19 99, 
2710 20 90

z wyłączeniem:

2710 19 75

2710 19 85

2710 19 91

2710 19 71-
2710 19 99, 
2710 20 90

Poziom w %

50 35

Preparaty smarowe, dodatki, środki 
zapobiegające zamarzaniu

z wyłączeniem:

Preparaty smarowe – wyłącznie 
smary plastyczne

Środki przeciwskutkowe, dodatki do olejów 
mineralnych i produkty podobne

Środki zapobiegające zamarzaniu 
i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe

3403

z wyłączeniem:

3403

3403

3403

50 35

Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju 
stosowanych w samochodach osobowych

Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju 
stosowanych w motocyklach i rowerach

Opony pneumatyczne z gumy, nowe, 
w rodzaju stosowanych w autobusach, 

samochodach ciężarowych i samolotach

Opony pneumatyczne bieżnikowane 
z gumy

Opony pneumatyczne z gumy, nowe, 
w rodzaju stosowanych w urządzeniach 

i maszynach rolniczych, pozostałe 
nowe opony pneumatyczne z gumy

Opony pneumatyczne, używane

4011 10 00

4011 40 00
4011 50 00

4011 20 10
4011 20 90
4011 30 00

4012 11 00
4012 12 00
4012 13 00
4012 19 00

75 15

4011 70 00
4011 80 00
4011 90 00

4012 20 00

75 15

75 15

ZAŁĄCZNIK Nr 4a



39

Art. 2
W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. 
U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403, 1579) wprowadza się na- 
stępujące zmiany:

1) w  art. 43 w  ust. 2 po pkt 6 dodaje się pkt 6a 
w brzmieniu:

„6a) wskazanie, czy dopuszczone metody prze- 
twarzania odpadów stanowią ostateczny pro- 
ces recyklingu olejów odpadowych w rozumie- 
niu art. 2 pkt 11ah z dnia 11 maja 2001 r. o obo- 
wiązkach przedsiębiorców w zakresie gospo-
darowania niektórymi odpadami oraz o opłacie  
produktowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1932) - w przy-
padku przetwarzania olejów odpadowych”; 

2) w art. 52 ust. 1 pkt 4 lit. a dodaje się tiret trzecie 
w brzmieniu: 

„- wskazanie, czy wprowadzający na teryto- 
rium kraju oleje smarowe jest podmiotem wy- 
twarzającym, dokonującym nabycia wewnątrz- 
wspólnotowego lub importu tych olejów sma- 
rowych”;

3) w art. 52 ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) wskazanie, czy jest prowadzony ostateczny 
proces recyklingu olejów odpadowych w ro- 
zumieniu art. 2 pkt 11ah z dnia 11 maja 2001 r. 
o  obowiązkach przedsiębiorców w  zakresie  
gospodarowania niektórymi odpadami oraz  
o  opła-cie produktowej (Dz.U. z  2018 r. poz. 
1932) – w przypadku przetwarzania olejów od- 
padowych”;

4) w art. 64 ust. 1 po pkt 8 dodaje się pkt 9 w brzmie- 
niu:

„9) utraty  koncesji na wytwarzanie paliw cie-
kłych lub koncesji na obrót paliwami ciekłymi 
z zagranicą lub wykreślenia podmiotu z reje-
stru podmiotów przywożących w rozumieniu 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo ener-
getyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) 
– w  przypadku podmiotu, o  którym mowa 
w art. 52 ust. 1 pkt 4 lit. a.”;  

5) w art. 83 ust. 1 dodaje się pkt 22 oraz 23 w brzmie- 
niu:

„22) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki,
23) Szef Krajowej Administracji Skarbowej.”;

6) uchyla się art. 91.

Art. 3
W ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny 
skarbowy po art. 62 dodaje się art. 62a: 

„Art. 62a. § 1. Kto wbrew obowiązkowi nie wysta- 
wia kwitu depozytowego lub rozliczeniowego kwi- 
tu depozytowego, wystawia je w sposób wadliwy 
albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny 
do 180 stawek dziennych.

§ 2. Kto kwit depozytowy lub rozliczeniowy kwit 
depozytowy wystawia w sposób nierzetelny albo 
takim dokumentem się posługuje, podlega karze 
grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu za- 
bronionego określonego w  § 1–2 podlega karze 
grzywny za wykroczenie skarbowe.”;

Art. 4 
W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energe-
tyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755, 1435, 1495, 1517, 1520, 
1524, 1556 i 2166 i 2020 r. poz. 284 i 568) wprowadza się 
następujące zmiany:

1) w art. 32 w ust. 1: 
a) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2) magazynowania paliw gazowych w insta- 
lacjach magazynowych, skraplania gazu ziem- 
nego i regazyfikacji skroplonego gazu ziemne-
go w instalacjach skroplonego gazu ziemnego, 
jak również magazynowania lub przeładunku 
paliw ciekłych w instalacjach magazynowania 
paliw ciekłych lub instalacjach przeładun-
ku paliw ciekłych, z  wyłączeniem lokalnego 
magazynowania gazu płynnego LPG w insta-
lacjach o przepustowości poniżej 1 MJ/s oraz 
z  wyłączeniem magazynowania lub przeła-
dunku smarów; 

3)  przesyłania lub dystrybucji paliw lub ener- 
gii, z  wyłączeniem: dystrybucji paliw gazo-
wych w sieci o przepustowości poniżej 1 MJ/s 
oraz przesyłania lub dystrybucji ciepła, jeżeli 
łączna moc zamówiona przez odbiorców nie 
przekracza 5 MW, a także przesyłania lub dys-
trybucji smarów”; 

b) pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) obrotu paliwami stałymi, obrotu energią 
elektryczną za pomocą instalacji o napięciu 
poniżej 1 kV będącej własnością odbiorcy, 
obrotu skroplonym gazem ziemnym dostar-
czonym z  zagranicy dokonanego w  punkcie 
dostawy do terminalu w  rozumieniu art.1 
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r.  
o inwestycjach w zakresie terminalu regazy- 
fikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świ- 
noujściu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1554, 1724 i 2020 
oraz z 2020 r. poz. 284), obrotu paliwami gaz- 
owymi, jeżeli roczna wartość obrotu nie prze- 
kracza równowartości 100 000 euro lub jeżeli  
sprzedaż ma na celu likwidację zapasów obo- 
wiązkowych gazu ziemnego utrzymywanych 
zgodnie z  art. 25 ust. 10 ustawy o  zapasach 
ropy naftowej, produktów naftowych i  gazu 
ziemnego oraz zasadach postępowania w sytu- 
acjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwo- 
wego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, 
obrotu gazem płynnym, jeżeli roczna wartość 
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obrotu nie przekracza równowartości 10 000 
euro, obrotu krajowego smarami oraz obrotu 
ciepłem, jeżeli moc zamówiona przez odbior-
ców nie przekracza 5 MW”;

2) w  art. 32b ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 3-4 
w brzmieniu:

„3) nie posiada numeru  w rejestrze, o którym 
mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach w związku z wprowadza-
niem na terytorium kraju smarów, których 
dotyczy obowiązek odzysku i recyklingu, o któ- 
rym mowa w ustawie wymienionej w art. 33 
ust. 1b pkt 5;
4) w ciągu trzech lat zalegał z zapłatą opłaty 
produktowej, o  której mowa w  art. 12 ust. 
2 ustawy w art. 33 ust. 1b pkt 5, w zakresie, 
w  jakim dotyczy to wprowadzania na rynek 
smarów.”;

3) w art. 33 
a) w ust. 1:

– w  pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem 
i dodaje pkt 7 w brzmieniu:
„7) spełnia warunki wykonywania działalności 
gospodarczej objętej koncesją i daje rękojmię 
prawidłowego jej wykonywania, jeżeli konce-
sja dotyczy paliw ciekłych.”,

b) po ust. 1b dodaje się ust. 1ba w brzmieniu:
„1ba. Prezes URE udziela koncesji na wytwa-
rzanie paliw ciekłych lub koncesji na obrót 
paliwami ciekłymi z zagranicą w zakresie sma- 
rów, przedsiębiorcy, który spełnia wymogi  
ust. 1b, a ponadto: 
1)  zawarł umowę z  organizacją odzysku na 
wykonanie obowiązku odzysku i  recyklingu 
olejów odpadowych z tytułu wytwarzania lub 
obrotu z  zagranicą smarami tych obowiąz-
ków,  zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy  z dnia 11 
maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców 
w zakresie gospodarowania niektórymi odpa-
dami oraz o opłacie produktowej lub wykazał 
posiadanie zdolności finansowych oraz tech- 
nicznych lub organizacyjnych do samodziel-
nego wypełniania tych obowiązków;  
2)  posiada numer  w rejestrze, o którym mo- 
wa w art. 49 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach w związku z wprowadza-
niem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
smarów, których dotyczy obowiązek odzy-
sku i recyklingu, o którym mowa w ustawie 
wymienionej w art. 33 ust. 1b pkt 5;
3) w okresie trzech lat ciągu trzech lat przed 
złożeniem wniosku o udzielenie koncesji nie 
zalegał z zapłatą opłaty produktowej, o której 
mowa w  art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej 
w  art. 33 ust. 1b pkt 5, w  zakresie, w  jakim 
dotyczy to wprowadzania na terytorium Rze- 

czypospolitej Polskiej smarów;
4) dokonał zgłoszenia zamiaru sprzedaży sma- 
rów do użytkowników końcowych, o którym 
mowa w  art. 19b ust.1 ustawy wymienionej 
w art. 33 ust. 1b pkt 5, jeżeli jest to wymagane 
dla jego działalności.”;

c) w ust. 1c po pkt 2 dodaje się pkt 3-4 w brzmie- 
niu:

„3) zawarciu każdej kolejnej umowy, o której 
mowa w  art. 4 ust. 2 ustawy wymienionej 
w art. 33 ust. 1b pkt 5, oraz każdej zmianie tej 
umowy;
4) zawarciu umowy na wykonanie odbioru 
olejów odpadowych, o której mowa w art. 19a 
ust. 5 ustawy wymienionej w art. 33 ust. 1b 
pkt 5, oraz każdej zmianie tej umowy, jeżeli 
jest wymagana.”

d) po ust. 3c dodaje się ust. 3d w brzmieniu:
„3d. W przypadku koncesji na wykonywanie 
działalności gospodarczej w  zakresie paliw 
ciekłych Prezes URE może odmówić udzie-
lenia koncesji wnioskodawcy, który nie daje 
rękojmi prawidłowego wykonywania działal-
ności objętej koncesją.”;

5) w  art. 35 ust. 1c po pkt 8 dodaje się pkt 9-12 
w brzmieniu: 

„9) informacje o sposobie sprzedaży smarów, 
w tym o sposobie konfekcjonowania smarów 
wprowadzonych na rynek;
10) informacje o sposobie wypełnienia obo- 
wiązku odzysku i recyklingu olejów odpado-
wych, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy 
wymienionej w art. 33 ust. 1b pkt 5 w okresie 
co najmniej 3 lat;
11) informacje o  sposobie wypełniania obo-
wiązku odbioru olejów odpadowych, o którym 
mowa w  art.19a ust. 1 ustawy wymienionej 
w art. 33 ust. 1b pkt 5 w okresie  co najmniej  
3 lat; 
12) numer rejestrowy posiadany w rejestrze, 
o którym mowa art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach w zakresie, w ja- 
kim dotyczy działalności w zakresie smarów.”     

6) w art. 38a 
a) w ust. 1 pkt 7-9  otrzymują brzmienie: 

„7) opłaty produktowej, o której mowa w art. 
12 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 33 ust.1b 
pkt 5;  
8) niezwróconej opłaty depozytowej na zasa- 
dach określonych w art.19f ust. 1 ustawy wy- 
mienionej w art. 33 ust. 1b pkt 5;
9)  odsetek za zwłokę w  zapłacie należności  
wymienionych w pkt 1–8.”
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b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a  i 1b w brzmieniu:
„1a. Udzielenie koncesji na:

a) wytwarzanie smarów wymaga złożenia  
przez wnioskodawcę zabezpieczenia, o któ- 
rym mowa w ust. 1, w wysokości 2 000 000 zł.
b) obrót smarami z  zagranicą wymaga zło-
żenia przez wnioskodawcę zabezpieczenia, 
o którym mowa w ust. 1, w wysokości 2 000 
000 zł.

1b.  Z  obowiązku, o  którym mowa ust. 1a zwol- 
nione są przedsiębiorstwa energetyczne wykonu-
jące działalność polegającą na wytwarzania paliw 
ciekłych lub na obrocie paliwami ciekłymi z zagra-
nicą, które złożyły zabezpieczenia majątkowe, 
o których mowa w ust. 1.”;
 
7)  w art. 41 wprowadza się następujące zmiany: 
a) w ust. 2b po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) pomimo dwukrotnego wezwania przez 
marszałka województwa do zaprzestania na- 
ruszeń, prowadzi działalność na podstawie  
koncesji z naruszeniem ustawy z dnia 11 maja  
2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w za- 
kresie gospodarowania niektórymi odpadami 
oraz o opłacie produktowej, chyba że wykaże, 
że zawarł umowę z organizacją odzysku o wy- 
konanie obowiązków wynikających z tej usta- 
wy.”;

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6c w brzmieniu:
„6c. Prezes URE niezwłocznie powiadamia 
właściwego ze względu na siedzibę przed- 
siębiorstwa energetycznego marszałka woje-
wództwa o cofnięciu lub wygaśnięciu koncesji 
na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesji 
na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą oraz 
o wykreśleniu podmiotu z rejestru podmiotów 
przywożących w zakresie, w jakim dotyczy to 
smarów.”;

8) w art. 43d po ust. 4 dodaje się ust. 4a oraz 4b 
w brzmieniu:

„4a. Na podstawie sprawozdań, o których mo- 
wa w  ust. 1, Prezes URE przekazuje co roku,  
ministrowi właściwemu do spraw klimatu, Sze- 
fowi Krajowej Administracji Skarbowej, oraz 
marszałkom województw, w terminie do 31 mar- 
ca  roku następnego, informacje o  wielkości  
i strukturze rynku smarów w Polsce zawiera- 
jące całkowite wielkości produkcji, przywozu 
i  wywozu poszczególnych smarów na tery- 
torium RP, stosując nazwy oraz klasyfikację no- 
menklatury scalonej (kody CN) wraz ze wska- 
zaniem wielkości przeznaczonych na inne ce- 
le niż sprzedaż, wywóz lub przetworzenie na 
paliwa ciekłe przez poszczególne przedsiębior- 
stwa energetycznego i podmioty przywożące.

4b. Prezes URE publikuje w terminie do 31 ma- 
rca każdego roku, na stronie internetowej 
Urzędu Regulacji Energetyki informacje, o któ- 
rych mowa w  ust. 4a z  wyłączeniem danych   
przedsiębiorstw energetycznych i podmiotów 
przywożących.”.   

Art. 5
W  ustawie z  dnia 13 kwietnia 2007 r. o  Państwowej 
Inspekcji Pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1251) w art. 10 
w ust. 1 po pkt 15d dodaje się pkt 15e w brzmieniu: 

„15e) kontrola spełniania obowiązków, o których 
mowa w  art. 19a ust. 1-4 ustawy z  dnia 11 maja 
2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakre-
sie gospodarowania niektórymi odpadami oraz 
o  opłacie produktowej (t.j. Dz.U. z  2018 r. poz. 
1932)”;

Art. 6
W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 
2166 i 2170 i z 2020 r. poz. 148) w art. 84a dodaje po ust. 
3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Wykonując kontrolę, o której mowa w art. 84 
ust. 1 pkt 1, organ nadzoru budowlanego kontroluje 
również spełnianie przez podmiot kontrolowa-
ny obowiązków, o których mowa w art. 19a ust 1-4  
ustawy z  dnia 11 maja 2001 r. o  obowiązkach 
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania nie-
którymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. 
Dz.U. z 2018 r. poz. 1932)” 

Art. 7 
W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o  Państwowej In- 
spekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 i z 2020 r. 
poz. 322, 374 i 567) w art. 4 dodaje się ust. 4 w brzmie- 
niu: 

„4. Wykonując kontrolę, o której mowa w ust. 1 pkt 
1 i  2, Państwowa Inspekcja Sanitarna kontroluje 
również spełnianie przez podmiot kontrolowany 
obowiązków, o których mowa w art. 19a ust. 1-4  
ustawy z  dnia 11 maja 2001 r. o  obowiązkach 
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania nie-
którymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. 
Dz.U. z 2018 r. poz. 1932).”.

Art. 8
W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 360) w art. 1 po ust. 4 dodaje się ust. 5 
w brzmieniu: 

„5. Policja realizuje także zadania wynikające 
z  ustawy z  dnia 11 maja 2001 r. o  obowiązkach 
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania nie-
którymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. 
Dz.U. z 2018 r. poz. 1932).”.
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Art. 9
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gmin-
nych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1975) w art. 11 ust. 1 po ust. 
10 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

„11) kontrolowanie obowiązków wynikających z art. 
19a ust. 1-4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiąz-
kach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1932)”.

Art. 10
W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie moni-
torowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 660 i 2020 r. poz. 284) w art. 16 po ust. 1 dodaje ust. 
1a w brzmieniu:

„1a. Wykonując kontrolę, o  której mowa w  ust. 1 
przedsiębiorcy będącego równocześnie sprzedaw- 
cą, w rozumieniu art. 2 pkt 11¹ ustawy z dnia ustawy 
z  dnia 11 maja 2001 r. o  obowiązkach przedsię-
biorców w  zakresie gospodarowania niektórymi 
odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. z 2018 
r. poz. 1932)”, Inspektor Inspekcji Handlowej kontro-
luje także spełnianie przez podmiot kontrolowany:

1) obowiązków, o których mowa w art. 19a ust 
1-4;  
2) poprawności zawarcia umów, o których mo- 
wa w art. 19a ust. 5, 

- o  których mowa w  ustawie z  dnia 11 maja 2001 r. 
o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospoda- 
rowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produk- 
towej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1932)”.

Art. 11
1. Przepisy rozdziału 3a, a  także przepisy roz-
działu 3b art. 37c-37g ustawy zmienianej w art. 1,  
wchodzą w życie po upływie 24 miesięcy od dnia 
wejścia w życie ustawy, z wyłączeniem art. 19b ust. 
9, art.19g, art. 19h ust. 1, art.19i ust. 5, art. 19j ust. 
6, które wchodzą w życie w dniu wejścia w życie 
ustawy.

2. Rozporządzenia, o których mowa w art. 2a, art. 
19b ust. 9, art. 19g, art. 19h ust. 1, art. 19i ust. 5, art. 
19j ust. 6 ustawy zmienianej w  art. 1 odpowied-
nio minister właściwy do spraw finansów oraz 
minister właściwy do spraw klimatu wydadzą 
w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ni- 
niejszej ustawy.

Art. 12
1. Sprzedawcy prowadzący przed wejściem w życie 
niniejszej ustawy działalność w zakresie sprzeda-
ży olejów smarowych i preparatów smarowych lub 
wymiany olejów odpadowych na oleje smarowe 
i  preparaty smarowe użytkownikom końcowym, 

a  także podmioty zajmujące się odbiorem olejów 
odpadowych, dokonują pierwszego zgłoszenia, o któ- 
rym mowa w art. 19b ust.1 ustawy zmienianej w art. 
1, w  terminie miesiąca od dnia wejścia w  życie 
przepisów rozdziału 3a ustawy zmienianej w art. 1. 

2. Rejestr, o którym mowa w art. 19d ustawy zmie-
nianej w art. 1, tworzy się w terminie miesiąca od 
dnia wejścia w życie przepisów rozdziału 3a ustawy 
zmienianej w art. 1.

Art. 13
1. Posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia 
w życie niniejszej ustawy uzyskał: pozwolenie zin-
tegrowane, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, 
zezwolenie na zbieranie i  przetwarzanie odpa-
dów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów 
uwzględniające przetwarzanie odpadów, obejmu- 
jące przetwarzanie olejów odpadowych,  jest obo-
wiązany, w  terminie 2 miesięcy od dnia w  życie 
niniejszej ustawy, złożyć wniosek o zmianę posia- 
danej decyzji, wskazując we wniosku, czy dopusz-
czone metody przetwarzania odpadów stanowią 
ostateczny proces recyklingu olejów odpadowych 
w rozumieniu art. 2 pkt 11ah z dnia 11 maja 2001 r. 
o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospo-
darowania niektórymi odpadami oraz o  opłacie 
produktowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1932).

2. Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku, o któ- 
rym mowa w ust. 1, może wystąpić do wojewódz-
kiego inspektora ochrony środowiska z wnioskiem 
o przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 
41a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpa-
dach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), także 
w przypadku, w którym zmiana nie ma charakteru 
istotnego. Przepisy art. 41a ust. 1, 2, 3 i 4 tej ustawy 
stosuje się odpowiednio. 

3. W przypadku niezłożenia wniosku, o którym mo- 
wa w ust. 1 w terminie, o którym mowa w ust. 1, 
z  dniem upływu tego terminu przyjmuje się, że  
dopuszczone metody przetwarzania olejów odpa- 
dowych nie stanowią ostatecznego procesu recy-
klingu olejów odpadowych w rozumieniu art. 2 pkt 
11ah z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsię-
biorców w  zakresie gospodarowania niektórymi 
odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. z 2018 
r. poz. 1932).

4. Marszałek województwa dokonuje z urzędu zmia- 
ny wpisu w rejestrze, o którym mowa w art. 49 ust. 1 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), w zakresie o którym 
mowa w art. 52 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie oraz 
art. 52 ust. 2 pkt 8 tej ustawy w terminie 14 dni od 
wydania decyzji w przedmiocie wniosku, o którym 
mowa w  ust. 1, a  w  przypadku niezłożenia tego 
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wniosku – w terminie 14 dni od upływu terminu, 
o którym mowa w ust. 1.

5. Do czasu wydania decyzji w przedmiocie wnio- 
sku, o którym mowa w ust. 1, podmioty prowadzą-
ce działalność o  której mowa ust.1, prowadzą tę 
działalność na dotychczasowych zasadach, a oleje 
odpadowe przekazane w tym okresie do tych insta- 
lacji uznaje się za poddane ostatecznemu proce-
sowi recyklingu olejów odpadowych w rozumieniu 
ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 14
W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniej-
szej ustawy, minister właściwy do spraw energii wyda 
rozporządzenie, o którym mowa w art. 32 ust. 6 usta- 
wy zmienianej w  art. 4, w  celu dostosowania jego 
zakresu do obowiązku uzyskania koncesji na wytwa- 
rzanie paliw ciekłych i koncesji na obrót paliwami cie-
kłymi z zagranicą w zakresie, w jakim dotyczy smarów. 

Art. 15
1. Podmioty prowadzące przed dniem wejścia w ży- 
cie niniejszej ustawy działalność polegającą na 
wytwarzaniu paliw ciekłych oraz obrocie tymi 
paliwami z zagranicą, które w związku z wejściem 
w życie niniejszej ustawy, są obowiązane do uzyska-
nia lub zmiany zakresu posiadanej koncesji, składają 
wniosek o udzielenie lub zmianę koncesji, w termi-
nie miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia, 
o którym mowa w art. 14.

2. Podmioty prowadzące przed dniem wejścia 
w  życie niniejszej ustawy działalność polegającą 
na przywozie paliw ciekłych, na podstawie wpisu 
do rejestru podmiotów przywożących, o  którym 
mowa w art. 32a ustawy zmienianej w art. 4, które 
w związku z wejściem w życie niniejszej ustawy, są 
obowiązane do uzyskania koncesji na obrót paliwami 
ciekłymi z zagranicą składają wniosek o uzyskanie 
koncesji w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie 
rozporządzenia, o którym mowa w art. 14.

3. W przypadku, gdy wniosek, o którym mowa w ust. 
1 i  2, nie zostanie uzupełniony w  wyznaczonym 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ter-
minie, w sposób spełniający wszystkie wymagane 
ustawą zmienianą w  art. 3 warunki, Prezes URE 
odmawia udzielenia koncesji w drodze decyzji.

4. W przypadku niezłożenia wniosku, o którym mo- 
wa w ust. 1 i 2 w terminie, o którym mowa w ust. 
1, albo nieuzupełnienia go zgodnie z ust. 3, prowa-
dzenie po terminie do złożenia albo uzupełnienia 
wniosku działalności polegającej na wytwarzaniu 
paliw ciekłych oraz obrocie paliwami ciekłymi 
z zagranicą stanowi prowadzenie działalności bez 

wymaganej koncesji albo z naruszeniem warun-
ków udzielonej koncesji.

Art. 16
1. Podmioty prowadzące przed dniem wejścia w ży- 
cie niniejszej ustawy działalność polegającą na 
przywozie paliw ciekłych, które w związku z wej-
ściem w życie niniejszej ustawy, są obowiązane do 
wpisania się do rejestru podmiotów przywożących,  
o  którym mowa w  art. 32a ustawy zmienianej 
w art. 4, składają wniosek o wpis do tego rejestru 
w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie rozpo-
rządzenia, o którym mowa w art. 14. 

2. W  przypadku, gdy wniosek, o  którym mowa 
w ust. 1, nie zostanie uzupełniony w wyznaczonym 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ter-
minie w sposób spełniający wszystkie wymagane 
ustawą zmienianą w  art. 3 warunki, Prezes URE 
odmawia dokonania wpisu do rejestru podmiotów 
przywożących w drodze decyzji.

3. Do czasu uzyskania rozstrzygnięcia w  przed- 
miocie wpisu do rejestru podmiotów przywożą- 
cych, o którym mowa w art. 32a ustawy zmienianej 
w art. 4, podmioty prowadzące działalność wyma-
gającą wpisu do rejestru podmiotów przywożących 
na mocy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu 
nadanym niniejszą ustawą, prowadzą działalność 
na dotychczasowych zasadach.

4. W  przypadku niezłożenia wniosku, o  którym 
mowa w ust. 1 w terminie, o którym mowa w ust. 1,  
albo nieuzupełnienia go zgodnie z ust. 2, prowa-
dzenie po terminie do złożenia albo uzupełnienia 
wniosku, działalności polegającej na przywozie 
paliw ciekłych stanowi prowadzenie działalności 
bez wpisu do rejestru podmiotów przywożących, 
o  którym mowa w  art. 32a ustawy zmienianej 
w art. 4.   

Art. 17
Wymagania, o których mowa w art. 33 ust.1b pkt 8-9 
oraz art. 35 ust. 1c pkt 11 ustawy zmienianej w art. 4, 
wchodzą w  życie w  dniu wejścia w  życie przepisów 
rozdziału 3a, a także przepisów rozdziału 3b art. 37c-
37g ustawy zmienianej w art. 1. 

Art. 18
1. W  terminie trzech miesięcy od dnia wejścia 
w życie wymagań, o których mowa w art. 33 ust. 
1b pkt 8-9 oraz art. 35 ust. 1c pkt 11 ustawy zmie-
nianej w  art. 4, przedsiębiorstwa energetyczne 
wykonujące działalność polegającą na wytwarza-
niu paliw ciekłych lub obrocie paliwami ciekłymi 
z  zagranicą w  zakresie, w  jakim dotyczą one 
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smarów na podstawie koncesji wydanych przed 
dniem wejścia w życie tych obowiązków,  informu-
ją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o sposobie 
spełnienia wymagań, o  których mowa w  art. 33 
ust. 1b pkt 8-9 oraz art. 35 ust.1c pkt 11 ustawy 
zmienianej w art. 4.

2. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki cofa konce-
sję na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na 
obrót paliwami ciekłymi z zagranicą w przypadku 
niezłożenia przez przedsiębiorstwo energetyczne 
informacji o spełnieniu wymagań, o których mowa 
w art. 33 ust. 1b pkt 8-9 oraz art. 35 ust.1c pkt 11 
ustawy zmienianej w art. 4.

Art. 19
Obowiązki sprawozdawcze, o  których mowa w  art. 
43d ust. 1 oraz 43e ust. 1 ustawy zmienianej w art. 3, 
w  zakresie, w  jakim dotyczą wytwarzania i  obrotu 
z zagranicą smarami lub przywozu smarów dodanych 
rozporządzeniem, o którym mowa w art. 14 niniejszej 
ustawy, powstają od miesiąca następującego  po mie-
siącu, w którym podmioty złożyły wnioski o uzyskanie 
koncesji lub wpisu do rejestru podmiotów przywożą-
cych zgodnie z art. 15 i 16 niniejszej ustawy.

Art. 20
Obowiązek pierwszego przekazania wykazu sprzedaw-
ców, o którym mowa art. 19d ust. 5 ustawy zmienianej 
w art. 1, powstaje do dnia 31 marca roku następujące-
go po roku, w którym obowiązek zgłoszenia, o którym 
mowa w art. 19b ust. 1 wszedł w życie. 

Art. 21
Obowiązek pierwszego przekazania informacji zbior-
czej, o której mowa w art. 19i ustawy zmienianej w art. 
1, powstaje do dnia 31 marca roku następującego po 
roku, w którym ustawa wejdzie w życie.

Art. 22
Obowiązek przekazania i publikacji informacji, o któ- 
rym mowa w art. 43d ust. 5 ustawy zmienianej w art. 4  
ustawy powstaje za pierwszy rok kalendarzowy nas- 
tępujący po roku kalendarzowym, w którym wytwa- 
rzanie i obrót z zagranicą smarami wymagać będzie 
uzyskania koncesji na podstawie rozporządzenia wyda- 
nego zgodnie z art. 4.

Art. 23
Ustawa wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia.
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Stanowisko Polskiej Organizacji 
Przemysłu i Handlu Naftowego 
w sprawie olejów zużytych
W Polsce od lat identyfikowane są nieprawidłowo-

ści na rynku olejów smarowych i  powiązanym 
z nim rynku olejów odpadowych, co udokumentowane 
jest zarówno w  raportach instytucji państwowych, jak 
i w licznych publikacjach prasowych, materiałach służb 
celnych i  in. Niekontrolowane spalanie olejów odpa-
dowych wraz z  innymi nośnikami energii przyczynia 
się do tego, że w licznych częściach kraju, a szczegól-
nie na południu Polski, mamy do czynienia z  emisją 
niebezpiecznych związków. Na Śląsku notuje się najbar-
dziej zanieczyszczone benzo-alfa-pirenem powietrze 
w  Europie. Problemy te biorą się przede wszystkim 
z braku kompleksowych regulacji dotyczących branży 
smarowej (w tym dotyczących zbiórki oraz recyklingu 
olejków zużytych) oraz niewystarczających mechani-
zmów kontroli tej części gospodarki. 

Najskuteczniejszym sposobem ograniczenia nieprawi-
dłowości w sektorze olejów smarowych byłyby krzyżowe 
kontrole u  podmiotów przywożących i  zużywających 
te produkty. Jest to możliwe między innymi dzięki roz-
budowie bazy danych o odpadach (BDO), a także dzięki 
publicznie dostępnemu rejestrowi podmiotów przywo- 
żących paliwa ciekłe (w  tym smary). W  tym zakresie 
konieczna jest współpraca pomiędzy Urzędem Regulacji 
Energetyki, Ministerstwem Finansów, marszałkami woje-
wództw oraz Inspekcją Ochrony Środowiska. Olbrzymi 
potencjał posiada także system opłaty kaucyjnej, który 
zmotywowałby użytkowników końcowych oraz sprze-
dawców do większej troski o środowisko naturalne.

Według najnowszego raportu Polskiej Organizacji Prze- 
mysłu i Handlu Naftowego polski rynek olejów smaro-
wych osiągnął w 2019 r. wielkość 226 448 ton. Oznacza 
to, że ogólny poziom sprzedaży praktycznie nie zmienił 
się w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Ta stabilność 
rynku obserwowana jest już od początku dekady. Od 
końca 2010 r. roczne wahania sprzedaży utrzymywały się  
bowiem w przedziale nie większym niż +/- 5% (+/- 1,7% 
w ostatnich 4 latach). Średnia wielkość rynku w tym okre- 
sie wyniosła około 225 000 ton. Największe roczne zmia- 
ny sprzedaży wystąpiły w 2007 r. (+9,48%) oraz 2009 r. 
(- 10,44%). 

Brak wzrostu rejestrowanego rynku olejów smarowych 
jest zastanawiający w zestawieniu z trwającym nieprze-
rwanie - aż do wybuchu pandemii Covid-19 - stabilnym 

rozwojem gospodarczym Polski. W  maksymalnej per-
spektywie czasowej, jaką umożliwia prowadzony przez 
POPiHN monitoring rynku, poziom sprzedaży olejów 
smarowych, pomimo okresowych perturbacji, utrzymuje 
się na stałym poziomie. Dzieje się tak pomimo faktu, iż: 

· gospodarka Polski wyrażona wskaźnikiem PKB 
– urosła w  międzyczasie z  306,1 miliarda dolarów 
w 2005 r. do 585,8 miliarda USD w 2018 r. i praw-
dopodobnie około 609,8 miliarda USD w 2019 r. Do 
czasu wybuchu pandemii mieliśmy zatem do czy-
nienia z gospodarką produkującą i zużywającą około 
dwukrotność dóbr w porównaniu z rokiem 2005. 

· według danych Polskiego Związku Przemysłu 
Motoryzacyjnego, o ile w 2005 r. było w Polsce zare- 
jestrowanych 16,8 miliona pojazdów samochodo-
wych, obecnie jest to ponad 30 milionów. Zatem 
także blisko 2-krotność tego, co było odnotowywa-
ne w początkach prowadzenia monitoringu olejów 
smarowych. 

· z  danych Enter Poland i  GUS wynika, że ponad 
2-krotny wzrost zanotował także wskaźnik produk-
cji sprzedanej przemysłu, który z  687,8 miliona zł 
w 2005 r. wzrósł do ponad 1,255 miliarda zł w 2015 r. 
i 1,417 miliarda zł w 2017 r. 

· według danych POPiHN, wolumenowy wzrost ryn- 
ku głównych paliw silnikowych (olej napędowy, ben-
zyna i LPG) w latach 2006-2019 wyniósł zaś 57%. 

Oczywiście, są to tylko wskaźniki, które określają raczej 
trendy niż precyzyjne wielkości. Niemniej jednak uwi-
docznione tendencje są wystarczające dla uzasadnienia 
ogólnego spostrzeżenia, że gospodarka Polski oficjalnie 
zużywa znacznie mniej olejów silnikowych i przemysło-
wych niż wskazywać by na to mógł sam tylko potencjał 
tkwiący we wzroście gospodarczym. Dotyczy to segmen- 
tu motoryzacyjnego, jak i przemysłowego. Ponadto, ob 
serwacja statystyki europejskiego rynku olejów smaro-
wych (na przykład dane UEIL za 2018 r.) wskazuje na silną 
korelację pomiędzy wielkością danej gospodarki, a ilością 
środków smarnych zużywanych przez takie kraje jak: 
Niemcy (ponad 1 milion ton), Wielka Brytania (608 tysięcy 
ton), Francja (552 tysiące ton), Włochy (439 tysięcy ton), 
Hiszpania (422 tysiące ton). Rynek polski pozostaje zatem 
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blisko 2-krotnie mniejszy niż hiszpański, podczas gdy 
Hiszpanię od znacznie większej i bogatszej Francji dzieli 
raptem 20% (130 000 ton). 

Do tego należy dodać, że problemy braku dostatecznej 
kontroli nad rynkiem olejów smarowych nie są obserwo-
wane wyłącznie w Polsce. Świadczyć mogą o tym cho- 
ciażby podejmowane wielokrotnie od 2011 roku próby 
objęcia olejów smarowych systemem EMCS w całej UE, 
co blokowane było za każdym razem przez minimalną, 
niezbędną do tego mniejszość państw członkowskich, 
popierane zaś przez właściwie wszystkie państwa grani-
czące z Polską.

Kilka lat temu podczas zorganizowanej przez POPiHN 
narady krajowych organizacji branży naftowej (NOIA) 
z  Europy środkowej przedstawiciele Węgier zwracali 
uwagę, że szara strefa była u nich długo nieodkryta, gdyż 
długofalowo rynek pozostawał płaski. Dopiero objęcie 
produktów smarowych dodatkowa kontrolą uwidoczniło, 

że równolegle rozrastał się stale niekontrolowany seg-
ment rynku.

Z kolei Włochy – nie czekając na kolejne kroki Brukseli 
- właśnie poinformowały o planowanym  objęciu od paź- 
dziernika 2020 obrotu środkami smarnymi dodatkową  
kontrolą administracyjną, co także uzasadniono stwier- 
dzanymi na tamtejszym rynku nieprawidłowościami,  
gdzie jako jeden z głównych kierunków nabyć wewnątrz- 
wspólnotowych wskazywana była Polska.

W tych okolicznościach branża z zadowoleniem przyjmuje 
i wspiera tę cenną inicjatywę prowadzącą do zapanowa-
nia nad rynkiem olejów i preparatów smarowych także 
w Polsce. Bez wątpienia wpisuje się to w obserwowane 
aktualnie trendy zacieśniania kontroli nad tymi produk- 
tami w Europie, którym przyświeca zarówno cel wzmoc- 
nienia budżetów państw członkowskich jak i troska o ja- 
kość środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń.
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prof. dr hab. inż. andrzej W. jasiński,
przewodniczący krajowej komisji ocen oddziaływania na Środowisko
Wiceprezes oraz przewodniczący rady Naukowo-programowej 
polskiej izby Gospodarczej „ekorozwój”

Analiza skutków ekologicznych 
i ekologiczno-gospodarczych wprowadzenia 
proponowanych zmian regulacyjnych 
w zakresie olejów przepracowanych

Przedkładana ekspertyza wykonana została na zamó-
wienie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. 

Z założenia, miała bazować na:
- materiałach przesłanych przez Ministerstwo Przed- 
siębiorczości i Technologii;
- danych literaturowych;
- informacjach własnych oraz uzyskanych innymi 
drogami.

Kierując się zapisami obowiązującej ustawy o odpadach, 
pod pojęciem „oleje odpadowe” rozumie się wszelkie 
mineralne lub syntetyczne oleje smarowe lub przemy-
słowe, 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. Oleje 
odpadowe (dalej „OO”) powstają w wyniku wymiany zuży-
tych olejów, awarii instalacji i urządzeń oraz w wyniku 
ich usuwania, między innymi, z  pojazdów wycofanych 
z eksploatacji.

Oleje smarowe oraz powiązane z nimi OO (zamiennie na- 
zywane także olejami  przepracowanymi  lub zużytymi),  
zakwalifikowane zostały, w świetle obowiązującego w wię- 
kszości krajów świata prawa, jako substancje silnie 

oddziaływujące na środowisko. Same OO uważane są 
przez twórców prawa ekologicznego za niebezpiecz-
ne odpady przemysłowe. Tzw. część „bazowa” olejów 
(około 80-85% całości) jak i domieszki uszlachetniające, 
a także zanieczyszczenia OO przy różnym (a zwłaszcza 
niekontrolowanym) użyciu stanowią bardzo poważne nie-
bezpieczeństwo dla wszystkich elementów ekosystemu. 
Skład chemiczny olejów bazowych (głównie zawartości 
związków aromatycznych, węglowodorów nienasyconych,  
połączeń organicznych  zawierających heteroatomy) oraz 
wiele metali ciężkich z dodatków uszlachetniających (Ba, 
Co, Fe, Pb, Mo itp.), a także duża łatwość wnikania tych 
substancji w ziemię, powodują ich niebezpieczne oddzia-
ływanie na ludzi i środowisko w którym żyją. 

Niekontrolowane spalanie OO prowadzi do powstania ca- 
łej gamy związków organicznych, tlenków węgla, azotu, 
siarki, które reagując ze składnikami powietrza atmosfe-
rycznego, tworzą produkty groźne dla otoczenia. Jeden 
kilogram oleju czyni niezdatnym do picia około 5 mln 
litrów wody. Z drugiej strony w olejach przepracowanych 
można upatrywać znaczące źródło oszczędności wyni-
kających z ograniczenia ilości ropy naftowej niezbędnej 
dla wyprodukowania olejów smarowych oraz  niektórych 
paliw.

Ogólna charakterystyka rynku olejów odpadowych w Polsce i poza Nią
Rynek olejów odpadowych w UE

W krajach „starej piętnastki” UE regeneracją OO zaj- 
muje się 28 zakładów, zatrudniających ok. 1000- 

-1200 pracowników w  sektorze regeneracji oraz ok. 
2000-2500 ludzi w sektorze zbiórki. Siedemnaście z po- 
wyższych zakładów produkuję oleje bazowe. Całkowita, 
roczna zdolność przerobowa tego przemysłu to 1 300 000 
Mg olejów odpadowych, ok. 400 000 Mg olejów smaro-
wych i  ok. 500  000 Mg innych produktów takich jak 

paliwa, asfalt, olej opałowy, olej zmiękczający bitumi-
ny i asfalty, itp. Całkowity roczny obrót tego przemysłu 
szacuje się na 200-250 mln Euro. Przemysł ten stanowi 
ok. 1/3 europejskiej produkcji lubrykantów (1.5-2.0 mln 
Mg). W instalacje tego przemysłu zainwestowano ostat-
nio znaczące środki, rzędu 250 mln Euro. Dzięki temu 
osiągnięto wyższą jakość regenerowanych olejów oraz 
efektywność procesową a  także zmniejszono wpływ 
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uprawianych technologii na środowisko. Zaprzestano 
używania starych, kwaśnych  procesów regeneracyjnych 
z  użyciem minerałów ilastych. Obecnie regenerowane  
oleje bazowe są jakościowo porównywalne  z bazami ole-
jowymi bezpośrednio wytwarzanymi z  ropy naftowej. 
Badania wykazały, iż biorąc pod uwagę sześć podsta-
wowych wskaźników oddziaływania na środowisko, tzn.   
zubożanie zasobów naturalnych, efekt cieplarniany, kan- 
cerogenność, poziom trofii, emisja PM10 (resource deple- 
tion, greenhouse effect, acidification, nutrification, carci- 
nogenic risk potential and fine particle emissions), rege-
nerowanie baz olejowych mniej obciąża środowisko niż  
ich wytwarzanie bezpośrednio z ropy naftowej. Wymie- 
nione wskaźniki zwracają uwagę  także na znacząco  mniej-
szy wpływ na środowisko regeneracji OO w porównaniu 
z ich spalaniem.

Obecnie, na terenie UE, problematyką zagospodarowania  
OO, zwłaszcza poprzez regenerację, zajmuje się „Europe- 
an Re-refining Industry section” (Groupement Européen  
de l’Industrie de la Régénération) – organizacja 21 człon- 
ków, reprezentująca ok. 90% europejskich mocy przerobo- 
wych w zakresie regeneracji olejów przepracowanych.

Całkowite zużycie lubrykantów (dla środków transpor- 
tu, przemysłowych i procesowych), w 2006 r., w krajach  

15-tki to ok. 4,9 mln Mg, a w nowych krajach członkow-
skich UE ok. 1.2 mln Mg.

Jedną z podstawowych zasad, którymi kierują się kraje 
Unii Europejskiej w regulacjach dotyczących ochrony śro-
dowiska, jest zasada „zanieczyszczający płaci”. Zawarta 
była ona także w starszych, podstawowych dyrektywach 
Unii Europejskiej, dotyczących olejów przepracowanych 
(Dyrektywa nr 75/469 i 87/101). Stanowi ona, że koszty 
przedsięwzięć, mających nie dopuścić do powstania strat 
środowiskowych oraz koszty wynikające ze szkód po- 
nosi ten, kto powoduje powstawanie zanieczyszczeń. 
Zasadą tą kierowały się kraje, które w jasny sposób okre-
śliły możliwe źródła finansowania usuwania OO poprzez 
nałożenie opłat na wszystkie wprowadzone do obiegu 
oleje świeże. Inne dyrektywy unijne, które wiążą się  
z różnymi aspektami gospodarki odpadami, mogące mieć 
zastosowanie także w zagospodarowaniu olejów odpa-
dowych, to 51/156/EEC, 92/12/EEC, 92/81/EEC, 92/82/
EEC, 92/108/EEC, 91/689/EWG, 94/62/EWG. Ostatnio 
przyjęta dyrektywa 2008/98/WE, z  dnia 19.11.2008, 
„w  sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrek-
tywy” uchyliła dyrektywy 75/439/EWG, 91/689/EWG  
i 2006/12/WE lecz przejęła bardzo wiele zapisów z tych 
aktów prawnych.

Analiza polskiego rynku olejów smarowych

Analizując różne aspekty, zarówno rynku olejów sma- 
rowych jak i  OO, będę czasami powoływał  się na 

dane z 2008 roku, ponieważ są one najbardziej komplet-
ne a robione na ich bazie obliczenia, z punktu widzenia 
metodyki, nadal są słuszne. Analizy trendu, na podstawie 
wyników z 2008 roku, także są aktualne dzisiaj.

Analiza polskiego rynku środków smarowych jest trud- 
na ze względu na jego dużą zmienność w  ostatnich  
latach, spowodowaną, między innymi, zmianami praw- 
nymi. Opracowywane przez analityków raporty na temat 
rynku olejów smarowych jednoznacznie wskazują, że 
jest on niezdefiniowany i trudny do określenia co do jego 
wielkości. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka, np. 
niespójność systemów klasyfikacyjnych (GUS, PKWiU, kod 
CN), wtórny obrót olejami, różnorodność zastosowań itp. 
Wszystko to są elementy niesprzyjające dokładnemu zbi-
lansowaniu rynku olejowego w Polsce.

W 2002 roku Instytut Technologii Nafty w Krakowie prze-
prowadził analizę rynku olejów smarowych w  Polsce  
z uwzględnieniem ilości produkcji, importu  oraz pomniej- 
szając uzyskane wielkości o  eksport olejów. Analiza ta 
została przeprowadzona z uwagi na fakt braku możliwoś- 
ci uzyskania wiarygodnych informacji z  innych źródeł  

np. z GUS. Na podstawie uzyskanych informacji oceniono 
wówczas rynek na ok. 250 tys. ton olejów smarowych. Od 
roku 2002 do chwili obecnej nie były prowadzone takie 
badania, ponieważ wg. oceny ITN Kraków nie wystąpiły 
istotne zdarzenia powodujące zmianę wielkości olejów 
smarowych wprowadzanych na rynek krajowy. 

Firma TopOil Gdańsk, zajmująca się oceną rynku olejów 
smarowych w Polsce, podała, że ilość olejów smarowych 
w latach 2001-2004 kształtowała się na poziomie 220-180 
tys. ton.

Na podstawie danych uzyskanych ze sprawozdań skła- 
dnych przez  organizacje odzysku oraz przedsiębiorców  
do Urzędów Marszałkowskich, oszacowany został rynek  
olejów smarowych wprowadzanych na rynek podlega- 
jących opłacie produktowej. W  2002 roku producenci  
i importerzy wprowadzili na rynek krajowy 219 824 ton  
olejów smarowych. Jest to wielkość bliska rzeczywiste- 
mu zużyciu środków smarowych na rynku krajowym.  
Uzyskanie tą drogą informacji na temat ilości olejów sma- 
rowych wprowadzonych na rynek w  latach 2003-2008  
okazało się niemożliwe. Ministerstwo Środowiska zabro-
niło Urzędom Marszałkowskim udostępniania  takich 
danych  osobom trzecim. 
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Opublikowane na stronach internetowych ministerstwa  
sprawozdanie o  wielkościach wprowadzonych na rynek  
opakowań i produktów oraz osiągniętych poziomach odzy- 
sku i  recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytko- 
wych w 2003 i 2004 roku jest nieprecyzyjne i obarczone  
poważnym błędem dotyczącym samej przyjętej nomen-
klatury. Jeżeli jednak przyjąć, że podane wielkości wpro- 
wadzonych na rynek produktów niezależnie od nazewnic-
twa są prawidłowe, to rynek olejów smarowych oceniony 
został na około 210 tys. ton ogółem. 

Monitoring rynku olejów smarowych prowadziła rów- 
nież skupiająca producentów Polska Organizacja Prze- 
mysłu i Handlu Naftowego (POPiHN), która szacuje ilość 
środków smarnych wprowadzonych na rynek przez 
firmy objęte monitoringiem w 2007 roku na 222 983 tony.  
Wg. wstępnych danych POPiHN za 2008 rok ilość wyprodu-
kowanych środków smarnych to ok. 250 tys. ton (włącznie 
z eksportem).

Reasumując powyższe, należy przyjąć, że w latach 2001-
2008 rynek olejów smarowych kształtował się na poziomie 
180-250 tys. ton, co wskazuje na  gwałtowny spadek w sto-
sunku do roku 1999/2000, kiedy wolumen ten wynosił 
około 300 tys. ton. Dla roku 2008 można przyjąć, że krajo-
wy rynek olejów smarowych ukształtował się w przedziale 
210-220 tys. ton.

Wprowadzona w  2002 roku w  życie Ustawa z  dnia 11 
maja 2001 r. „o obowiązkach przedsiębiorców w zakre- 
sie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opła- 
cie produktowej i opłacie depozytowej” spowodowała, iż 
opłatą produktową zostały objęte oleje smarowe o sym-
bolach PKWiU 23.20.18 z wyłączeniem 23.20.18-01 – oleje 
podstawowe (oleje bazowe), 23.20.18-02.10 – oleje do silni-
ków dwusuwowych z zapłonem iskrowym, 23.20.18-03.00 

- oleje lotnicze do silników odrzutowych i  23.20.18-09.1  
– oleje odpadowe – przepracowane. 

Od kwietnia 2004 roku nowelizacją powyższej ustawy  
wprowadzone zostały nowe, zmienione symbole PKWiU.  
Obowiązkowi odzysku podlegały  wprowadzone na rynek  
oleje smarowe o  symbolu PKWiU 23.20.18–50, tj. oleje  
smarowe określane jako ciekłe destylaty, zawartość olejów 
z  ropy naftowej ≥ 70% masy, ekstrahowane w  procesie 
destylacji surowej ropy naftowej, włączając oleje silnikowe, 
oleje do celów przemysłowych i smary. Natomiast wyłą- 
czeniu podlegały: 23.20.18-50.10 – oleje smarowe do prze-
prowadzania przemian chemicznych innych niż proces 
specyficzny, 23.20.18-50.40 – oleje białe, parafina ciekła, 
23.20.18-50.60 – mieszanki olejowe do obróbki metali, oleje 
zapobiegające przyleganiu do form, oleje antykorozyjne, 
23.20.18-50.80 – oleje pozostałe oraz pozostałe oleje.

Wprowadzenie powyższej klasyfikacji znacząco zmniej-
szyło pulę olejów smarowych, podlegających odzyskowi, 
w stosunku do ilości olejów ogółem wprowadzanych na 
rynek. Ocenia się, że spowodowało to, w końcowym obra- 
chunku, zmniejszenie rynku olejów smarowych podlega- 
jących odzyskowi o ok. 25% w stosunku do ilości ogółem.  
Z prowadzonych badań rynku wynika, że w 2008 roku 
opłacie produktowej podlegało ok. 165 tys. ton olejów 
smarowych wprowadzonych na rynek. 

Na przestrzeni lat 2002-2008 udział poszczególnych orga-
nizacji odzysku na rynku pozyskiwania zleceń w Polsce 
przedstawiał się następująco: 

Dane powyższe uzyskano na podstawie informacji  
z Urzędów Marszałkowskich, organizacji odzysku, a tak- 
że własnych badań rynku.

Na sąsiedniej stronie przedstawiono procentowy udział  
przedsiębiorców w rynku olejów smarowych, podlega- 
jących obowiązkowi odzysku oraz udział procentowy  

poszczególnych organizacji odzysku w rynku oferowa-
nych usług odzysku olejów odpadowych.

WyszCzeGÓlNieNie 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

KOP

Plastekol

Oiler

Eurobac

Pozostali

razem

75 043

62 630

49 442

1 528

31 180

219 823

68 759

61 507

51 864

2 700

25 170

210 000

57 992

62 299

56 437

22 497

12 241

211 466

58 688

49 705

49 000

16 000

6 607

180000

54 895

55 000

40 000

9 000

1 105

160000

78 330

58 000

16 960

5 760

950

160000

72 500

58 000

21 500

12 000

1 000

165000
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krajowy potencjał 
produkcji i importu  
olejów smarowych,  
2008 rok

210 tys. ton z tego  
165 tys. ton podlega 
obowiązkowi odzysku  
i recyklingu tj.  
- odzysk 50%  
(82,5 tys. ton olejów 
odpadowych),
- recykling 35%  
(57,8 tys. ton olejów 
odpadowych)

46%
pozostali 

producenci 
i importerzy

35%
Grupa
lotos

19%
Grupa

pkN orlen

udział organizacji 
odzysku na rynku 

usług odzysku 
i recyklingu olejów 

odpadowych

21%
oiler

+eurobac+
pozostali

44%
kop

35%
plastekol

Stan rynku olejów odpadowych w Polsce

Określenie globalnej wielkości wprowadzonych na  
rynek olejów smarowych ma znaczenie przy okre-

śleniu potencjału olejów przepracowanych. Standardy 
UE, bazujące na dotychczasowych doświadczeniach, 
określają, że potencjał olejów przepracowanych stano-
wi 49% olejów smarowych wprowadzonych na rynek 
(„collectable”). Natomiast, średnia europejska efektyw- 
ność zbiórki to ok. 75% występującego na rynku poten-
cjału („collected”). 

Oznacza to, że przy efektywnie prowadzonej zbiórce,  
w  kraju, w  2008 roku, możliwe było do zebrania ok.  
77,2 tys. ton olejów przepracowanych (210 x 0.49 x 0.75 
= 77.2). Ustalony na 2008 rok poziom odzysku (50%) wy- 
magał wykonania zbiórki ok. 82,5 tys. ton. Oznaczało 
to, że wystąpił deficyt, czyli w skali kraju nie była moż- 
liwa realizacja 50% poziomu odzysku olejów odpado-
wych. Jeżeli jednak to nastąpiło, to w wyniku mieszania 
odpadów lub wręcz ich produkcji.  

Na podstawie prowadzonych w krajach Unii Europejskiej 
badań, niektórzy eksperci oceniają, że do regeneracji kie-
rowanych jest, ze względu na wymagania jakościowe, ok. 
60% zebranych olejów przepracowanych. Oznacza to, że 
w Polsce byłaby to wielkość ok. 46 tys. ton (77.2 x 0.6 = 
46.32).

Prezentowane powyżej wielkości są wynikiem teoretycz-
nych szacunków, jednak należy stwierdzić, że nie odbiegają 
zasadniczo od  wyników bezpośrednich badań rynku.

W  Polsce wiele podmiotów gospodarczych trudni się  
obrotem OO. Istnieje silna i agresywna konkurencja. Po- 

wstało w  kraju wiele firm zbierających oleje odpadowe.  
Cele działania tych przedsiębiorstw są ukierunkowane  
na kreowanie przede wszystkim zysku, nie przestrzegając 
w pożądanym stopniu, jak było to zamierzeniem ustawo-
dawcy, priorytetu ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego.

W naszym kraju, w odróżnieniu od sytuacji w krajach Unii 
Europejskiej, przyjął się zwyczaj sprzedaży olejów odpa- 
dowych podmiotom zbierającym, a co gorsze, nawet orga- 
nizowania przetargów na przejmowany od właścicieli (wy- 
twórców) odpad przez podmioty sieci zbiórki. 

Tym samym, koszt zbiórki zawiera w sobie, niczym nie  
uzasadniony koszt pozyskania oleju przepracowanego od  
jego wytwórcy rzędu 35-60% końcowej ceny, a niejedno-
krotnie nawet więcej. Stosowane przetargi prowadzą do 
dalszej eskalacji tego kosztu. 

Obecnie cena nabycia oleju zużytego u wytwórcy stanowi 
ok. 65-70% ostatecznej ceny zakupu przez zakład recy-
klingu. Należy jednak podjąć wszelkie możliwe działania 
i wykorzystać dostępne środki prawne aby cena nabycia 
olejów u wytwórcy docelowo kształtowała się na pozio-
mie 10-15% ceny zakupu olejów przepracowanych przez 
recyklera. Należy rozważyć także taką koncepcję, aby 
zwrot jednostki OO recyklerowi powiązany był począt-
kowo (do czasu osiągnięcia przez użytkowników olejów 
odpowiedniej świadomości ekologicznej, skłaniającej ich 
do prawie pełnego zwrotu olejów zużytych) ze zwrotem 
depozytu wniesionego przez użytkownika przy zakupie 
tejże jednostki oleju świeżego. Z czasem przekazywanie 
oleju zużytego odbywałoby się bezpłatnie a zakup oleju 
świeżego nie byłby obciążony depozytem.

udział przedsiębiorców 
w rynku olejów 

smarowych  
podlegających 

obowiązkowi odzysku
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składniki ceny olejów 
przepracowanych 
w 2008 roku i docelowo

oBeCNie doCeloWo

30-35%

koszty i marża 
zbieraczy

65-70%
cena 

u wytwórcy
75%

koszty i marża 
zbieraczy

15%
cena u wytwórcy

cena oleju
880 zł/t

cena oleju
400 zł/t

Brak prawnego uregulowania tej kwestii, tzn. wprowa-
dzenia ustawowego zakazu sprzedaży OO podmiotom 
zbierającym, bezzasadnie podraża koszty zbiórki lecz  
również utrudnia dostosowanie zachowań jego wytwór- 
ców do przewidzianych w ustawie o odpadach (art. 5 i 9), 
tj. zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowi-
ska odzysku (art. 5) na instalacjach spełniających zasadę 
BAT (art. 9).

W przypadku posiadaczy większych ilości OO (zakłady 
przemysłowe, stacje obsługi samochodów itp.) zbiórka 
jest łatwiejsza, mniej kosztowna i dlatego jest w miarę 
dobrze rozwinięta. Brakuje natomiast rozwiązania adre- 
sowanego do małych podmiotów gospodarczych i gospo- 
darstw domowych, tzn. systemu pozyskiwania OO z tzw. 
źródeł rozproszonych. 

Wykazały to także badania przeprowadzone na zlecenie 
PKN Orlen w roku 2003:

Badania pkN orlen dot. ilości olejów silnikowych odpadowych 
potencjalnie możliwych do uzyskania od indywidualnych wytwórców,  
polska, stan 2003 r.  
Dane: ankieta „GIPA Kierowcy 2003”

Park samochodów osobowych: 9 mln w tym:
– olej wymienia samodzielnie (DIY) – 49%
– olej wymienia w stacjach usługowych (DIFM) – 52%

Średnia częstotliwość wymiany oleju w grupie kierowców DIY – 1,36 razy  
rocznie
Średnia pojemność miski olejowej – 3,55 l
Ilość generowanych olejów silnikowych odpadowych w grupie kierowców  
dokonujących wymiany samodzielnie (stopień odzysku – 84,6%)

9 mln x 84,6% x 48% x 3,55l x 1,36 = 17,6 mln. litrów
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Poniżej w zestawieniach tabelarycznych podano zbior-
cze zestawienie podmiotów prowadzących działalność 

w zakresie gospodarowania OO (wytwórców, zbieraczy, 
recyklerów i innych). 

zbiorcze zestawienie wytwórców olejów odpadowych 
(na podstawie wydanych zezwoleń)

lp. Województwo ilość wytwórców 
olejów odpadowych [t]

ilość wytwarzanych 
olejów odpadowych [t] uwagi

dolnośląskie

kujawsko-pomorskie

lubelskie

lubuskie

łódzkie

małopolskie

mazowieckie

opolskie

podkarpackie 

podlaskie

pomorskie

śląskie

świętokrzyskie

warmińsko-mazurskie

wielkopolskie

zachodniopomorskie

oGÓŁem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

126

298

225

137

435

419

179

213

348

218

641

972

78

191

736

188

5 404

4 519

7 718

2 341

1 489

1 564

1 736

4 169

1 540

1 690

814

21 319

31 760

1 197

553

2 482

5 325

90 216

Dane pochodzą 
z informacji 
przesłanych 
przez Urzędy 
Marszałkowskie 
poszczególnych 
województw

lp. Województwo obszar 
oddziaływania

dolnośląskie

kujawsko-pomorskie

lubelskie

lubuskie

łódzkie

małopolskie

mazowieckie

opolskie

podkarpackie 

podlaskie

pomorskie

śląskie

świętokrzyskie

warmińsko-mazurskie

wielkopolskie

zachodniopomorskie

oGÓŁem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2

2

2

–

2

7

4

2

3

–

4

13

1

–

5

3

50

dolnośląskie, lubuskie, opolskie

cały kraj

lubelskie, podlaskie, mazowieckie

–

łódzkie, mazowieckie

małopolskie, świętokrzyskie, śląskie, podkarpackie

cały kraj

opolskie, dolnośląskie

cały kraj

–

cały kraj

śląskie, opolskie

świętokrzyskie

–

wielkopolskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie

zachodniopomorskie, pomorskie

zbiorcze zestawienie firm zbierających olej odpadowy

ilość firm zbierających  
olej odpadowy
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Analizując dane z wielu źródeł, dotyczące polskiego rynku 
środków smarowych oraz OO, m.in. oficjalne dane źródeł 
administracji rządowej (Ministerstwo Środowiska, KPGO, 
GUS) i samorządowej (raporty marszałków poszczegól-
nych województw), Polskiej Izby Paliw Płynnych, Polskiej 
Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, rzec można, 
iż obecnie w ciągu roku:

- wprowadza się na rynek ok. 280 000 m3 olejów sma- 
rowych;
- obecny obowiązkowy odzysk OO winien być na po- 
ziomie ok. 140 000 m3;
- odzyskuje się ok. 100 000 m3 olejów odpadowych;

- sprowadza się do kraju ok. 50 000 m3 olejów odpa- 
dowych;
- wywozi się głównie do Niemiec ok. 50 000 m3 ole- 
jów odpadowych, po wstępnym oczyszczeniu;
- powinno poddać się recyklingowi ok. 100 000 m3, 
olejów odpadowych;
- ilość OO poddanych recyklingowi w rafinerii Jedli- 
cze ok. 35 000 m3, co stanowi niewielką część jej mo- 
żliwości przerobowych;
- szacunkowa ilość OO spalana w niekontrolowany 
sposób to ok. 100-105 000 m3;
- wpływy do budżetu państwa z tytułu opłaty pro-
duktowej oszacować można na ok. 0 zł.

lp. Nazwa procesu

Rafineria Nafty Jedlicze S.A.

Rafineria Jasło (zaprzestała już przerobu olejów  
przepracowanych w związku z zaprzestaniem  
przerobu ropy)

Comal Gdańsk

Sita Starol, Chorzów

Ekomax Gliwice

Lafarge Cement Polska

Cementownia Kujawy

Zakłady Chemiczne Rokita w Brzegu Dolnym

UTILOP VULCANUS, Gorzów Wlkp.

Awas Polska, Warszawa

Ship-Service S.A. Szczecin

P.W.Robac, Zakład Recyklingu, Paterek/Nakło

Oiler Sp. z o.o. Tczew

Chimirec-Septos Sp. z o.o. Warszawa

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Rafineryjnego „Petroil” Sp. z o.o. Płock

Variant S.A. Kraków

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Regeneracja

Recykling 

Odzysk

Odzysk

Odzysk

Spalanie

Spalanie

Spalanie

Spalanie

Odzysk

Odzysk

Regeneracja i odzysk

Regeneracja i odzysk

Odzysk

Regeneracja

Regeneracja

Organizacje odzysku olejów zużytych

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 11 maja 
2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakre-

sie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 
produktowej i opłacie depozytowej (obecnie bez opłaty 
depozytowej w tytule), istnieje w Polsce prawny obowiązek 
nałożony na producentów i importerów olejów smarowych 
wykonania odzysku i recyklingu OO. 

Jakkolwiek ustawa dopuszcza możliwość wykonania tego 

obowiązku samodzielnie przez producentów i impor- 
terów olejów smarowych, jednakże w większości przypad-
ków obowiązek ten jest realizowany w ich imieniu głównie 
przez powołane na mocy przywołanej na wstępie ustawy, 
organizacje odzysku. 

Poniżej, na schemacie został przedstawiony obowiązu-
jący obecnie system realizacji obowiązku odzysku i re- 
cyklingu OO w Polsce.

zbiorcze zestawienie podmiotów zagospodarowujących oleje odpadowe

Nazwa firmy zagospodarowującej  
olej odpadowy
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Docelową hierarchię zagospodarowania olejów przepra-
cowanych, w wymienionych wyżej instalacjach, może 
zobrazować powyższy schemat:

Jak z powyżej zamieszczonych tabel wynika, w obszarze 
zagospodarowania OO na rynku polskim działały zasad-
niczo cztery organizacje odzysku:

1. Konsorcjum Olejów Przepracowanych (KOP) – Or- 
ganizacja Odzysku S.A. w Jedliczu, zajmowało się  
organizacją zbiórki olejów odpadowych i ich zagos- 
podarowaniem poprzez regenerację oraz inne me- 
tody odzysku. Regeneracja jest realizowana w RN  
Jedlicze natomiast pozostały odzysk zlecany był do 
Sity – Starol, Ekomax oraz Comal. W 2008 roku KOP 
posiadał 43,9% ogółu zleceń na wykonanie usługi od- 
zysku olejów odpadowych. KOP obsługiwało w 2008  
roku 33 producentów i importerów olejów smarowych.

2. Organizacja Odzysku „Plastekol” Jasło – również 
aktywna była na polu zbiórki OO i ich wykorzystaniu  

poprzez regenerację i inne metody odzysku. Regene- 
racja była realizowana  w Rafinerii Jasło oraz w Oiler 
i RN Jedlicze, natomiast inne metody odzysku zle-
cane były do Oiler i Eurobac. W 2008 roku Plastekol 
posiadał 35,2% ogółu zleceń na wykonanie usługi 
odzysku olejów odpadowych. Plastekol obsługiwał 
w 2008 roku jednego producenta olejów smarowych. 
Od momentu zaniku zainteresowania OO przez RN 
Jasło także aktywność „Plastekolu” zaczęła spadać.

3. Organizacja Odzysku Oiler S.A. Tczew – także zaj- 
muje się zbiórką i wykorzystaniem OO poprzez re- 
generację i inne sposoby odzysku. Regeneracja jest 
realizowana we własnym zakresie oraz w Rafinerii 
Niemieckiej Dollbergen. Oiler prowadzi zakład do 
produkcji paliwa alternatywnego, realizując w ten 
sposób inny odzysk dla swojej organizacji, a także 
dla Plastekol Jasło. W 2008 roku Oiler posiadał 13% 
ogółu zleceń na wykonanie usługi odzysku olejów 
odpadowych.

zlecenie usługi 
odzysku

i recyklingu 
olejów

odpadowych

orGaNizaCja odzysku

zlecenie odzysku
i regeneracji zlecenie zbiórki

iNstalaCje:

- regeneracja
- inne procesy odzysku
- unieszkodliwienia

Bazy olejowe 
z regeneracji

olej odpadowy

olej 
odpadowy

oleje smaroweproduCeNCi 
i importerzy

sieĆ zBiÓrki

ryNek

przejęcie 
obowiązku
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4. Organizacja Odzysku Eurobac S.A. Paterek/k. 
Nakła – wykonywała podobne zadania jak ww. orga-
nizacje na rynku OO. Regeneracja była realizowana 
przez Eurobac w Rafinerii Niemieckiej Dollbergen. 
Eurobac prowadzi zakład do produkcji paliwa alter-
natywnego, realizując w ten sposób inny odzysk dla  
swojej organizacji i Plastekol Jasło. W 2008 roku 
udział Eurobac w rynku zleceń na  usługi odzysku 
OO wynosił 7,3%.

Pozostałe organizacje w 2008 roku posiadały 0,6% ogółu 
zleceń na wykonanie usługi odzysku olejów odpadowych. 
Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi wykaz  
instalacji do regeneracji OO, spełniających wymagania 
określone prawem dla tych instalacji. Obecnie na nim 
znajdują się 3 instalacje o łącznej mocy przerobowej  
ok. 120 tys. ton. 

43,9%
kop

35,2%
plastekol

13%
oiler

7,3%
eurobac

0,6%
pozostali

Kilka przykładów organizacji rynku olejów zużytych w UE

Problem ten jest traktowany bardzo poważnie w kra- 
jach Unii Europejskiej i posiada jednoznaczne regula-

cje prawne oraz organizacyjne. Przykładem takiego kraju 
mogą być Włochy, gdzie problem zbiórki i odzyskania 
energii z  przepracowanego oleju mineralnego, został 
rozwiązany przez włoskie prawodawstwo w sposób ory-
ginalny i, biorąc pod uwagę wyniki, skuteczny. 

Dekretem Prezydenckim 691 z  1982 r. prawodawstwo  
włoskie przejęło w precyzyjny sposób wytyczne Dyrek- 
tywy EWG 75/439, tworząc Konsorcjum Obligatoryjne 
Olejów Przepracowanych i przydzielając mu zadanie po- 
legające na zapewnieniu zbiórki olejów przepracowa-
nych. Następnie, Dekretem ustawodawczym 95 z 1992 r. 
Włochy przyjęły do własnego systemu prawnego także 
Dyrektywę EWG 101/87, stawiającą w  centrum uwagi 
problem ochrony środowiska. Oryginalność i skutecz-
ność tego rozwiązania polega na utworzeniu organu 
- Konsorcjum, w którym stykają się, współpracując ze 
sobą, sektor państwowy z prywatnym.

Działalność Konsorcjum jest finansowana ze składek 
członków konsorcjum, proporcjonalnych do ilości olejów 
świeżych wprowadzonych do użytku w ciągu roku, bądź 
proporcjonalnie do ilości bazowych olejów smarowych 
wprowadzonych do zużycia w ciągu poprzedniego ro- 
ku. Konsorcjum ma charakter organizacji typu non- 
-profit i działa w oparciu o statut zatwierdzony dekre-
tem Ministra Środowiska w  uzgodnieniu z  Ministrem 
Przemysłu Handlu i Rzemiosła.

Wysokość składek określa w skali rocznej Konsorcjum, 
odnosząc to do kosztów poniesionych w ciągu roku i wpły- 

wów netto wynikających z  działalności związanej ze 
zbiórką olejów przepracowanych. Zgromadzone fundu-
sze prócz finansowania zbiórki olejów przepracowanych 
przeznaczone są na administrację Konsorcjum, badania 
zużytych olejów, podnoszenie świadomości w społeczeń- 
stwie na temat wykorzystania zużytych olejów oraz na 
inne cele.

Konsorcjum, którego Organa Statutowe ustanowiono 14 
grudnia 1983 r., rozpoczęło proces zbiórki 15 maja 1984 r. 
Do prowadzenia zbiórki organizacja wykorzystała ist-
niejących już wcześniej operatorów. Oni to, odpowiednio 
wyselekcjonowani pod względem profesjonalnym, han- 
dlowym, posiadanych odpowiednich urządzeń do pro- 
wadzenia zbiórki i składowania oraz pod kątem posia-
danych niezbędnych autoryzacji administracyjnych, zo- 
stali dołączeni do firm zbierających, tworzących nową 
strukturę.

Sieć zbiórki w 2000 r. tworzyło 70 zbieraczy rozproszo- 
nych we wszystkich regionach Włoch, którzy własnymi  
pojazdami docierali do posiadaczy olejów przepraco- 
wanych.

W  pierwszym roku działalności w  tym systemie tj. 
w 1985 r., zebrano ok. 82 tys. ton, co stanowiło 41% wy- 
produkowanego oleju zużytego; w  1995 r. łączna ilość 
oleju zebranego wyniosła ok. 171 tys. ton, co stanowiło 
prawie 85% ogółu podlegającego recyklingowi. 

W  Grecji, od 2001 r. funkcjonuje Ustawa 2939/2001, 
traktująca o opakowaniach, alternatywnych procesach, 
którym te opakowania można poddawać oraz o innych 
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produktach odpadowych. Ustawa ta leży u  podstaw 
Dekretu Prezydenckiego PD 82/2004, który reguluje 
zagospodarowanie olejów odpadowych. Dekret ten nie 
tylko wyznacza jako główny cel tej gospodarki regene-
rację olejów odpadowych w kierunku olejów bazowych 
lecz wyznacza także cele ilościowe tej gospodarki, a mia-
nowicie, że do 31.12.2006 r. zebrane zostanie 70% olejów 
zużytych (60 000 Mg), z ilości uważanej za możliwą do 
zebrania (85 000 Mg), a następnie z tej zebranej masy 80% 
zregenerowane będzie do olejów bazowych (48 000 Mg).

Mocą decyzji Narodowego Komitetu ds. alternatywne-
go zagospodarowania wyznaczono firmę ELTEPE S.A. 
jako odpowiedzialną za synchronizowanie  gospodarki 

zużytymi olejami. Firma ta jest własnością Cyclon Hellas 
S.A., będącej posiadaczem jedynej instalacji greckiej, 
w pełni spełniającej wymogi regenerowania olejów zuży-
tych do baz olejowych (uwodornienie).

Dyrektywa 75/469/EEC szczegółowo określała zarów-
no sposoby postępowania jak i kierunki wykorzystania 
tego odpadu. Najważniejsze wskazania tej dyrektywy 
to: przeróbka OO przede wszystkim przez regenerację;  
zapobieganie odprowadzania olejów odpadowych do wód,  
gleby i powietrza; wprowadzenie współczynników zwrotu 
OO; możliwość dotowania licencjonowanych przedsię-
biorstw, zajmujących się zbieraniem i  regeneracją OO; 
zakaz spalania OO. 

Sposoby wykorzystania i unieszkodliwiania olejów zużytych oraz wpływu 
uszczelnienia systemu gospodarowania olejami odpadowymi poprzez 
wprowadzenie ogólnokrajowego systemu zbiórki na zmniejszenie emisji

Stosowane w Polsce metody zagospodarowania olejów odpadowych

Biorąc pod uwagę ogólną charakterystykę procesów 
przerobu OO i własności otrzymywanych produktów, 

podzielić je można na trzy grupy:

1. Procesy regeneracji, w wyniku których odzyskuje się  
na drodze rozdziału fizyko-chemicznego składniki, wcho-
dzące w skład OO, takie jak destylaty olejów smarowych 
oraz zawarte w olejach odpadowych frakcje benzyny i fra- 
kcje oleju napędowego. Do procesów zachowawczych 
przerobu OO należą:

1.1. Oczyszczanie wstępne – sedymentacja wody i osa- 
dów – odwirowanie wody i zanieczyszczeń stałych;
1.2. Regeneracja prosta na drodze kontaktowania  
z ziemią odbarwiającą;
1.3. Proces rafinacji kwasowo-kontaktowej;
1.4. Rozdestylowanie oczyszczonych wstępnie OO 
w kierunku odzysku olejów bazowych.

2. Rozdestylowanie w kierunku uzyskania paliw
2.1. Proces destylacji kotłowej;
2.2. Destylacja na instalacji rurowo-wieżowej.

3. Procesy destrukcyjne, w  wyniku których następuje 
zmiana charakteru chemicznego poddawanych przero- 
bowi OO na skutek rozkładu termicznego (krakingu) skła- 
dników olejów odpadowych, szczególnie wyżej wrzących 
frakcji, w kierunku otrzymania gazu i lekkich frakcji naf-
towych oraz koksu.

3.1. Kraking termiczny;
3.2. Przerób OO wspólnie z ropą naftowa.

4. Bezpośrednie spalanie z odzyskiem lub bez odzysku 
ciepła

4.1. Spalanie w urządzeniach grzewczych;
4.2. Spalanie w cementowniach.

AD 1. PROCESY REGENERACJI

1.1  Oczyszczanie wstępne
Wymienione w niniejszym rozdziale procesy oczyszcza-
nia mogą służyć w dwóch podstawowych funkcjach:

1. Jako procesy samodzielne stosowane do olejów 
smarowych odpadowych. Procesy te mają na celu usu- 
nięcie z  oleju smarowego odpadowego tylko wody 
i zanieczyszczeń mechanicznych. Po ich usunięciu,  
tak oczyszczony olej smarowy może być nadal uży- 
tkowany. Przykładem takich operacji może być 
oczyszczenie jedynie od wody i zanieczyszczeń olejów 
maszynowych, turbinowych, wrzecionowych itp. 

2. Jako procesy będące pierwszym etapem całego 
szeregu następnych procesów, które prowadzą do 
regeneracji, to jest odzysku olejów smarowych lub 
innego kierunku przerobu na paliwa ciekłe.

Każdy z procesów przerobu OO poprzedzany jest pro- 
cesem oddzielania wody i  zanieczyszczeń stałych, ży- 
wicznych itp., utrudniających dalszą ich regenerację bądź 
rerafinację. Zanieczyszczenia te szczególnie utrudniają 
proces destylacji. Te procesy oczyszczania wstępnego 
podzielić można na:
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 - sedymentację wody i zanieczyszczeń;
 - odwirowanie wody i zanieczyszczeń.

Sedymentacja wody i zanieczyszczeń
OO zawierają od kilu do kilkunastu procent wody, która 
w  wyniku sedymentacji prowadzonej w  temperaturze  
50-600 st. C oddziela się i odstaje wraz z częścią zanie-
czyszczeń stałych na dnie zbiorników – odstojników. Wg. 
jednej ze stosowanych metod sedymentacji, stosuje się, dla 
ułatwienia tego procesu, dodatek ługu sodowego, a wg. 
innych, rozcieńczenie olejem płuczkowym MM, otrzymy-
wanym z ropy.

Oddzielona woda charakteryzuję się liczbą kwasową 7-7,3 
mg KOH/g, pH ok. 2,8 i  zawartością NaCl 6000-7000 
mg/l. Oddzielone zanieczyszczenia zawieszone są w wo- 
dzie, która kierowana zostaje na oczyszczalnię wód.

Odwirowanie wody i zanieczyszczeń
Oddzielenie na wirówkach wody, zwanej popularnie czar- 
ną wodą, i zanieczyszczeń w postaci szlamu jest znacznie 
bardziej efektywne niż sedymentacja wody. Z procesu, 
zależnie od stopnia zanieczyszczenia i zawartości wody 
w przerabianym surowcu, oddziela się następujące ilości 
odpadów: 
- czarna woda  5-10%
- szlam  1=4% (zawierający ok. 40% osadu, 40% oleju i 20% 
wody)
Własności czarnej wody:
- ciężar właściwy w 200C: 1,00-1,02
- zawartość substancji pochodzenia naftowego: 1-45g/l
- pH: 8-10
Własności szlamu:
- zawartość siarki: 1,5-2,0%
- zawartość chloru: 0,2-0,5%
- zawartość metali: 

- żelazo: 0,5-2,0%
- ołów: 0,2-3,0%
- cynk: 0,1-1,0%

Otrzymywana czarna woda kierowana jest na oczyszczal-
nie wód odpadowych, a szlam do spalacza odpadów.

1.2 Regeneracja prosta na drodze kontaktowania 
z ziemią odbarwiającą
Zużyte oleje elektroizolacyjne i inne niskokrzepnące (np.  
oleje do sprężarek  chłodniczych), a więc oleje nie zawie-
rające dodatków, które tracą swe własności głównie przez  
pochłanianie wody oraz zachodzące w nich procesy utle- 
nienia, poddaje się prostej regeneracji na drodze kon-
taktowania z ziemiami odbarwiającymi, które absorbują 
wodę i produkty utlenienia, przywracając olejom ich spe-
cyficzne, pierwotne własności.

Proces prowadzi się w temperaturze ok. 105-110 st. C, sto- 

sując mieszanie z 3-5% ziemi w ciągu 2-3 godzin, a nastę- 
pnie filtrację.

Ważna jest kontrola zawartości PCB w zużytych olejach 
transformatorowych, gdyż tylko zawierające poniżej 25 
mg/kg tych niebezpiecznych związków mogą być pod-
dawane takiej regeneracji.

1.3. Proces rafinacji kwasowo-kontaktowej
Wymieniony proces rafinacji kwasowo-kontaktowej w kra- 
jowym przemyśle rafineryjnym został wyeliminowany 
w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Proces ten 
podaje się nie tylko z uwagi na znaczenie historyczne, lecz 
również jako ostrzeżenie z powodu łatwości jego zastoso-
wania w praktyce. Niebezpieczny element tego procesu 
stanowią żywice kwaśne i ziemia odpadowa.

OO po częściowym odwodnieniu w zbiornikach maga-
zynowych, a  następnie przez ogrzewanie parą wodną, 
poddaje się destylacji pod ciśnieniem normalnym. Jako 
destylaty uzyskuje się frakcję wrzącą do 220 st. C i frakcję 
oleju napędowego wrzącą do 350 st. C.

Pozostałość rafinuje się kwasem siarkowym stężonym w ilo- 
ści 10% (m/m) w stosunku do wsadu, następnie miesza z zie- 
miąodbarwiającą i  poddaje tzw. destylacji kontaktowej 
w temperaturze 300 st. C pod obniżonym ciśnieniem, uzy- 
skując frakcje oleju napędowego, wrzecionowego i olej  
bazowy.

W procesie powstaje do 20% odpadów kwaśnych i 11% od- 
padowej ziemi odbarwiającej. Kwaśne smoły porafinacyjne  
zawierają wysoką koncentrację węglowodorów aromatycz- 
nych, związki siarki i  nieprzereagowany kwas siarkowy,  
a także metale pochodzące z dodatków do olejów. Z tego  
względu nie nadają się do składowania w ziemi i wymagają 
skomplikowanej i kosztownej obróbki w celu zneutralizowa-
nia, aby mogły być spalone w piecach cementowych.

Proces rafinacji kwasowej posiada wiele odmian i modyfi-
kacji, wynikających głównie z konieczności zmniejszenia 
zużycia kwasu i powstających odpadów.

1.4  Rozdestylowanie oczyszczonych wstępnie olejów 
odpadowych w kierunku odzysku olejów bazowych
Najbardziej racjonalnym i korzystnym z punktu widzenia 
oddziaływania na środowisko sposobem przerobu OO jest 
zachowawcze odzyskiwanie olejów bazowych poprzez 
usunięcie zużytych dodatków oraz produktów rozkładu 
i koksowania obecnych w olejach po eksploatacji.

Jedyna w Polsce instalacja realizująca ten proces istnieje 
od wielu już lat w RN Jedlicze S.A. Proces, którego licen-
cjodawcą jest włoska firma Agip Petroli/VISCOLUBE 
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nosi nazwę Thermal Deasphalting (DTA). Istotą procesu 
jest destylacja próżniowa oleju wstępnie odwodnionego 
i pozbawionego lekkich frakcji  paliwowych na kolumnie 
do tzw. preflashu. Olej po preflashu mieszany jest z dodat-
kami zapobiegającymi korozji urządzeń i ułatwiającymi 
koagulację dodatków i zanieczyszczeń, podgrzewany w pie- 
cu rurowym i kierowany na kolumnę do destylacji próż-
niowej. Ze szczytu kolumny odbierany jest ciężki olej 
napędowy, a trzy boczne frakcje o różnych lepkościach:

- olej wrzecionowy o lepkości kinematycznej w 100 
st. C około 4 mm2/s;
- olej maszynowy o lepkości kinematycznej w 100 st. 
C  około 7 mm2/s;
- destylat na olej silnikowy o lepkości kinematycznej 
w 100 st. C około 12-13  mm2/s,

wyprowadzane są poprzez przeparniki i kierowane (z wy- 
jątkiem oleju wrzecionowego) na instalację do rafinacji 
selektywnej z furfurolem, a następnie na rafinację kon-
taktową ziemią odbarwiającą. Z dna kolumny odbierana 
jest pozostałość próżniowa w ilości 11-12%, w której są 
zawarte skoncentrowane pierwiastki (głównie bar, wapń, 
ołów, cynk, fosfor, żelazo, magnez, glin, miedź, krzem), 
pochodzące z  dodatków uszlachetniających obecnych 
w  olejach oraz z  części metalicznych, z  którymi styka 
się olej w czasie eksploatacji. Pozostałość ta, zmieszana 
z pozostałością z destylacji ropy, kierowana jest na insta-
lację odasfaltowania propanem gdzie odzyskuje się ciężki 
olej smarowy o lepkości kinematycznej w 100 st. C około 
20 mm2/s. Ubocznym produktem procesu odasfaltowa-
nia jest asfalt, który wkomponowywany jest w  asfalty 
przemysłowe. Oleje podstawowe – regeneratory służą 
do zestawiania olejów silnikowych i  przekładniowych. 
Frakcje napędowe, użyte w odpowiednim udziale, służą 
do komponowania olejów napędowych.

Jakość olejów bazowych z regeneracji następnie popra-
wiona jest dzięki procesowi hydrorafinacji. Pozwala ona 
uzyskać poprawę odporności na utlenianie olejów, obni-
żyć zawartość siarki oraz poprawić barwę produktów 
z regeneracji, przybliżając ich jakość do olejów bazowych 
świeżych.

Należy zwrócić uwagę na to, że w lżejszych destylatach 
próżniowych, takich jak ciężki olej napędowy i olej wrze-
cionowy, następuje koncentracja na ogół obecnych w oleju 
odpadowym polichlorowanych bifenyli (PCB), które stano- 
wią istotne zagrożenie dla ludzi i środowiska, gdyż w pro-
cesie spalania tworzą dioksyny.

Z tego względu wprowadzono do normy na oleje odpa- 
dowe (PN-C-96050) przeznaczone do regeneracji, ograni-
czenie zawartości PCB do 25 mg/kg. 

AD 2. ROZDESTYLOWANIE W KIERUNKU 
UZYSKANIA PALIW

2.1 Proces destylacji kotłowej
Proces rozdestylowania w warunkach zachowawczych OO 
w kierunku uzyskania paliw może być realizowany albo 
opisaną w punkcie 2.2. metodą ciągłej destylacji rurowo 
wieżowej (DRW), albo metodą ciągłej destylacji kotłowej. 
W tym drugim przypadku procesowi, przykładowo, pod-
daje się OO lub produkt otrzymany w  wyniku krakingu 
termicznego olejów OO, prowadzonego nie do uzyskania 
jako produktu końcowego koksu, lecz szerokiej frakcji obej-
mującej benzynę, frakcję oleju napędowego i frakcje cięższe, 
wchodzące w skład oleju opałowego.

W przypadku typowej instalacji trójkotłowej, odwodnio-
ny wstępnie surowiec (OO lub szeroka frakcja z krakingu 
termicznego) dozowany jest w sposób ciągły do pierw-
szego kotła, w którym następuje jego podgrzanie do tem- 
peratury 150-170 st. C i oddestylowanie resztek wody, po  
czym surowiec przepływa do drugiego kotła, gdzie tem-
peratura wynosi 230-250 st. C i z którego oddestylowana 
zostaje frakcja benzynowa. Z kolei pozbawiony benzyny 
surowiec przepływa do trzeciego kotła, z którego w tem-
peraturze 340-345 st. C oddestylowuje frakcja oleju na- 
pędowego. Pozostałość z  instalacji stanowi olej opało-
wy, bądź wsad do instalacji krakingu termicznego. Kotły 
instalacji opalane są gazem opałowym. Uzyski produk- 
tów zależą od rodzaju i  składu frakcyjnego przerabia- 
nego surowca. Przykładowo, z przerobu olejów odpado-
wych rodzaju III, zawierających około 60% składników 
destylujących do 350 st. C, uzyskuje się 6-12% benzyny  
i 62-65% destylatu napędowego. Natomiast z rozdesty- 
lowania szerokiej frakcji pochodzącej z krakingu termicz-
nego, zawierającej ok. 60-65% składników destylujących 
do 350 st. C, uzyskuje się 10-13% benzyny i około 60% 
destylatu napędowego.

Otrzymane z procesu produkty, to jest: woda odpadowa, 
frakcja benzynowa i frakcja oleju napędowego oraz pozo-
stałość podestylacyjna, analizowane są przez Dział Kontroli 
Technicznej, zgodnie z obowiązującą w danym zakładzie 
procedurą. Oznaczenia te obejmują własności charakte- 
rystyczne z  punktu widzenia dalszego wykorzystania 
tych produktów dla zestawiania paliw. Istotną tutaj, rów-
nież ze względu na ochronę środowiska, jest oznaczenie 
zawartości siarki. W procesie, w normalnych warunkach, 
nie wydzielają się pary węglowodorów, szkodliwe dla śro-
dowiska. Powstałe ze spalenia gazu ziemnego spaliny 
odprowadzane są do wspólnego komina, gdzie wykonywa-
na jest ich analiza, zgodnie z obowiązującymi wymogami. 
Natomiast oddzielone resztki wody odprowadzane są do 
wspólnego kolektora wód z odwadniania OO, kierowanych 
na ogół do oczyszczalni ścieków.
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2.2 Destylacja na instalacji rurowo-wieżowej
Innym zachowawczym sposobem przerobu OO jest ich 
destylacja z dodatkiem frakcji rozcieńczającej o dobranych 
granicach wrzenia, pochodzącej z destylacji ropy naftowej. 
Zadaniem tej frakcji jest synergiczne ułatwienie odzyskania 
z oleju odpadowego frakcji destylatu napędowego.

Odwodniony przez sedymentację wsad na DRW, kom-
ponowany z OO i z frakcją ropy w korzystnym stosunku  
75:25, kierowany jest do pieca rurowego – gdzie zosta-
je podgrzany do temperatury takiej, aby nie następował 
kraking termiczny, następnie w  kolumnie próżniowej 
jest rozdestylowany na frakcję o zakresie wrzenia odpo-
wiednim dla olejów napędowych oraz pozostałość, która 
wkomponowywana jest do oleju opałowego. Do tego ty- 
pu przerobu nadają się OO nie zawierające dużej ilości 
dodatków, a więc nie powinny to być zużyte oleje silniko-
we, gdyż groziłoby to wprowadzeniem do oleju opałowego 
skoncentrowanych metali i innych pierwiastków, wchodzą-
cych w skład dodatków.

AD 3. PROCESY DESTRUKCYJNE

3.1 Kraking termiczny w kierunku otrzymania paliw
Krakingowi termicznemu poddaje się oczyszczone wstę- 
pnie (odwodnione) OO lub półprodukty otrzymane w wy- 
niku oddestylowania z OO, w warunkach zachowawczych, 
frakcji benzynowej i frakcji oleju napędowego. Instalacja 
składa się z kotła – reaktora ogrzewanego płomieniem 
spalanego gazu, układu odbioru i schładzania lekkich pro-
duktów i gazu. Proces prowadzi się systemem półciągłym. 
Do kotła-reaktora wprowadza w sposób ciągły surowiec, 
który w wyniku działania temperatury ulega rozkładowi 
na lekkie produkty, odprowadzane w sposób ciągły z in- 
stalacji oraz ciężką pozostałość, gromadzącą się w dole 
kotła-reaktora. W miarę upływu czasu ilość zgromadzonej 
pozostałości wzrasta aż do osiągnięcia wartości gra-
nicznej. Wówczas przerywa się doprowadzanie surowca, 
podnosi temperaturę i przeprowadza proces „zapiekania” 
pozostałości, w wyniku czego przemieniona zostaje ona 
w koks. Po schłodzeniu koksu w kotle-reaktorze i wprowa-
dzeniu wody, powodującej jego popękanie na drobniejsze 
kawałki, koks zostaje usunięty ręcznie z instalacji.

W trakcie procesu otrzymuje się gaz, który spalany jest 
wraz z gazem ziemnym pod kotłem-reaktorem. Analiza 
spalin, odprowadzanych do komina powinna być wykony-
wana zgodnie z wymaganiami dla emisji zanieczyszczeń 
w danym miejscu. W zależności od sposobu rozwiązania 
technicznego odbioru frakcji paliwowych rozróżnia się 
dwie metody:

- kraking z otrzymaniem szerokiej frakcji paliwowej, 
gazów i koksu, oraz 

- kraking z otrzymaniem frakcji benzyny, frakcji oleju 
napędowego, gazów i koksu.

Proces według tych obu rozwiązań różni się tym, że 
w drugim przypadku instalacja jest wyposażona w usy-
tuowaną nad kotłem-reaktorem kolumnę destylacyjną, 
umożliwiającą rozdział produktów krakingu czyli szero-
kiej frakcji paliwowej, na frakcję benzyny i frakcję oleju 
napędowego. Natomiast najcięższe składniki o  tempe-
raturach wrzenia powyżej 370 st. C, spływają z dołu tej 
kolumny z powrotem do kotła-reaktora.

Produkty ciekłe, to jest frakcja benzynowa i frakcja oleju 
napędowego lub szeroka frakcja, obejmująca olej napędo-
wy i olej opałowy, analizowane są jako komponenty paliw. 
Koks wykorzystywany jest albo jako paliwo uzupełnia-
jące do stosowanego w elektrociepłowni węglowej, albo 
składowany na wysypisku lub w dołach ziemnych. Koks 
zawiera koncentrat metali obecnych w olejach odpado-
wych, a pochodzących z dodatków uszlachetniających do 
olejów smarowych. Zdaniem Instytutu Technologii Nafty 
sprawa unieszkodliwiania koksu i jego wykorzystania po- 
winna być traktowana jako zagospodarowanie odpadu 
niebezpiecznego dla środowiska.

W czasie procesu temperatura w kotle-reaktorze wynosi 
360-440 st. C, temperatura oparów wychodzących z kotła 
reaktora 330-380 st. C, a w trakcie zapiekania, tempera-
tura w kotle wzrasta do 720-860 st. C.

W  przypadku wyposażenia instalacji w  kolumnę frak-
cjonującą opary na benzynę i destylat napędowy, na jej 
szczycie utrzymuje się temperatura 120-140 st. C, a na 
dole 290-345 st. C.

Uzyski produktów zależą od rodzaju i składu frakcyjne-
go przerabianego surowca i kształtują się orientacyjnie 
w następujących przedziałach:

- gaz: 10-15%
- benzyna: 2-9%
- destylat napędowy: 60-65%
- koks: 3-10%

3.2. Przerób oleju odpadowego wspólnie z ropą naftową
Zmieszanie OO z ropą naftową powoduje wprowadzenie 
do niej kilku związków chemicznych, związanych z do- 
datkami uszlachetniającymi olejów smarowych i produk-
tami ich eksploatacji. Ilość  dodatków uszlachetniających 
w olejach silnikowych wynosi od 7%, aż nawet do 12%, 
natomiast w innych asortymentach ilość ta jest bardzo 
różna. Paliwa silnikowe, tak benzyny  jak i oleje napędowe, 
zawierają dodatki uszlachetniające, które w czasie pracy 
silnika przechodzą także do olejów silnikowych, a zatem, 
docelowo, również do OO.



63

Dodatek OO do ropy naftowej może powodować proce-
sy korozji aparatury rafineryjnej – w pierwszym rzędzie 
instalacji do destylacji ropy naftowej.

Półprodukty otrzymane z  destylacji ropy naftowej, do 
której uprzednio wprowadzono OO będą zawierały sub-
stancje rozpadu dodatków uszlachetniających z OO.

Przerób OO dodawanego do ropy naftowej w ilości od 5 do 
10% (m/m) odbywa się na drodze ciągłej destylacji rurowo- 
-wieżowej pod ciśnieniem atmosferycznym. W pierwszym 
stopniu otrzymuje się frakcję benzynową wrzącą do 200 
st. C w ilości od 15-20% (m/m) oraz frakcję oleju napędo-
wego lekkiego wrzącą do 350 st. C. Pozostałość poddaje 
się krakingowi termicznemu w zakresie temperatur 420-
550 st. C, uzyskując po rozdestylowaniu frakcje oleju 
napędowego lekkiego o zakresie wrzenia od 200 do 350 
st. C oraz olej opałowy.

Szacuje się, że w procesie krakingu stopień konwersji po- 
zostałości pow. 350 st. C wynosi około 40%. Bilans pro-
cesu przerobu ropy z olejami odpadowymi przedstawia 
się następująco:

- benzyna i gazy: 20%
- olej napędowy: 60%
- olej opałowy: 20%

AD 4. BEZPOŚREDNIE SPALANIE Z ODZYSKIEM 
LUB BEZ ODZYSKU CIEPŁA

4.1. Spalanie w urządzeniach grzewczych
Jedną z  metod unieszkodliwiania OO jest ich spalanie 
w urządzeniach grzewczych czy też w piecach nadmu-
chowych, używanych do ogrzewania hal fabrycznych.

Zasada tego rodzaju procesów polega na podgrzewaniu 
strumienia powietrza wtłaczanego następnie do hali fa- 
brycznej lub warsztatu. Powietrze to zostaje ogrzane 
w  wymienniku ciepła, wykorzystującym ciepło spalin, 
otrzymywanych w wyniku spalania olejów odpadowych 
w palnikach typu, np. „Clean-burn”, lub paleniskach sto-
sowanych w piecach nadmuchowych.

Wyniki analiz gazów odlotowych dają podstawę do 
stwierdzenia, że piec nadmuchowy badanego typu na 
olej zużyty, o ile ma być wykorzystywany do spalania OO, 
musi być wyposażony w system oczyszczania spalin.

Wynikające z  procesu spalania OO, ilości koksu-żużla  
wykazują stosunkowo wysokie zawartości metali cięż- 
kich, co wskazuje na obowiązek traktowania tej sub-
stancji jako szkodliwej i wymagającej specjalnego trybu 
postępowania.

4.2. Spalanie w cementowniach
Począwszy od połowy lat 70-tych, w piecach w cemen- 
towniach Europy Zachodniej i USA, prowadzono uniesz-
kodliwianie różnego rodzaju odpadów przemysłowych, 
z jednoczesnym wykorzystaniem zawartej w nich energii 
cieplnej. Wysokotemperaturowy proces produkcji klin- 
kieru cementowego stwarza korzystne  warunki dla prze-
prowadzenia unieszkodliwienia produktów odpadowych 
sposobem ekologicznie czystym.

Obecnie unieszkodliwianie produktów odpadowych w ce- 
mentowniach, skojarzone z docelową produkcją klinkieru 
i pozwalające na znaczące ograniczenie zużycie paliwa 
konwencjonalnego, stosuje się systematycznie w 30 kra-
jach świata.

Ze względu na różnorodność miejsc i sposobów dozowa-
nia paliw odpadowych, systemy pieców cementowniczych 
pozwalają na unieszkodliwianie odpadów o różnym sta- 
nie skupienia. Paliwa ciekłe (pompowalne) podaje się do  
palnika pieca obrotowego lub do wstępnego dekarbo- 
nizatora. Odpady stałe (np. zużyte opony w postaci odme-
talizowanych ścinek) dozuje się najczęściej do zsypu 
pomiędzy podgrzewaczem cyklonowym a piecem lub do 
zsypu wstępnego dekarbonizatora. Toksyczne odpady 
stałe lub półstałe podaje się w postaci skonteneryzowanej 
do zsypu usytuowanego bezpośrednio w centralnej, kal-
cynującej części pieca. Jest to technologia opatentowana 
przez firmy amerykańskie.

Dokładna znajomość składu stosowanych paliw odpa-
dowych jest wymagana przepisami i  stanowi warunek 
udzielania zezwoleń na ich spalanie w piecach cemento-
wych. Każde stosowane paliwo odpadowe musi posiadać 
specyfikację, obowiązującą w obrocie towarowym pomię- 
dzy dysponentem a odbiorcą. Takie same zasady obowią-
zują dla paliwa komponowanego z kilku składników na 
terenie cementowni.

Cementownie, prowadzące systematyczne spalanie paliw 
odpadowych, muszą stosować stały monitoring i ocenę 
sprawności urządzeń spalających. Na podstawie przepi-
sów federalnych USA z 1990 roku tzw. przepisów BIF, jako 
kryteria oceny sprawności urządzeń do spalania odpadów 
przemysłowych, przyjęto wskaźnik efektywności uniesz-
kodliwiania niebezpiecznych związków organicznych, 
obliczany przez porównanie stężenia wytypowanych, 
toksycznych związków organicznych, zawartych w pro-
duktach odpadowych podawanych do spalania, z  ich 
stężeniem w powstających gazach kominowych.
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Wpływ uszczelnienia systemu gospodarowania olejami 
odpadowymi poprzez wprowadzenie ogólnokrajowego systemu 
zbiórki na zmniejszenie emisji 

Analiza obecnej sytuacji na rynku OO w naszym kraju 
wskazuje na dalsze pogarszanie się jakości olejów, 

które winny być poddane procesowi regeneracji oraz na 
pogłębiający się ich deficyt. Do przyczyn pogarszania się 
właściwości OO zbieranych w Polsce zaliczyć można:

- systematyczne zwiększanie się w OO substancji, 
które nie pochodzą z mineralnych i syntetycznych 
olejów smarowych;
- zwiększanie się zawartości parafin;
- wzrost zawartości emulsji olejowych;
- zmiany składu frakcyjnego, obecność rozpuszczal- 
ników;
- pozbywanie się przez wytwórców, przeznaczo- 
nych do utylizacji ciekłych odpadów (rozpuszczalniki,  
emulsje, odpady z czyszczenia) poprzez dodawanie ich 
do OO;
- brak systemu selektywnej zbiórki (mieszanie olejów 
o bardzo różnej jakości);
- brak pełnej kontroli wytwórców OO związanej z za- 
gospodarowaniem odpadów (w związku z czym dowol- 
ność nadawania przez niektórych wytwórców OO 
kodów odpadu, w ramach posiadanych zezwoleń, nie 
wynikających z rodzaju odpadu);
- stosowanie do produkcji olejów smarowych innych 
składników niż produkty rafinacji ropy naftowej ,np. 
olej roślinny, estry, poliizobuteny itd., w celu uniknięcia 
płacenia podatku akcyzowego i ponoszenia kosztów 
opłaty  produktowej. 

Podejmowane przez niektóre organizacje odzysku (głów-
nie KOP) działania nie przyniosły oczekiwanego skutku 
uporządkowania rynku odpadów poużytkowych, a do waż-
niejszych przyczyn tego stanu należy zaliczyć:

- brak skutecznego systemu pozyskiwania OO ze 
źródeł rozproszonych (szacuje się, że około 15-20% OO 
może pochodzić z tego obszaru);
- brak skutecznej kontroli ze strony administracji pań-
stwowej w zakresie selektywności zbiórki i sposobów 
zagospodarowania;
- wydawanie przez GIOŚ pozwoleń na wywóz ole- 
jów zagranicę;
- rosnący popyt – nowe podmioty skupujące OO do 
przemysłowego wykorzystania (Variant, GTOiL);
- brak działań ze strony administracji państwowej na 
rzecz wprowadzenia zasady przekazywania OO do 
zagospodarowania bezpłatnie (nadal wytwórca olejów 
zużytych czerpie nieuzasadnione korzyści z obrotu  
olejami odpadowymi);
- kierowanie przez wytwórców znacznej ilości OO do 
spalania.

Niekorzystnym jest również brak, w  grupie kapitałowej  
PKN-Orlen, rozwiązania w  zakresie zagospodarowania  
OO, wg zasady: wytwórca–organizacja odzysku–zbieracz- 
-recykler.  

Przewijające się, w wyżej przedstawionym tekście, różne 
aspekty działalności organizacji odzysku, a także ostatnie 
informacje z tego segmentu rynku, wskazują, iż:

- de facto, wszystkie krajowe organizacje odzysku, 
całkowicie lub do pewnego stopnia, pracują dla po- 
trzeb jedynego polskiego zakładu, rzeczywiście rege- 
nerującego OO do baz olejowych, jakim jest rafineria 
w Jedliczach;
- tylko działalność KOP, przy założeniu sprawnego kie- 
rowania firmą i  poprawnych stosunków z  rafinerią 
w  Jedliczach, stwarza wrażenie ustabilizowanego, 
dalszego funkcjonowania. „Plastekol” S.A., w momen-
cie zaprzestania, przez rafinerię Jasło (główny 
akcjonariusz Plastekol S.A.), działalności regeneracji 
OO stracił  solidne podstawy egzystencji. Pozostałe, 
znacznie mniej ważące w całej sprawie, organizacje 
odzysku również mają niejasną przyszłość. Z dotych-
czasowych ich odbiorców rafineria Jasło nie przyjmuje 
olejów zużytych a niemiecka rafineria w Dollbergen 
może różnie zachowywać się w przyszłości. Tak więc, 
organizacje te mogą liczyć tylko na rafinerię Jedlicze. 

Wydaje się, iż w świetle powyższego, aby mieć dużą do- 
zę prawdopodobieństwa wykonania przez nasz kraj zobo-
wiązań w zbiórce i regeneracji olejów zużytych, najlepszym 
rozwiązaniem w obecnej sytuacji jest powołanie jednego 
podmiotu koordynującego w skali kraju gospodarowanie 
OO, zabezpieczającego pełne wykorzystanie krajowego 
potencjału do regeneracji OO oraz znacznie większą niż 
dotychczas kontrolę emisji do środowiska substancji szko-
dliwych dla życia i zdrowia istot żywych.

Niebagatelnymi argumentami przemawiającymi za po- 
trzebą pełniejszego zbierania i wykorzystywania OO, głó- 
wnie poprzez regenerację, są aspekty:

1. Surowcowego i ekonomicznego bilansu kraju:
- OO, jako alternatywne źródło dla ropy naftowej do  
produkcji olejów bazowych, chronią nieodnawialne  
zasoby surowców energetycznych - od 1996 r. do 2008 
r. zaoszczędzono około 3 mln ton półproduktów ropy 
naftowej;
- do produkcji olejów bazowych poprzez regenera- 
cję na nowoczesnych instalacjach, potrzeba tylko 
połowy energii niezbędnej do wyprodukowania tej 
samej masy olejów bazowych z ropy naftowej;
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Ogólna analiza wpływu niezorganizowanego spalania olejów  
na zdrowie człowieka i środowisko – szczególnie w kontekście atmosfery 

Jak już wyżej zasygnalizowano, niekontrolowane spa- 
lanie OO prowadzi do powstania całej gamy związków 

organicznych, tlenków węgla, azotu, siarki, które, reagując 
ze składnikami powietrza atmosferycznego, tworzą pro- 
dukty groźne dla otoczenia. Jeden kilogram oleju czy- 
ni niezdatnym do picia około 5 mln litrów wody. 

Kierując się zapisami obowiązującej ustawy o odpadach, 
przez „termiczne przekształcanie odpadów – rozumie się:

a) spalanie odpadów przez ich utlenianie;
b) inne niż wskazane w lit. procesy termicznego prze- 
twarzania odpadów, w tym pirolizę, zgazowanie i pro- 
ces plazmowy, o ile substancje powstające podczas 
tych procesów są następnie spalane.

Procesy spalania polegają na utlenieniu, zwykle w tem-
peraturach wyższych niż 800 st. C, węgla do dwutlenku 
węgla (reakcja z wydzieleniem ciepła) i zagospodarowaniu 
uzyskanej energii, w skojarzeniu, do produkcji prądu elek-
trycznego i ciepła. Jeśli proces ten prowadzi się z użyciem 
powietrza (a w zdecydowanej większości obecnie funkcjo-
nujących na świecie instalacji tak jest) to w jego wyniku 
powstają duże ilości gazów odlotowych wymagających 
gruntownego oczyszczenia fizycznego (pyły) i chemiczne-
go (tlenki azotu, siarki, metali, tlenek węgla, niedopalone 
związki organiczne, związki chloru itp.). 

Gazy odlotowe są także nośnikiem dużych ilości dwutlenku 
węgla. Po spalaniu pozostają także takie odpady stałe jak 
popioły lotne i denne oraz żużle.

Z  procesem tym związany jest również obieg wodno- 
-ściekowy, którego roztwory wymagają fizykochemicznego  
oczyszczenia.

Instalacje, spełniające wymogi BAT (Najlepszej Dostępnej 
Techniki), w których przeprowadza się spalanie odpadów, 
najogólniej rzecz biorąc, składają się z: 

- systemów podawania, odpowiednio przygotowanego 
wsadu, dostosowanego do budowy i sposobu działania 
pieca;
- pieców do spalania różnych konstrukcji (rusztowych, 
obrotowych, fluidalnych, itp.);
- węzłów wykorzystania ciepła procesowego;
- urządzeń do oczyszczania gazów odlotowych;
- węzłów zagospodarowania pyłów z gazów odloto- 
wych;
- konieczność zbudowania emitera (komina) zdolne- 
go wyrzucić do atmosfery znaczące ilości gazów odlo- 
towych;
- systemów monitoringu i kontroli emisji;
- urządzeń oczyszczania ścieków;
- węzłów zagospodarowania odpadów stałych.

Instalacje spalające odpady, w związku z ich dużymi gaba-
rytami, wymagają dużych powierzchni terenu, znacznie 
większych niż instalacje pirolityczne i instalacje zgazowania 
porównywalnych ilości tych odpadów.

Proces wysokotemperaturowy, zachodzi w atmosferze 
powietrza, w najlepszym razie wzbogaconego dmuchem 
tlenowym. Znacząca ilość ciepła reakcji spożytkowana 

- wzrost bezpieczeństwa gospodarki narodowej w za- 
potrzebowaniu  na środki smarowe w  okresie tzw.  
„kryzysów naftowych”;
- z  1 tony ropy naftowej uzyskuje się 150 kg olejów 
bazowych, a z 1 tony OO uzyskuje się 600 kg olejów 
bazowych;
- zbiórka i zagospodarowanie OO w Polsce są dofi- 
nansowywane przez producentów i importerów ole- 
jów smarowych w postaci opłaty produktowej, bądź 
należności wynikających z  umów z  organizacjami 
odzysku. Koszty te są następnie przenoszone w cenie 
oleju smarowego na końcowego odbiorcę, czyli każde-
go z nas. 
- w przypadku wywiezienia OO poza granicę kraju, 
polscy obywatele dofinansowują recykling w innych 
państwach, co powoduje obniżenie konkurencyjności 
polskiego sektora regeneracji OO i wpłynąć może na 
redukcję miejsc pracy. 

2. Środowiskowe:
Regeneracja OO do baz olejowych, w porównaniu z pro-
dukcją pierwotnych olejów bazowych z  ropy naftowej, 
w  znaczący sposób zmniejsza obciążenie środowiska.
Badania naukowe, zarówno krajowe jak i  zagraniczne, 
wskazują na to, że dzięki regeneracji OO:

- wyczerpywanie zasobów naturalnych spowalnia się  
ponad 30 razy,
- wpływ na globalne ocieplenie (emisja gazów ciepla- 
rnianych) zmniejsza się ponad 2 razy,
- zakwaszenie środowiska i emisja pyłu drobnego do 
atmosfery jest mniejsza ponad 5 razy,
- eutrofizacja jest również mniejsza ponad 3 razy,
- potencjalne ryzyko zachorowania na raka zmniej-
szona jest ponad 10-krotnie. 
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jest na ogrzewanie prawie inertnego azotu, który ponadto 
wykorzystuje część energii i tlenu do wytworzenia, nie- 
korzystnie oddziaływających na środowisko, różnych tlen- 
ków azotu (ich ilość rośnie wykładniczo wraz ze wzro- 
stem temperatury). 

Do fazy gazowej przechodzi większość składników wyj-
ściowych substancji organicznych i częściowo, niektórych 
substancji nieorganicznych. W surowym gazie odlotowym, 
obok dużych ilości dwutlenku węgla, m.in. także są tlenki 
siarki, różne lotne związki metali (np. rtęci, ołowiu, cynku) 
oraz chlorowców. 

Emisja toksycznych zanieczyszczeń powietrza, powsta-
jących w  wyniku spalania olejów odpadowych zależy 
w pierwszym rzędzie od własności tego oleju, zawartości 
w nim związków chemicznych, a w tym dodatków uszla-
chetniających oraz produktów rozkładu oleju bazowego 
i tych dodatków.
Przykładowo można podać tutaj obecność takich zwią- 
zków jak: CO, NOx, SO2, HCl + HBr, wielopierścieniowe  
węglowodory aromatyczne (WWA) oraz dioksyny i furany  
(grupa  organicznych  związków chemicznych będących  
pochodnymi oksantrenu. Polichlorowane dibenzo-p-dio- 
ksyny i polichlorowane dibenzofurany są trójpierścienio-
wymi związkami aromatycznymi. Zbudowane są z dwóch 
pierścieni benzenowych – skondensowanych z pierście- 
niem dioksynowym, w  przypadku dibenzodioksyn lub 
z  pierścieniem furanowym, w  przypadku dibenzofura- 
nów). Przeprowadzone badania wykazały, że emisja dio-
ksyn i  furanów podczas spalania OO, zawierającego ok. 

100 ppm PCB, równa 0,37 ng TEQ/m3, przekroczyła wie-
lokrotnie wartości stężeń dopuszczalnych w krajach Unii 
Europejskiej. Średnia sumaryczna emisja WWA wynosiła 
20 μg/m3.

Duże ilości gazów odlotowych do oczyszczenia, powodu- 
ją, że instalacje oczyszczania gazów odlotowych  muszą  
być duże i skomplikowane, a więc także bardziej kosztow- 
ne i  awaryjne niż w  przypadku instalacji mniejszych 
i prostszych. Dotyczy to również dużych instalacji oczy- 
szczania i zagospodarowania roztworów obiegów wod- 
no-ściekowych i odpadów stałych (częściowo nieustabi-
lizowane chemicznie i w kontakcie z hydro- i atmosferą, 
mogące tworzyć odcieki, także te, które znacząco oddzia-
ływują na otoczenie). 

Jednym ze źródeł emisji dioksyn i  furanów do atmos-
fery jest spalanie odpadów, w  tym OO, w  instalacjach 
do tego nieprzystosowanych, np. w warsztatach samo-
chodowych czy też w przydomowych kotłowniach (tzw. 
niska emisja). Badania pokazują, że skażenie powietrza  
dioksynami jest największe na terenach wiejskich.  Należy  
również pamiętać o tym, że do wytworzenia 1 tony bazowe-
go oleju smarowego z ropy naftowej zużywa się taką ilość 
energii, jaką uzyskałoby się, spalając około 300 kg oleju 
opałowego. Tak więc jeśli się zważy, jak to już wyżej napo-
mknąłem, iż z 1 tony ropy naftowej otrzymamy tylko 150 kg 
oleju bazowego a z 1 tony OO aż 600 kg takiego produktu, 
wyraźnie widać jak wielką ulgą dla atmosfery jest to drugie 
źródło bazy olejowej.

Proponowane rozwiązanie dla naszego kraju  oraz opis  wpływu takiej  
zmiany na gospodarkę paliwową 

G łównymi aktami prawnymi, które mają wpływ na  
rynek OO w Polsce są: Prawo ochrony środowiska,  

Ustawa o odpadach, Ustawa o obowiązkach przedsiębior- 
ców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami  
oraz o opłacie produktowej (niegdyś także „i opłacie depo- 
zytowej”), rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 
października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1694) a także Krajowy Plan Gospodarki Odpadami.

Proponowany projekt ustawy zakłada wprowadzenie 
zmian do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach 
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektóry- 
mi odpadami oraz o opłacie produktowej. Stanowi on od- 
powiedź na zgłaszane, przez organizacje, zrzeszające pro-
ducentów olejów smarowych i przemysłowych, problemy  
z uzyskaniem zadowalającego poziomu odzysku i recy-
klingu OO oraz na groźne zjawisko niekontrolowanego 

spalania OO w  nieprzystosowanych do tego urządze-
niach, np. w piecach służących ogrzewaniu.
 
Ze względu na funkcjonujący obecnie, rozproszony sys- 
tem zbiórki OO, możliwości kontrolowania prawidłowości 
postępowania z nimi są ograniczone, a wiele przypadków 
naruszania zasad postępowania z  OO pozostaje poza 
wiedzą organów kontrolnych. 

Dopasowywanie naszego prawa a  zwłaszcza ustawy  
„o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodaro-
wania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej”  
do wymogów dyrektywy odpadowej (2009/98/WE) daje  
możliwość wprowadzenia do wspomnianej ustawy pol- 
skiej zapisów, pozwalających na stworzenie, wzorem roz- 
wiązań włoskich i  greckich, zcentralizowanej organiza- 
cji, która koordynowałaby całość gospodarki OO w naszym 
kraju, z zachowaniem priorytetu regeneracji, w stopniu  
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zabezpieczającym pełne wykorzystanie mocy przerobo-
wych krajowych instalacji. Energetyczny odzysk OO winien  
obejmować tylko oleje odpadowe nie spełniające stan-
dardów przewidzianych przepisami dla regeneracji.
Przestrzegać należy nieodpłatnego przekazywania OO do 
zorganizowanej sieci zbiórki. Nadal podstawą finansową 
systemu zagospodarowania winny być opłaty produk-
towe wnoszone przez producentów i wprowadzających 
oleje smarowe na rynek polski. W  związku z  potrzebą 
podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa  
i wytworzenia nawyku zwrotu OO, należałoby, (być może 
w  okresie przejściowym) wprowadzić opłatę „depozyto-
wą”, pobieraną przy zakupie oleju smarowego i zwracaną 
przy odbiorze oleju odpadowego. Po osiągnięciu zadowa-
lającego poziomu zbiórki tego odpadu (porównywalnego 
ze standardem EU) można byłoby odejść od opłaty depo-
zytowej. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, jako 
organ państwowy monitorujący rynek gospodarkę OO, 
albo zorganizuje ww scentralizowaną organizację, albo 
w drodze konkursu, wybierze ją spośród podmiotów kra- 
jowych a następnie przekaże jej część swoich kompetencji. 
Mechanizm ten może być podobny do zawartego w ustawie 
„o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” z 29 
lipca 2005 r. (Dz. U. nr 180 poz. 1495) w art. 17.1. „Wyko- 
nywanie zadań określonych w art 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 1  
oraz art. 15 ust. 2-5 Główny Inspektor Ochrony Środowi- 
ska, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw 
środowiska, może powierzyć, w drodze umowy, osobie 
prawnej reprezentującej wprowadzających sprzęt, którzy 
posiadają łącznie nie mniej niż 75% udziału w  masie 
wprowadzanego sprzętu”. Oczywiście zapis ten należa-
łoby zmodyfikować do potrzeb rynku olejów smarowych 
i krajowych instalacji regeneracji OO do baz olejowych. 

Zapisy nowej dyrektywy dają możliwość zastosowania 
rozwiązań specjalnych w imię osiągnięcia lepszego efektu 
środowiskowego.

W tym miejscu pragnę jeszcze raz podkreślić kluczo-
wą rolę na polskim rynku RN Jedlicze w regenerowaniu 
OO. Proponowany projekt zmian w ustawie stawia na 
pierwszym miejscu cel ekologiczny, choć nie umniejsza 
roli ekonomiki funkcjonowania tego zakładu. Dlatego 
też, wobec kilku już wysiłków, na szczęście nieudanych, 
zmierzających, bądź to do sprzedaży tego zakładu, bądź 
do zmiany profilu jego działalności, pozwalam sobie za- 
cytować w tym miejscu mój apel, niedawno zaadresowa-
łem do polityków i administracji rządowej w sprawie RN 
Jedlicze:

„Jaka przyszłość Rafinerii Nafty Jedlicze”
Warszawa, 30 listopad 2015 r.

Pojawiające się informacje o coraz mniejszym zaintere- 
sowaniu Grupy Kapitałowej Orlen Rafinerią Nafty w Je- 
dliczach oraz o próbach prywatyzacji (nieoficjalna infor-
macja o ofercie zakupu przez niemiecką firmę Fuchs 
Petrolub AG, przesłanej do zarządu Orlen S.A.; zaintereso-
wanie ze strony Mineraloel-Raffinerie Dollbergen Gmbh) 
tejże rafinerii powodują, iż należy dogłębnie przeanalizo-
wać celowość takiego posunięcia oraz wybrać optymalne 
dla kraju i regionu rozwiązanie. Poniższe uwagi są przy- 
czynkiem dla wywołania dyskusji na wyżej zasygnalizo-
wany temat.

Rafineria Nafty Jedlicze – stan obecny

Rafineria Nafty Jedlicze jest jedynym zakładem w Pol- 
sce w pełni przygotowanym do wymaganego prawem 

przetwarzania olejów zużytych na pełnowartościowe ba- 
zy olejowe, będące bardzo dobrym punktem wyjścia dla  
komponowania olejów komercyjnych dostępnych na ryn- 
ku. Żadna inna rafineria, ani inny zakład zajmujący się  
regeneracją olejów zużytych, w  naszym kraju nie jest  
w stanie przeprowadzić nasycania wodorem nienasyco- 
nych związków organicznych (w  miarę nowa instalacja 
hydrotreating’u, zbudowana ze środków publicznych i od- 
dana do eksploatacji ok. 2000 r.), znajdujących się w pośre- 
dnich półproduktach, prowadzących do otrzymania 
dobrej bazy olejowej. Tylko taka baza, pozbawiona związ-
ków nienasyconych, zapewnia uzyskanie trwałego oleju 
(nie starzejącego się).

Rafineria Nafty Jedlicze jest ostatnim pozostałym, 
z  trzech zakładów w  tej części Polski (niegdyś jeszcze 
rafinerie w Gorlicach i Jaśle), do którego tanio i łatwo moż- 
na dostarczyć i w którym można jeszcze przedestylować 
ropę naftową ze złóż karpackich.

Rafineria Nafty Jedlicze to jeden ze stosunkowo nie-
wielu znaczących i stabilnych pracodawców w regionie 
południowo-wschodniej Polski. Zarówno wokół rafine-
rii, jak i na jej terenie, aktywnych jest wiele firm, których 
przyszłość wiązana jest z jej funkcjonowaniem. To samo 
można powiedzieć o wielu firmach z innych części nasze- 
go kraju, kooperujących z Jedliczami. Rzec można, iż RN 
Jedlicze stanowi znaczący element w  krajobrazie gos- 
podarczo-społecznym, a  także sportowo-kulturalnym  
(angażowanie się w życie kulturalne i sportowe Rzeszow- 
szczyzny) kraju i regionu.
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Najlepszym rozwiązaniem, zarówno dla Państwa jak  
i regionu, byłoby pozostawienie Rafinerii Nafty Jedli- 

cze w rękach polskiego przedsiębiorstwa, z zastrzeże-
niem, iż wyżej wymienione a dzisiaj spełniane funkcje, 
będą nadal kontynuowane. 

Powyższą tezę można udowodnić poprzez wywód „nie 
wprost”, zakładając bardzo prawdopodobny scenariusz, 
iż Rafinieria Nafty w Jedliczach przejęta zostałaby przez 
kapitał niemiecki, np. przez bardzo zainteresowaną tym 
segmentem rynku, rafinerię w Dollbergen lub firmę Fuchs 
Petrolub AG. Wspomniana niemiecka rafineria również 
opiera swój proces technologiczny na olejach zużytych, 
często także pochodzących z Polski. Zakład ten produ- 
kuje bazy olejowe o gorszej jakości niż w Jedliczu. Kie- 
rownictwo tego zakładu już wielokrotnie dawało do 
zrozumienia, pośrednio i bezpośrednio, iż polski rynek 
olejów przepracowanych (zużytych) jest bardzo intere-
sujący a także podejmowało różne kroki zmierzające do 
uszczuplenia naszych zasobów w tym zakresie. Wysoce 
prawdopodobne jest, iż optymalnym dla nich rozwiąza-
niem byłoby tylko przejęcie naszych olejów zużytych a nie 
konkurencyjnej dla nich instalacji.

W skrajnym przypadku powyższego, bardzo prawdopo-
dobnego, scenariusza można by spodziewać się, m.in., 
następujących konsekwencji:

- Zaprzestanie przerabiania polskich olejów zużytych.
- Wywóz polskich olejów przepracowanych do Nie- 
miec. W Polsce pozostałyby najgorszej jakości (czy-
stości i toksyczności) węglowodory, które dotychczas 
przerabia Rafineria Nafty Jedlicze.
- Konieczność uzyskiwania baz olejowych tylko z do- 
datkowych ilości ropy naftowej (należy pamiętać, 
m.in., o tym że z 1 tony ropy naftowej uzyskuje się 
średnio ok. 150 kg baz olejowych a z 1 tony olejów 
zużytych ok. 600 kg tych baz, w  ten sposób od  
1996 r. do 2008 r. zaoszczędzono około 3 mln ton  
półproduktów ropy naftowej; do produkcji olejów ba- 
zowych poprzez regenerację na nowoczesnych  
instalacjach, potrzeba tylko połowy energii niezbędnej  
do wyprodukowania tej samej masy olejów bazowych 
z ropy naftowej; wzrost bezpieczeństwa gospodarki 
narodowej w zapotrzebowaniu  na środki smarowe 
w okresie tzw. „kryzysów naftowych”.
- Straty dla budżetu Państwa, ponieważ zbiórka i za- 
gospodarowanie olejów odpadowych w  Polsce są 
dofinansowywane przez producentów i importerów 
olejów smarowych w  postaci opłaty produktowej, 
bądź należności wynikających z umów z organiza-
cjami odzysku. Koszty te są następnie przenoszone 
w cenie oleju smarowego na końcowego odbiorcę, 

czyli każdego z nas. W przypadku wywiezienia oleju 
odpadowego poza granicę kraju, polscy obywatele 
dofinansowują recykling w  innych państwach, co 
powoduje obniżenie konkurencyjności polskiego sek-
tora regeneracji olejów odpadowych i wpłynąć może 
na redukcję miejsc pracy.
- Regeneracja olejów odpadowych do baz olejowych, 
w porównaniu z produkcją pierwotnych olejów bazo-
wych z ropy naftowej, w znaczący sposób zmniejsza 
obciążenie środowiska. Badania naukowe, zarówno 
krajowe jak i zagraniczne, wskazują na to, że dzięki 
regeneracji olejów odpadowych, m.in.:

1. wyczerpywanie  zasobów naturalnych spo-
walnia się ponad 30 razy;
2. wpływ na globalne ocieplenie (emisja gazów 
cieplarnianych)  zmniejsza się ponad 2 razy;
3. zakwaszenie środowiska i emisja pyłu drob-
nego jest mniejsza  ponad 5 razy;
4. eutrofizacja jest również mniejsza ponad 
3 razy;
5. potencjalne ryzyko zachorowania na raka 
zmniejszona jest  ponad 10-krotnie.

- Nie będzie gdzie dostarczyć i przerabiać ropy nafto- 
wej ze złóż karpackich. Jest wysoce prawdopodobne,  
że po zastosowaniu nowoczesnych technik EOR 
(Enhanced Oil Recovery) pojawią się znaczące ilości 
ropy ze złóż karpackich do dalszego przerobu. 
- Znaczącym czynnikiem kosztowym będzie logistyka.
- Zniknie kolejny, znaczący pracodawca w południo-
wo-wschodniej części Rzeszowszczyzny, gdzie rynek 
pracy jest bardzo ubogi.
- Znikną lub podupadną firmy współpracujące z Rafi- 
nerią Nafty Jedlicze, zarówno te które usytuowane są 
blisko rafinerii jak i te ulokowane w innych częściach 
kraju.
- Znikną przedsiębiorstwa (lub dalsza ich działalność 
będzie bardzo zagrożona) obecnie funkcjonujące na 
terenie Rafinerii Nafty Jedlicze.
- Zniknie znaczący gospodarczo-społeczno-spor- 
towo-kulturalny element krajobrazu południowo
-wschodniej Polski.

Jak już wyżej wspomniano, proponowane rozwiązanie dla 
rynku OO może korzystnie wpłynąć na wykorzystanie  
w większym stopniu tych olejów, zredukować polski import 
ropy naftowej i przyczynić się do poprawy bilansu paliwo-
wego kraju.  

Śledząc technologie używane w celu wykorzystania OO  
zauważyć można, iż w  trakcie prowadzenia tych pro- 
cesów uzyskiwane są frakcje paliw napędowych i opa- 
łowych. Przy procesach regeneracji w RN Jedlicze, na  

Rafineria Nafty Jedlicze – prywatyzacja (sprzedaż)
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etapie rozdestylowania oczyszczonych wstępnie olejów 
odpadowych w  kierunku odzysku olejów bazowych, 
otrzymuje się lekkie  frakcje  paliwowe na kolumnie do  
tzw. preflashu. OO można bezpośrednio poddać roz- 
destylowaniu w  kierunku uzyskania paliw poprzez pro- 
ces destylacji kotłowej oraz poprzez destylację na instalacji 
rurowo-wieżowej (DRW). W   przypadku DRW proceso-
wi, przykładowo, poddaje się oleje odpadowe lub produkt 
otrzymany w wyniku krakingu termicznego olejów odpa-
dowych, prowadzonego nie do uzyskania jako produktu 
końcowego koksu, lecz szerokiej frakcji obejmującej benzy-
nę, frakcję oleju napędowego i frakcje cięższe, wchodzące 
w skład oleju opałowego.

W przypadku destylacji kotłowej oleje odpadowe lub sze-
roka frakcja z krakingu termicznego, w kolejnych kotłach, 
o coraz wyższych temperaturach, oddestylowuje się frak- 
cje benzynowe i oleju napędowego, a ostatnia frakcja sta-
nowi albo olej opalowy albo wsad do instalacji krakingu 
termicznego.

Także w procesach destrukcyjnych, takich jak termiczne 
krakowanie, otrzymać można gaz i lekkie frakcje paliwowe 
z wyżej wrzących składników olejów odpadowych, posiłku-
jąc się ww technikami destylacyjnymi.

Ponowne przywołanie tych procesów przerabiających OO 
ma na celu uzmysłowienie u Czytającego ich znaczenia 
w polskiej gospodarce paliwami.

Opis wpływu proponowanych przepisów na dostosowanie się  
do wymogów dyrektywy odpadowej (2009/98/WE)

P rzed 2001 r., naprzeciw wymogom szeroko rozumia- 
nej gospodarki odpadami, w  tym OO, wychodziła  

uchwalona 27 czerwca 1997 r. ustawa o  odpadach oraz  
przygotowane, w ślad za nią, akty wykonawcze. Następ- 
cami prawnymi były wielokrotnie nowelizowane ustawy 
o odpadach z 2001 i 2012 roku, w których problematyka 
OO była uwzględniana. W obecnie obowiązującej ustawie 
o odpadach temu tematowi poświęcony jest w dziale VII 
(Szczególne zasady gospodarowania niektórymi rodza-
jami odpadów) rozdział 2 (art. 90-93). Trochę miejsca 
olejom odpadowym a właściwie organizacji ich rynku, po- 
święca ustawa z  dnia 11 maja 2001 r. o  obowiązkach 
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 
odpadami oraz o opłacie produktowej. Z ww. ustaw, które 
pierwotnie zajmowały się wieloma odpadami, wywiodło 
się kilka kolejnych aktów prawnych tej rangi, traktujących 
o poszczególnych grupach odpadów. OO nigdy nie docze-
kały się oddzielnej ustawy.

Proponowane zmiany w dotychczasowych przepisach mają 
na celu : 

1. Utworzenie jednolitego, ogólnokrajowego systemu 
zbiórki olejów odpadowych;
2. Lepszą realizację koncepcji Gospodarki Obiegu Zam-
kniętego (circular economy) poprzez osiągnięcie wyż-
szego niż obecnie poziomu regeneracji i odzysku OO;
3. Zlikwidowanie zjawiska nielegalnego spalania OO  
w nieprzystosowanych do tego urządzeniach.

Proponuje się (obok zmodyfikowanej opłaty produktowej)  
opłatę depozytową, jednolity system zbiórki i gospodaro- 
wania OO, nałożenie na producentów oraz sprzedawców  
hurtowych i detalicznych olejów smarowych i przemysło-
wych obowiązku informacyjnego a także przepisy karne, 

które zapewnić mają przestrzeganie nakładanych przepi-
sami obowiązków przez podmioty należące do łańcucha 
sprzedaży olejów smarowych i  przemysłowych, a  także 
przez podmioty należące do krajowego systemu zbiórki OO.

Wprowadzenie w  życie proponowanego projektu zmian 
winno przyczynić się do: 

- łatwiejszego monitorowania postępowania z OO;
- do wyeliminowania zjawiska spalania OO w miej- 
scach ich zbiórki, tj. serwisach samochodowych, ba- 
zach samochodowych czy punktach zbiórki OO;
- do przestrzegania hierarchii  postępowania z odpa- 
dami, zgodnie z którą odpady powinny być w pierwszej 
kolejności poddawane recyklingowi;
- lepszego kontrolowanie wywiązywania się przez 
wytwórców OO z obowiązku jego zgodnego z prawem 
zagospodarowania.

Przybliżone obliczenia wykazały, iż w  wyniku wprowa- 
dzenia w życie projektowanej nowelizacji ustawy o obo-
wiązkach przedsiębiorców w  zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami oraz o  opłacie produktowej  oraz 
zmian w rynku OO:

- rocznie z  tytułów opłat produktowej i  depozyto-
wej oraz z wpływów z VAT, CIT i innych, do budżetu 
Państwa wpłynąć może nawet ok. 1,2 mld zł;
- zatrudnienie wzrośnie o ok. 550 osób.

Przedstawiona propozycja wpisuje się w  kierunek dzia- 
łań wyznaczony komunikatem Komisji Europejskiej z dnia  
2 grudnia 2015 r. Zamknięcie obiegu – plan działa-
nia UE dotyczący gospodarki o  obiegu zamkniętym  
[COM(2015) 614]. Komisja wskazuje na priorytetowe  
znaczenie właściwego systemu zbiórki odpadów i pono- 
wnego wykorzystania odzyskanych surowców oraz za- 
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pewnienia funkcjonalności mechanizmom rozszerzonej 
odpowiedzialności producenta. Podobnie, jak wskazano 
w stanowisku Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczą-
cym powyższego dokumentu, zgodzić się należy ze 
stwierdzeniem zawartym w komunikacie, że konieczna 
jest poprawa w zakresie zbierania i sortowania odpadów. 
Słuszne jest także twierdzenie, że przeszkodami utrud- 
niającymi osiąganie  wyższych  poziomów  recyklingu  mo- 
gą  być  bariery  administracyjne,  brak  inwestycji  w in- 
frastrukturę  selektywnego  zbierania  i  recyklingu  odpa- 
dów  oraz  niedostateczne  wykorzystanie instrumentów  
ekonomicznych. Proponowane rozwiązanie obejmuje wła- 
śnie wykorzystanie takich instrumentów w celu uszczel-
nienia systemu zbiórki odpadów, w sposób pozwalający na 
ponowne ich wykorzystywanie w sposób zgodny z postu-
lowanym modelem gospodarki odpadami.

Porównując zapisy dyrektywy odpadowej (2009/98/WE) 
z  proponowanymi sformułowaniami w  projekcie zmie-
nianej ustawy rzec można, iż planowane zmiany nie stoją  
w  konflikcie z  intencjami autorów dyrektywy, a  zwła- 
szcza z  jej art. 21 (oleje odpadowe). W  punkcie 2 wspo-
mnianego artykułu jest wyraźna delegacja dla dobierania 
optymalnych dla lokalnych warunków rozwiązań:

„2. Dla celów selektywnego zbierania olejów opa-
dowych i  ich właściwego przetwarzania państwa 
członkowskie mogą, w zależności od warunków kra-
jowych, zastosować dodatkowe środki, takie jak 
wymagania techniczne, zasada odpowiedzialności 
producenta, instrumenty ekonomiczne lub dobrowol-
ne porozumienia”.
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Milowy krok na drodze ku czystemu powietrzu  
i gospodarce o obiegu zamkniętym

Ostatnie lata przyniosły skuteczną regulację rynku 
paliw płynnych w Polsce, a w rezultacie  olbrzymie 

ograniczenie szarej strefy w tym obszarze.  Sytuacja w po- 
krewnej branży – olejów smarowych – jest jednak wciąż 
krańcowo różna. 

Według danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu 
Naftowego („Przemysł i  handel naftowy 2019”) rynek 
olejów smarowych w 2019 w Polsce wyniósł ok. 226,5 
tys. ton. Wielkość ta pozostaje w miarę stabilna od oko- 
ło dekady, co zasadniczo odbiega od wzrostu PKB w tym 
samym czasie i wg wielu ekspertów wskazuje na istnie-
nie szarej strefy w obrocie olejami smarowymi. 

Niestety, brak jest potwierdzonych danych co do wiel-
kości sprzedaży olejów w Polsce. Na tym rynku mamy 
jednak ewidentnie do czynienia z szarą strefą o zróżni-
cowanym charakterze. Część olejów wprowadzana jest 
na rynek jako komponenty paliw ciekłych. Wspomnieć 
też należy o  tzw. okazjonalnym imporcie konfekcjo-
nowanych olejów smarowych z innych państw UE, co 
spowodowane jest ich opodatkowaniem podatkiem 
akcyzowym w Polsce. 

W  pewien sposób powiązana jest z  tym szara strefa  
w segmencie olejów odpadowych, gdzie mamy do czy- 
nienia z powszechnym łamaniem przepisów, przewidu-
jących poddawanie olejów odpadowych recyklingowi. 
Wspomniane powyżej zaniżanie wielkości rynku olejów 
smarowych skutkuje automatycznie zaniżaniem pozio-
mu odzysku i  recyklingu olejów odpadowych. Ma to 
– oprócz skutków środowiskowych czy podatkowych  
– również skutki ekonomiczne, gdyż powoduje, że nie 
jest opłacalne inwestowanie w  instalacje do pełnego 
recyklingu olejów przepracowanych.

Często, zwłaszcza w gospodarstwach wiejskich, oleje 
odpadowe są stosowane do konserwacji drewna bądź 
też wylewane wprost do środowiska, co powoduje za- 
nieczyszczenie wody i gleby. Należy pamiętać, że litr 
oleju może zanieczyścić kilka milionów litrów wody. 

Głównym problemem jest jednak nielegalne wykorzy- 
stanie zużytych olejów silnikowych do ogrzewania war- 
sztatów, szklarni i innych zakładów usługowo-produk- 

cyjnych poprzez spalanie w  nieprzystosowanych do 
tego piecach,  co skutkuje olbrzymią emisją szkodliwych 
– kancerogennych i mutagennych - substancji do środo-
wiska. Emisje te są dużo większe i bardziej szkodliwe niż 
przy spalaniu lekkiego oleju opałowego. Szacuje się, że 
rocznie w nieprzystosowanych do tego piecach spalane 
jest kilkadziesiąt tysięcy ton olejów. Oprócz złamania 
przepisów o ochronie środowiska mamy tu do czynienia 
również ze złamaniem przepisów akcyzowych – oleje 
odpadowe są wykorzystywane w  charakterze olejów 
opałowych. W zależności od metody kalkulacji można 
mówić o stratach podatkowych rzędu od kilkudziesięciu 
do prawie dwustu milionów złotych rocznie. 

Jeszcze innym aspektem jest oferowanie sprzedaży 
tychże pieców z  wprowadzeniem nabywców w  błąd 
(informacje, że piece mogą spalać oleje przepracowane, 
podczas gdy pracują one w temp. ok. 300o C, typowej do 
spalania LOO, lecz absolutnie za niskiej do bezpiecznej 
utylizacji olejów odpadowych). Takie oferty bez trud-
ności można znaleźć w internecie. Można więc mówić 
również o  złamaniu również przepisów dotyczących 
ochrony konsumentów.

Dotychczasowej działania na rzecz uszczelnienia sys- 
temu odzysku jak nie przyniosły oczekiwanych rezulta-
tów. Dlatego też konieczne jest wprowadzenie nowych 
mechanizmów kontroli nad rynkiem olejów smarowych 
i olejów odpadowych.

Przedstawiony przez Ministerstwo Przedsiębiorczości 
i Technologii oraz Ministerstwo Finansów – z inicjaty-
wy United Nations Global Compact Network Poland i we 
współpracy z Polską Organizację Przemysłu i Handlu 
Naftowego - projekt zasługuje na szczególną uwagę, 
gdyż bezpośrednio adresuje jedno z głównych wyzwań 
cywilizacyjnych, przed którymi stoi nasz kraj, czyli za- 
nieczyszczenie powietrza, głównie tzw. niską emisję. 
Jest też pierwszą tak kompleksową próbą uszczelnienia 
rynku olejów smarowych oraz olejów przepracowanych 
w Polsce. 

Wyszczególnić można trzy zasadnicze obszary działań, 
których implementacja powinna przynieść zakładany 
rezultat:

leszek Wieciech, 
Członek rady programowej i ekspert Global Compact Network poland
dyrektor Generalny – prezes polskiej organizacji przemysłu  
i Handlu Naftowego w latach 2009-2019
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1. Uszczelnienie rynku pierwotnego poprzez roz- 
szerzenie obowiązku uzyskiwania koncesji na  
wytwarzanie paliw ciekłych oraz koncesji na 
obrót paliwami ciekłymi z  zagranicą także na 
oleje smarowe. Pozwoli to Prezesowi URE na 
objęcie skuteczną kontrolą całości rynku pier-
wotnego. Sama możliwość uzyskania koncesji 
zostanie uzależniona od uprawdopodobnienia 
przez podmiot możliwości osiągnięcia odpowie- 
dniego poziomu odzysku i  recyklingu. System 
pozwoli też na rzetelną weryfikację wielkości 
rynku olejów smarowych w Polsce.

2. Wprowadzenie opłaty depozytowej w celu obni-
żenia nielegalnego spalania olejów odpadowych 
i maksymalizację masy objętej systemem ich za- 
gospodarowania. Skutkiem wprowadzenia tejże 
opłaty powinien być wzrost zainteresowania koń-
cowych odbiorców zagospodarowaniem olejów 
odpadowych w systemie odzysku.  Szczególnie waż- 
ne jest powierzenie nadzoru nad systemem opłaty 
depozytowej administracji skarbowej. Ponadto 
będzie funkcjonował zintegrowany system kon-
troli, podobnie jak to ma miejsce w  przypadku 
paliw płynnych, co będzie mechanizmem uszczel-
niającym rynek olejów smarowych i odzysk olejów 
odpadowych.

3. Doprecyzowanie zasad gospodarowania ole-
jami odpadowymi w  ramach funkcjonującego 
systemu zagospodarowania i rzeczywista egze-
kucja ogólnej hierarchii, obowiązującej w systemie 
zagospodarowania olejów odpadowych. I tak, ści- 
śle egzekwowany ma być obowiązek przekazywa-
nia olejów odpadowych w pierwszej kolejności do 
ostatecznego procesu recyklingu, polegającego na 
ich pełnej regeneracji do postaci nadającej się do 
powtórnego użycia przy produkcji świeżych środ-
ków smarnych. Dopiero w przypadku, kiedy jest 
to niemożliwie, dopuszczalne będzie przekazanie 
olejów odpadowych do innego procesu odzysku, 
a w ostateczności do unieszkodliwienia. 

Na szczególne podkreślenie zasługuje powierzenie 
Krajowej Administracji Skarbowej wiodącej roli w nad-
zorze nad systemem. Doświadczenia, które KAS zdobyła 

przy realizacji pakietu energetycznego oraz SENT mogą  
się okazać bezcenne. Ważną rolę ma odegrać Urząd 
Regulacji Energetyki, a także Inspekcja Ochrony Środo- 
wiska i urzędy marszałkowskie. Zgodność postępowania 
z obowiązującymi przepisami ma być również kontro-
lowana przy okazji postępowań, prowadzonych przez 
policję, straże gminne, Inspekcję Pracy, nadzór budow-
lany etc. Jest to rozwiązanie, które świetnie sprawdziło 
się przy w  pakiecie energetycznym. Nadzór KAS nad 
rynkiem sprawi, że wreszcie rynek otrzyma wiarygod-
ne dane na temat wielkości wprowadzanych od obrotu 
olejów. Przejrzystości sprzyjać też będzie stworzenie 
publicznie dostępnego rejestru sprzedawców.

Egzekwowanie ścisłej gradacji postępowania z olejami 
odpadowymi oznacza duży krok w kierunku gospodarki 
o obiegu zamkniętym. Wykorzystanie olejów odpado-
wych do produkcji pełnowartościowych baz olejowych 
pozwoli na zmniejszenie wielkości dodatkowego przero-
bu ropy naftowej. Ponadto produkcja olejów smarowych 
z  olejów bazowych, pochodzących z  olejów odpado-
wych  jest bardziej efektywna niż ich produkcja z ropy 
naftowej – wymaga mniejszej ilości surowca, a  także 
zdecydowanie mniejszej ilości energii. Wydaje się celo- 
we przeprowadzenie społecznej kampanii edukacyj-
nej, uświadamiającej konsumentów, że regenerowane 
bazy olejowe, produkowane w najnowszych dostępnych 
technologiach, są jakościowo porównywalne z bazami 
olejowymi, produkowanymi bezpośrednio z ropy naf-
towej, a ten sposób postepowania obciąża środowisko 
naturalne w stopniu znacznie mniejszym, niż przy pro-
dukcji bezpośrednio z ropy naftowej. 

Należy oczekiwać, że przyjęcie wspomnianej ustawa 
sprawi, że organa administracji państwowej poprzez 
skuteczne działania i wzajemną współpracę doprowa- 
dzą do skutecznego rozwiązania tego wstydliwego 
problemu – z korzyścią dla przychodów publicznych, 
środowiska naturalnego i zdrowia wszystkich obywa-
teli naszego kraju. 

Zainicjowane przez UN GC Poland działania w tym ob- 
szarze wpisują się w  realizację Strategicznych Celów 
Rozwoju, a także realizowany pod auspicjami tejże or- 
ganizacji Program Przeciwdziałania Przeciwdziałania 
Szarej Strefie.
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uNited NatioNs  
GloBal CompaCt 
Największa na świecie inicjatywa skupiająca biznes 
działający na rzecz zrównoważonego rozwoju. 
Zainaugurowana przez Sekretarza Generalnego  
ONZ w 2000 r. Skupia firmy tworzące strategie 
i działania w oparciu o dziesięć uniwersalnych 
zasad (10 Principles) w obszarach praw 
człowieka, standardów pracy, ochrony 
środowiska, przeciwdziałania korupcji oraz 
podejmowania działań pomagających osiągnąć 
Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs). 

GloBal CompaCt  
NetWork polaNd
Sieć krajowa z niezależnym sekretariatem 
prowadzonym oraz zarządzanym przez Fundację 
Global Compact Poland. Stanowi biuro projektowe 
oraz lokalny punkt kontaktowy i informacyjny dla 
polskich członków oraz sygnatariuszy UN Global 
Compact. Identyfikuje wyzwania i możliwości 
w zakresie zrównoważonego rozwoju. Zapewnia 
praktyczne wskazówki oraz promuje działania 
na rzecz realizacji celów ONZ. Dodatkowo GCNP 
wspiera merytorycznie polskich członków UN 
Global Compact w wypełnianiu rocznego obowiązku 
raportowania niefinansowego, z podejmowanych 
przez firmę działań i osiągniętych rezultatów. 

kNoW-HoW HuB
Think-thank i ośrodek naukowy założona w 2011 
roku jako element składowy UNDP w Polsce. 
Know-How Hub to platforma wiedzowa 
gromadząca szereg ekspertów, którzy tworzą 
oraz wdrażają projekty rozwojowe na poziomie 
krajowym. Think-thank jako niezależny komitet 
doradczy sprawuje funkcję Rady Naukowej 
przy Global Compact Network Poland.
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