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• Moduł rejestrowy

• Moduł ewidencyjny

• Moduł sprawozdawczy



BDO to rejestr podmiotów: 
• wprowadzających produkty (opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie, 

akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, produkty jednorazowe z 
tworzywa sztucznego) 

• wprowadzających zarówno opakowania jak i produkty w opakowaniach 
• prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są 

oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą 
recyklingową

• Dotyczy podmiotów gospodarujących odpadami w następujący sposób: 
wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie, transport, sprzedaż, 
pośrednictwo 
w obrocie.

• Obejmuje podmioty „pomiędzy” – autoryzowany przedstawiciel, 
organizacja odzysku (opakowań i sprzętu)



MODUŁ REJESTROWY



Wpis 

• https://bdo.mos.gov.pl/ankieta/

• Numer rejestrowy – wniosek online,
profil zaufany

• Powiązanie podmiotów

• Nadanie uprawnień



Wpis na wniosek

Wpis z urzędu 
Art. 51. [Wpis do rejestru z urzędu]
1. Marszałek województwa dokonuje 
wpisu do rejestru z urzędu:1)
posiadacza odpadów, który uzyskał 
pozwolenie zintegrowane,
2) posiadacza odpadów, który uzyskał 
pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
3) posiadacza odpadów, który uzyskał 
zezwolenie na zbieranie odpadów lub 
zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
4) podmiotu, który uzyskał decyzję 
zatwierdzającą program 
gospodarowania odpadami 
wydobywczymi lub zezwolenie na 
prowadzenie obiektu 
unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych,
5) podmiotu, który uzyskał koncesję na 
podziemne składowanie odpadów na 
podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze,

https://sip.lex.pl/#/document/17724218?cm=DOCUMENT


Skutki wpisu

• Wpis dla podmiotów wpisywanych z urzędu 
warunkuje rozpoczęcie działalności

• Wiąże się DLA WYBRANYCH GRUP z obowiązkiem 
wykazania numeru BDO na dokumentach 
związanych z gospodarowaniem odpadami

• Wytwórcy odpadów i przekazujący odpady -
podmioty, które nie wnoszą opłaty rejestrowej -
nie muszą umieszczać numeru rejestrowego na 
dokumentach związanych z prowadzoną 
działalnością w zakresie produktów i odpadów



Kto musi umieszczać nr BDO na 
dokumentach? 

• wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz autoryzowani 
przedstawiciele

• wprowadzający baterie lub akumulatory

• wprowadzający pojazdy

• producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań

• wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach

• wprowadzający na terytorium kraju opony

• wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe.

Nie trzeba umieszczać numeru rejestrowego na dokumentach:

• kadrowych i związanych z bieżącą obsługą administracyjną i 
funkcjonowaniem biura firmy

• przekazywanych do urzędu skarbowego

• pozostałych dokumentach, które nie są związane z działalnością objętą 
wpisem do Rejestru BDO.



ZMIANA POSIADANYCH DECYZJI –
WPIS NA WNIOSEK

Art.49 ust. 2. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek lub z urzędu. 

Art. 51. 1. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru z urzędu: 1) posiadacza 
odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane, 2) posiadacza odpadów, który uzyskał 
pozwolenie na wytwarzanie odpadów, 3) posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na 
zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, […]

Art. 59. 1. Podmiot wpisany do rejestru jest obowiązany do złożenia 
marszałkowi województwa wniosku o zmianę wpisu w rejestrze przy użyciu 
aktualizacyjnego formularza elektronicznego za pośrednictwem 
indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o 
gospodarce odpadami, w przypadku zmiany: 

1) informacji zawartych w rejestrze, 

2) zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu do rejestru – w 
terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.



Skutki braku aktualizacji?

• Art. 179 uo
Kto wbrew przepisom art. 50 ust. 1, art. 59 ust. 1 oraz art. 60 
ust. 1 nie składa wniosku o wpis do rejestru, o zmianę wpisu 
do rejestru lub o wykreślenie z rejestru albo składa wniosek 
niezgodny ze stanem faktycznym, podlega karze aresztu albo 
grzywny.

• Art. 178 uo

Kto gospodaruje odpadami niezgodnie z informacjami

zgłoszonymi do rejestru, o których mowa w art. 52

• podlega karze aresztu albo grzywny



Odpowiedzialność 
za zagospodarowanie odpadów 

Art. 27. 1. Wytwórca odpadów jest obowiązany do gospodarowania
wytworzonymi przez siebie odpadami.

2. Wytwórca odpadów lub inny posiadacz odpadów może zlecić wykonanie
obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają:

1) zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
lub

2) koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane,
decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi,
zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych lub wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – na
podstawie odrębnych przepisów, lub

3) wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 – chyba że
działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.



Odpowiedzialność za 
zagospodarowanie odpadów 

Art. 27 ust. 4. Posiadacza odpadów, który przekazał 
odpady transportującemu odpady, nie zwalnia się z 
odpowiedzialności za zbieranie lub przetwarzanie 
odpadów, do czasu przejęcia odpowiedzialności 
przez następnego posiadacza odpadów, który 
posiada decyzję wymienioną w ust. 2 pkt 1 lub 2 albo 
posiada wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa 
w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. a



Jak sprawdzać podmiot? 



A jeśli kogoś nie ma w BDO…?

nie wpisał się/nie został wpisany 

• Art. 175. Kto, będąc posiadaczem odpadów, zleca,
wbrew przepisowi art. 27 ust. 2, gospodarowanie 

odpadami podmiotom, które nie uzyskały wymaganych 
decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru 

• podlega karze aresztu albo grzywny. uchylony

• ZMIANA = AKP

Art..194 ust. 1 pkt 3a) zlecanie 
wykonywania obowiązku 

gospodarowania odpadami podmiotom, 
które nie uzyskały wymaganych decyzji 

lub wymaganego wpisu do rejestru, 
wbrew przepisom art. 27 ust. 2;

wynosi nie mniej niż 1000 zł i nie może 
przekroczyć 1 000 000 zł

jest zwolniony 

art. 51 ust. 2 uo
+

Art. 66 ust. 4 - zwolnienia                
z obowiązku prowadzenia  KPO i 

KEO

Podmiotom zwolnionym z 
obowiązku prowadzenia 

ewidencji  można przekazać 
legalnie odpady bez KPO i 

poza BDO



Co po wpisie?

• Powiązanie kont podmiotów

• Nadanie ról:

Użytkownik główny / użytkownik podrzędny

• Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w 
BDO



MODUŁ EWIDENCYJNY 



Jak?

• Przez przeglądarkę na stronie bdo.mos.gov.pl

Lub 
z wykorzystaniem zewnętrznych aplikacji 
zintegrowanych z systemem BDO przez API
• Bdo manager
• Twoje BDO
• BDO mobile
• waste-24
• X-Track



Użytkownik główny/użytkownik 
podrzędny 

Użytkownik główny

Główny ZAWSZE  loguje się przez profil 
zaufany

• Kiedy dołącza pełnomocnictwo? 
Kiedy dołącza opłatę za 
pełnomocnictwo?

Główny może:

• Dokonać rejestracji

• Dodać innych użytkowników 

• Zmienić MPD, siedzibę itp.

• złożyć wniosek aktualizacyjny

• Złożyć sprawozdanie, dokonać jego 
korekty

• Prowadzić KPO/KEO

Użytkownik podrzędny 

Podrzędny może:

• Przygotować ww. 
dokumenty

• Prowadzić KPO/KEO

• Usunąć użytkownika 
głównego☺



Przypisanie ról:



Ewidencja odpadów 

• Art. 66. 1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na 
bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem 
odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3, 
zwanej dalej „ewidencją odpadów”. 

• a) karty przekazania odpadów/ odpadów komunalnych

• b) karty ewidencji odpadów, 

• c) karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych, 

• d) karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, 

• e) karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji;

• f) karty ewidencji odpadów niebezpiecznych.



Uwaga!

KPOK lub KPO
• Podmioty odbierające odpady 

komunalne od właścicieli 
nieruchomości, transportujące 
odpady komunalne oraz 
posiadacze odpadów prowadzący 
zbieranie lub przetwarzanie 
odpadów komunalnych od 2020 r. 
prowadzą ewidencję odpadów za 
pośrednictwem systemu BDO z 
zastosowaniem karty przekazania 
odpadów komunalnych

lub 

• z zastosowaniem KPO 

Karta ewidencji odpadów 
niebezpiecznych 

• W przypadku sprzedawców 
odpadów i pośredników w 
obrocie odpadami 
niebędących posiadaczami 
odpadów ewidencję 
odpadów za pośrednictwem 
systemu BDO prowadzi się z 
zastosowaniem karty 
ewidencji odpadów 
niebezpiecznych 



A dokumenty ewidencyjne poza BDO?

Obowiązujące 
• W przypadku posiadacza 

odpadów przekazującego odpady 
do składowania oraz 
zarządzającego składowiskiem 
odpadów ewidencja odpadów 
obejmuje oprócz

• standardowych dokumentów 
stosowanych na potrzeby 
ewidencji odpadów dodatkowo 
poza systemem BDO dokumenty: 

• podstawową charakterystykę 
odpadów 

• wyniki testów zgodności

Nowe (od 2022) 

• Ewidencja liczby nabytych i 
wydanych opakowań lub 
produktów w 
opakowaniach 
jednorazowego użytku z 
tworzywa sztucznego



Częściowe zwolnienie (KPO)

Art. 71. Uproszczoną ewidencję odpadów z zastosowaniem jedynie karty
przekazania odpadów prowadzą:

podmioty, które:

a) wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów
rocznie,

b) wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami
komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie;

2) transportujący odpady wykonujący wyłącznie usługę transportu
odpadów;

3) władający powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe
są stosowane w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1–3.



Zwolnienie z prowadzenia ewidencji w 
BDO (i wpisu do BDO) 

• Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 
grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów 
i ilości odpadów, dla których nie ma 
obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

• https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xs
p/WDU20190002531/O/D20192531.pdf



Uwaga:

• Podmioty zwolnione z prowadzenia kart 
ewidencji odpadów nie są zwolnione ze 
złożenia sprawozdania, o ile wytworzyły i 
przekazały odpady w danym roku 
kalendarzowym 



Miejsce prowadzenia działalności (MPD) 

• najczęściej jest to teren zakładu lub inne miejsce prowadzenia 
działalności o jednym adresie, związane z: wytwarzaniem 
odpadów innych niż komunalne, zbieraniem lub przetwarzaniem 
odpadów przez danego posiadacza odpadów.

– https://bdo.mos.gov.pl/baza-wiedzy/co-to-jest-miejsce-prowadzenia-dzialalnosci/

• dodanie brakujących miejsc z poziomu konta użytkownika 
głównego.

• Po dodaniu nowego miejsca podmiot jest zobowiązany do 
złożenia wniosku aktualizacyjnego do właściwego Urzędu 
Marszałkowskiego w terminie 30 dni od wystąpienia zmiany.

• https://bdo.mos.gov.pl/baza-wiedzy/czy-istnieje-funkcja-dodawania-samemu-miejsc-
prowadzenia-dzialalnosci-czy-jest-to-mozliwe-tylko-poprzez-zlozenie-wniosku-aktualizacyjnego/



Terminowe prowadzenie ewidencji 

• Art. 66. 1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do 
prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej 
ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów określonym 
w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3, 
zwanej dalej „ewidencją odpadów”.

• Art. 194. 1. Administracyjną karę pieniężną wymierza 
się za: 

• 5b) nieprowadzenie ewidencji odpadów albo 
prowadzenie tej ewidencji w sposób nieterminowy
lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym; 

• 3. Administracyjna kara pieniężna za naruszenia, o 
których mowa w ust. 1, wynosi nie mniej niż 1000 zł i 
nie może przekroczyć 1 000 000 zł.



Na bieżąco czyli jak?

„Ustawa nie określa konkretnego czasu, w jakim 
ma nastąpić dokonanie wpisu na danej karcie 
ewidencji w systemie BDO. Natomiast wpisy 
powinny być dokonywane na bieżąco w 
możliwie najkrótszym terminie – bez zbędnej 
zwłoki.”

• https://bdo.mos.gov.pl/baza-wiedzy/z-jaka-
czestotliwoscia-nalezy-dokonywac-wpisow-na-danych-
kartach-ewidencji/



KEO

• Na każdy rok kalendarzowy KEO dla kodów 
wytwarzanych odpadów

• Nie można wprowadzić danych za poprzedni rok

Uwaga: 

BDO potrafi zaciągnąć błędnie te same KPO 
kilkukrotnie

IOŚ-PIB nie przewiduje rozbudowy systemu o 
okienko zaciągniętej karty



KEO a KPO – prawidłowa kolejność wg 
IOŚ-PIB

• Wytwórca odpadów powinien w pierwszej 
kolejności na bieżąco dokonywać wpisów na 
karcie ewidencji odpadów (KEO) w zakładce 
“wytworzone”. 

• Następnie w momencie rozpoczęcia działań 
dotyczących przekazania odpadów do 
kolejnego podmiotu, wystawić kartę 
przekazania odpadów (KPO), a po 
zatwierdzeniu w systemie BDO przejęcia 
odpadów przez podmiot przejmujący należy 
wprowadzić dane w KEO w zakładce 
“przekazane”.



MODUŁ SPRAWOZDAWCZY 



Sprawozdania zerowe
• przepisy ustawy o z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach nie przewidują konieczności 

składania sprawozdania w zakresie wytwarzanych odpadów przez podmiot, który 
ich nie wytworzył w danym roku sprawozdawczym, czyli tzw. sprawozdania 
zerowego.

• Jednocześnie analogiczna sytuacja dotyczy braku konieczności złożenia 
sprawozdania w zakresie przetwarzania odpadów, za rok w którym odpady nie 
były przetwarzane przez podmiot zajmujący się tego typu działalnością.

• W przypadku sprawozdań o produktach i opakowaniach oraz o gospodarowaniu 
odpadami z nich powstającymi przepisy również nie przewidują obowiązku 
składania przez podmiot, który w danym roku nie dokonał wprowadzenia do 
obrotu, sprawozdania zerowego.

• Przy czym wprowadzającym jest podmiot, który w danym roku wprowadził na 
rynek sprzęt, baterie, opakowania itd. Zatem podleganie przez podmiot kolejnym 
obowiązkom, związanym np. z uzyskiwaniem poziomów zbierania czy poziomów 
recyklingu, ale również sprawozdawczym, zależy faktycznie od wprowadzania 
produktów w danym roku do obrotu. W związku z powyższym brak jest podstawy 
prawnej określającej obowiązek składania tzw. sprawozdań zerowych

• https://bdo.mos.gov.pl/news/przypomnienie-o-zblizajacym-sie-terminie-
skladania-sprawozdan-w-systemie-bdo-2/

https://bdo.mos.gov.pl/news/przypomnienie-o-zblizajacym-sie-terminie-skladania-sprawozdan-w-systemie-bdo-2/


Sprawozdawczość

• Do 15 marca roku następnego 
• Za pośrednictwem BDO
• Składa użytkownik główny
• System BDO nie zaciąga danych z KEO

• W sprawozdaniu rocznym o wytworzonych odpadach i o 
gospodarowaniu odpadami należy podać tylko te kody i 
rodzaje odpadów, które faktycznie zostały w roku 
sprawozdawczym wytworzone. Nie ma potrzeby podawania 
w sprawozdaniu wszystkich kodów i rodzajów odpadów 
wpisanych w dziale XII, jeżeli któreś z tych odpadów nie 
zostały wytworzone

Uwaga – dział XIII tabela 7  - stan magazynowy 
(dyskusyjne)



Sprawozdawczość 
Do 15.03.2022 za 2021

Sprawozdawczość o wytwarzanych odpadach i o
gospodarowaniu odpadami

Za odpady: zebrane, wytworzone, przetworzone itp..

do 31 stycznia 2022 za 2021

Sprawozdawczość komunalna

sprawozdanie ze zbierania odpadów komunalnych i
gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dla odbierających odpady komunalne

Dla prowadzących PSZOK

Osobna zakładka w module sprawozdawczym



Sprawozdawczość

• Do 15 marca 2022 za 2021 

• sprawozdanie o produktach, opakowaniach 
oraz o gospodarowaniu odpadami  -
Sprawozdawczość z tytułu gospodarowania 
opakowaniami, sprzętem itp. 



Kto wypełnia sprawozdanie  
komunalne? 

• Zbierający odpady komunalne i
gospodarujący odpadami komunalnymi

• odbierający odpady komunalne

• prowadzący PSZOK



Kto wypełnia sprawozdanie o 
wytworzeniu i gospodarowaniu?

• Dział I Dane identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie oraz zakres przekazywanych 
danych 

• Dział II Informacja o masie odpadów wywiezionych z terytorium kraju oraz przywiezionych na 
terytorium kraju 

• Dział III Informacja o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów, z wyłączeniem składowisk odpadów, obiektów unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych, instalacji do termicznego przekształcenia odpadów 

• Dział IV Informacja o składowiskach odpadów 

• Dział V Informacja o obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

• Dział VI Informacja o instalacjach do termicznego przekształcania odpadów 

• Dział VII Informacja o komunalnych osadach ściekowych 

• Dział VIII Pojazdy wycofane z eksploatacji 

• Dział IX Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

• Dział X Baterie i akumulatory 

• Dział XI Informacja o wytworzonych odpadach 

• Dział XII Informacja o zebranych odpadach 

• Dział XIII Informacja o odpadach poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi, 

• lub unieszkodliwieniu (dotyczy także zbierającego odpady). 



Kto wypełnia sprawozdanie o 
produktach? 

1. Wprowadzający na terytorium kraju produkty, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o 
obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 
produktowej

2. Organizacja odzysku, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców 
w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

3. Wprowadzający pojazdy, o którym mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji

4. Wprowadzający baterie lub akumulatory, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o 
bateriach i akumulatorach

5. Wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania, o którym mowa w ustawie z dnia 13 
czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

6. Wprowadzający produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej 
dostawy produktów w opakowaniach, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o 
gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

7. Organizacja odzysku opakowań, o której mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

8. Prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który oferuje torby na zakupy z tworzywa 
sztucznego, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i 
odpadami opakowaniowymi

9. Wprowadzający sprzęt, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym

10. Autoryzowany przedstawiciel, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym

11. Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której mowa w ustawie z dnia 11 
września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym



TWORZENIE SPRAWOZDANIA –
KILKA WAŻNYCH UWAG 





• Dane wprowadzane „z ręki”, moduł
sprawozdawczy nie zaciąga danych z ewidencji
odpadów

• W dziale I – wpisanie kodów PKD
• Prowadzenie działalności w zakresie inwestycji

liniowych oraz wytwarzania odpadów w wyniku
świadczenia usług – wymaga rozbudowania
ewidencji (KPO – uwagi – miejsce odbioru – gmina
i RODZAJ GMINY)

• Pouczenia – odsyłają do przepisu: np. „należy
obliczyć zgodnie z art. 20 ust. 2”



Statusy sprawozdań + filtry 

• Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o 
gospodarowaniu odpadami może mieć w systemie BDO 
następujące statusy: 

• robocze – sprawozdanie, które nie zostało jeszcze złożone 
(można je usunąć) 

• złożone – sprawozdanie, które zostało złożone (można je 
skorygować) 

• zatwierdzone – sprawozdanie, które zostało zaakceptowane 
przez podmiot weryfikujący (można je skorygować) 

• do korekty – sprawozdanie odesłane przez podmiot 
weryfikujący do uzupełnienia braków formalnych 

• skorygowane – sprawozdanie, dla którego podmiot złożył 
korektę 





Dział I

Wypełniamy dla każdego sprawozdania 

• Dane dotyczące podmiotu, 

• MPD 

• kodów PKD





MPD
• Dla każdego MPD  należy określić: 
• Datę rozpoczęcia działalności w zakresie gospodarki odpadami dla 

danego miejsca 
• Rodzaj prowadzonej działalności według klasyfikacji PKD (dla danego 

miejsca prowadzenia działalności) 
• Sposób gospodarowania odpadami w danym miejscu prowadzenia 

działalności. 

• UWAGA! 
• Należy pamiętać, że data rozpoczęcia działalności w zakresie 

gospodarki odpadami nie musi być tożsama z datą uzyskania wpisu 
do rejestru BDO. Podmioty, które rozpoczęły działalność we 
wcześniejszych latach, powinny podać faktyczną datę rozpoczęcia 
działalności.

• (do sprawdzenia: CEiDG, KRS)
• Uwaga na kontrole! 



Użytkownik musi wybrać 
przynajmniej jeden sposób 

gospodarowania odpadami dla 
każdego miejsca prowadzenia 

działalności. Możliwy jest wybór 
wielokrotny. 



Instalacja w MPD

jeżeli w danym miejscu podmiot posiada 
instalację, należy ją dodatkowo dodać, 
korzystając z odpowiedniej opcji dla miejsca 
prowadzenia działalności(MPD). 

Dodawanie instalacji sprowadza się do podania 
nazwy instalacji, urządzenia, obiektu 
unieszkodliwiania odpadów, składowiska, 
zakładu. 





Co dalej?

• Po dodaniu wszystkich miejsc i instalacji należy 
przejść do wypełniania odpowiednich działów 
i tabel 



SPRAWOZDANIE - WYTWARZANIE 
ODPADÓW





Działalność w zakresie obiektu 
liniowego/wykonywanie usług 

w Dziale XI należy dodać oddzielnie nazwy gmin, na terenie 
których wytwarzane są odpady w związku z prowadzoną 
działalnością w zakresie obiektu liniowego lub świadczonych usług. 

W sprawozdaniu odpadowym podmioty wytwarzające odpady na 
terenie całego kraju (np. usługi budowlane, remonty, usługi 
serwisowe, konserwacja lub sprzątanie) wykazują wytworzenie 
odpadów oddzielnie dla każdej gminy, w której świadczyły usługi. 

Jeżeli usługi były świadczone w wielu województwach, składamy 
oddzielnie sprawozdanie do każdego marszałka, a w dziale XI 
sprawozdania dodajemy wszystkie gminy, w których wytworzyliśmy 
odpady w danym województwie. 



Zdefiniowanie strumienia odpadów

określenie, czy dane odpady należą do strumienia 
odpadów komunalnych – niezależnie czy z grupy 20, czy 
innej niż grupa 20 zgodnie z katalogiem odpadów. 

w przypadku odpadów komunalnych za jeden strumień 
odpadów uznaje się odpady pochodzące z jednego 
regionu gospodarki odpadami komunalnymi. 

W zdecydowanej większości przypadków mamy do 
czynienia z odpadami niekomunalnymi, czyli ze 
strumieniem „Pozostałe”. 







Sprawozdanie dla wytwarzania 
odpadów

• Gdy dodamy już wszystkie miejsca, w których 
podmiot wytwarza odpady, należy dla każdego z 
nich przypisać odpowiednio rodzaje oraz masę 
wytworzonych odpadów. Wytworzone odpady 
wykazujemy z uwzględnieniem podziału na: 

• Odpady wytworzone w instalacji 

• Odpady wytworzone poza instalacją. 

• Dla każdego dodanego w tabeli miejsca 
prowadzenia działalności przypisujemy oddzielnie 
informacje o wytworzeniu odpadów. 



Kiedy podajemy suchą masę 
odpadów?

• Suchą masę odpadów podajemy tylko dla określonych kodów 
odpadów (odpady uwodnione). 

• W miejscu tworzenia kart ewidencji odpadów oraz kart przekazania 
odpadów, w systemie BDO nie znajduje się pole przeznaczone do 
podania suchej masy odpadu, dlatego informację tę należy zapisywać 
poza systemem. Obligatoryjne pole przeznaczone do podania suchej 
masy odpadu znajduje się jedynie w przypadku tworzenia karty 
ewidencji komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu: 19 08 05 –
ustabilizowane komunalne osady ściekowe). Odpowiednie, 
systematyczne zbieranie danych na temat suchej masy wybranych 
rodzajów odpadów jest niezbędne w celu poprawnego wypełnienia 
rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o 
gospodarowaniu odpadami.

• Informacja w systemie BDO pozwala na podanie szacunkowej 
zawartości suchej masy podczas składania rocznych sprawozdań o 
wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (działy: 
III,IV,V,VI,VII,XI,XII,XIII). https://odpady-help.pl/porady/sucha-masa-
odpadow-w-bdo



DZIAŁ XIII – WYPEŁNIA ZBIERAJĄCY 
I PRZETWÓRCA 



Stany magazynowe

• Dział XIII. Informacja o odpadach poddanych 
odzyskowi, w tym recyklingowi, lub 
unieszkodliwieniu 

• Dział XIII składa się z siedmiu tabel. 
Użytkownik wypełnia tylko te tabele, które 
dotyczą jego funkcjonowania w danym 
miejscu prowadzenia działalności. 



sporne

• Uwaga! 

• Zbierający odpady, który posiada stan 
magazynowy na dzień 31 grudnia roku 
sprawozdawczego nieprzekazane lub 
nieprzetworzone odpady, powinien wypełnić 
„Dział XIII Tabela 7. Informacja o odpadach 
magazynowanych – stan na koniec roku 
kalendarzowego”. 



Jak wypełnić procesy w dziale XIII?

• Wypełnianie każdej tabeli zaczynamy od dodania 
wszystkich miejsc prowadzenia działalności dla 
danego województwa, w których prowadzone są 
dane procesy odzysku lub unieszkodliwiania. 

• Wybieramy tylko spośród miejsc dodanych w 
dziale I sprawozdania. Jeżeli w wyszukiwarce 
miejsc prowadzenia działalności brakuje jakiegoś 
miejsca, należy najpierw dodać je w dziale I. 

• Jeżeli w danym MPD działa instalacja do 
przetwarzania opadów, powinniśmy wykazać to w 
dziale I oraz w dziale III, który stanowi informację 
o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów. 



Jak wypełnić procesy w dziale XIII?
• W każdej tabeli dotyczącej podmiotu dodajemy informacje o kodzie 

i rodzaju odpadów poddanych poszczególnym procesom „D” lub 
„R”. 

• osobno wykazujemy recykling, odzysk i unieszkodliwienie 
odpadów w instalacjach. Natomiast razem – odzysk i 
unieszkodliwienie poza instalacją. 

• Wykazujemy także osobno informację o odpadach poddanych 
przygotowaniu do ponownego użycia oraz o magazynowanych 
odpadach na koniec roku kalendarzowego. 

• Nowością jest wykazywanie utraty statusu odpadów. Dotyczy to 
procesu odzysku, w tym recyklingu, w wyniku którego odpady 
przestają być odpadami zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach. 





NOWOŚĆ 2022/2023
• w sprawozdaniu za 2022 rok składanym do 15 marca 2023 

podmiot prowadzący odzysk będzie miał obowiązek 
podawania masy oraz rodzaju produktów i materiałów 
powstałych w wyniku przygotowania do ponownego 
użycia, recyklingu lub innego odzysku. 

• nie każdy podmiot dotychczas zbierał takie dane. 

• nie jest jasne, jak obliczyć masę powstałych produktów, w 
przypadku gdy w procesie produkcji/przetwarzania 
dochodzą dodatkowe surowce lub półprodukty. 

• Rodzaj produktów i materiałów powstałych w procesie 
odzysku nie podlega żadnym kwalifikacjom z perspektywy 
odpadowej, dlatego trzeba będzie w ogólny sposób opisać 
powstałe produkty lub materiały. 



Dział XIII tabela 7 

• Informacja o odpadach magazynowanych –
stan na koniec roku kalendarzowego

• Uwaga – podanie kodu D – magazynowanie 1 
rok

• Podanie kodu R  - 3 lata

• Jak to sprawdzić…?





Do kogo składa się  sprawozdanie o 
wytwarzanych odpadach? 

• Roczne sprawozdanie o wytwarzanych 
odpadach i o gospodarowaniu odpadami (art. 
75 ustawy o odpadach) składamy w systemie 
BDO do marszałka województwa właściwego 
ze względu na miejsce prowadzenia 
działalności podmiotu (miejsce wytworzenia 
lub gospodarowania odpadami). 

• Jeżeli prowadzimy działalność w więcej niż 
jednym województwie, składamy oddzielne 
sprawozdanie dla każdego województwa 



SPRAWOZDANIE  O PRODUKTACH, 
OPAKOWANIACH I O 
GOSPODAROWANIU ODPADAMI



Kto je robi?
• Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu 

odpadami nie jest związane z ewidencją odpadów. Dotyczy ono 
tylko produktów i opakowań! 

• Należy pamiętać, że w przypadku zawarcia umowy z organizacją 
odzysku w większości przypadków to ta organizacja złoży w 
naszym imieniu sprawozdanie w zakresie, w jakim umowa została 
podpisana. 

UWAGA!

• Jeżeli podmiot jest także wytwórcą odpadów, to w zakresie 
sprawozdania o produktach i opakowaniach obowiązki wypełni 
organizacja odzysku, natomiast w zakresie sprawozdania 
odpadowego należy złożyć sprawozdanie samodzielnie. 



Do kogo składa się  sprawozdanie o 
produktach i opakowaniach? 

marszałkowi województwa właściwemu ze względu na: 

• siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy – w przypadku sprawozdania 
o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich 
powstającymi oraz sprawozdania o przeprowadzonych publicznych kampaniach 
edukacyjnych; w przypadku braku siedziby lub miejsca zamieszkania na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy miejscowo jest Marszałek 
Województwa Mazowieckiego. 

• miejsce prowadzenia przez przedsiębiorcę jednostki handlu detalicznego lub 
hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, 
objęte opłatą recyklingową – w przypadku sprawozdania o liczbie nabytych i 
wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego. 

• Jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie wprowadzania toreb na 
zakupy z tworzywa sztucznego na terenie różnych województw, składa 
oddzielne sprawozdania do każdego z właściwych marszałków. 



Wysyłka sprawozdania 

• Wysyła użytkownik główny

• Art. 180a. Kto, wbrew obowiązkowi, o
którym mowa w art. 76, nie składa
sprawozdania, podlega karze grzywny.

• (do 5 000 zł)

• Czy użytkownik główny musi załączyć  
pełnomocnictwo i opłatę? 



sankcje

art. 180a uo

Kto, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w

art. 76, nie składa sprawozdania

• podlega karze grzywny.



Złożenie sprawozdania 

• Złożone sprawozdanie pokaże się na liście sprawozdań. 

• możliwość wglądu do niego 

• pobrania urzędowego potwierdzenia odbioru „UPO”. 

• opcja „Utwórz korektę”, która pozwala utworzyć 
korektę sprawozdania. 

• Po zaakceptowaniu sprawozdania przez urząd powinno 
ono uzyskać status „Zatwierdzone”. 

• Sprawozdanie jest przechowywane tylko w wersji 
elektronicznej. Nie ma możliwości pobrania go w 
formacie PDF lub wydrukowania. 



Uwaga: 

• Podmioty mają obowiązek przechowywania 
dokumentów stanowiących podstawę 
rocznego sprawozdania przez 5 lat, licząc od 
końca roku kalendarzowego, którego dotyczą. 

• Np.

• Masa opakowań, w tym opakowań środków 
niebezpiecznych, w których zostały 
wprowadzone do obrotu produkty, z 
podziałem na poszczególne ich rodzaje 



CO NAS CZEKA W 2023 ZA 2022?



Dział I

• W dziale I zmieni się sposób wykazywania 
instalacji (oraz w pozostałych działach)







Odpady żywności w sprawozdaniach 

Art. 75. [Elementy rocznego sprawozdania o 
wytwarzanych odpadach i o 
gospodarowaniu odpadami]

2. Roczne sprawozdanie, o którym mowa w ust. 
1, zawiera co najmniej:

f) 101

• masie i rodzajach wytworzonych odpadów 
żywności;





Czym są odpady żywności? 
Art. 3 ust. 1 pkt 13a)

odpadach żywności - rozumie się przez to żywność w rozumieniu art. 2 rozporządzenia 
(WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. 
ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego 
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w 
zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.), 
która stała się odpadami;

• Przykładowo odpadami żywności nie są: 1) rośliny przed dokonaniem zbiorów

2) Słoma i inne naturalne niebędące niebezpiecznymi substancjami pochodzącymi z 
produkcji rolniczej lub leśnej, które sa wykorzystywane w rolnictwie, leśnictwie lub do 
produkcji energii z takiej biomasy za pomocą procesów lub metod, które nie są 
szkodliwe środowiska ani nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzkiego

3) zwierzęta padłe lub zabite np. z przyczyn weterynaryjnych przed ubojem

4) Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego  w tym produkty przetworzone objęte 
rozporządzeniem w sprawie PUPZ z wyjątkiem tych, które są przewidziane do 
przekształcenia termicznego składowania na składowisku lub do wykorzystania w 
zakładzie produkcyjnym biogaz lub w kompostowni  

(pouczenie z BDO)

https://sip.lex.pl//document/67427790?unitId=art(2)&cm=DOCUMENT


Co nas czeka w branży handlu i  
gastronomicznej? 

• Obowiązek pobierania opłat w celu zmniejszenia 
stosowania produktów jednorazowego użytku z 
tworzywa sztucznego przez wprowadzenie opłaty 
za wprowadzanie do obrotu i udostępnianie 
nabywcom tego typu produktów. Dotyczy to 
takich produktów jak: kubki na napoje z 
pokrywkami i wieczkami oraz pojemniki na 
żywność, w tym pojemniki na posiłki typu fast 
food, z których bezpośrednio spożywane są 
posiłki



• Obowiązek prowadzenia oddzielnie dla każdej 
jednostki handlowej lub gastronomicznej 
ewidencji. 

• Ewidencję tą prowadzi się w postaci papierowej 
lub elektronicznej, rejestrując liczby nabytych i 
wydanych nabywcom odpowiednio opakowań 
jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego lub 
produktów w opakowaniach jednorazowego 
użytku z tworzywa sztucznego, w danym roku 
kalendarzowym. 



• UWAGA! 

• Ewidencję liczby nabytych i wydanych opakowań 
lub produktów w opakowaniach jednorazowego 
użytku z tworzywa sztucznego prowadzi się poza 
systemem BDO! 

ALE 

• obowiązek złożenia sprawozdania przez jednostki 
handlowe i gastronomiczne. Sprawozdanie 
składane będzie do 15 marca za poprzedni rok 
kalendarzowy w systemie BDO. 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! 


