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WARSZAWIE i KATOWICACH
szkolenie na następujący temat:

SZKOLENIE

BAZA DANYCH O ODPADACH (BDO) - 2020
w świetle najnowszych zmian
Nowy moduł sprawozdawczy w BDO

Na szkoleniu szczegółowo zostaną omówione:
Najnowsze zmiany w przepisach dot. systemu BDO; Nowy moduł sprawozdawczy BDO; Nowe terminy
sprawozdawcze za rok 2019 i terminy płatności opłat produktowych; Sporządzanie sprawozdań: o wytworzonych
odpadach i o gospodarowaniu odpadami w systemie BDO, o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu
odpadami; Opłata recyklingowa za torby foliowe; Przepisy przejściowe dla ewidencji odpadów; elektroniczne KPO
i KEO; Rejestr BDO – elektroniczne wnioski BDO.

► SYSTEM BDO - wpis do Rejestru BDO
i Konto użytkownika w systemie BDO.
• Najnowsze zmiany w przepisach dot. BDO,
uruchamianie kolejnych modułów systemu BDO.
• Nowy katalog odpadów. Przesunięte terminy
sprawozdawcze.
• Rejestracja i logowanie w bazie BDO.
• Tworzenie kont użytkowników głównych
i podrzędnych do obsługi BDO.
• Osoby uprawnione do prowadzenia ewidencji
odpadów i wysyłania sprawozdań BDO.
Pełnomocnictwa.

► Sprawozdanie o wytworzonych odpadach
i o gospodarowaniu odpadami w systemie
BDO.
• Moduł sprawozdawczy w BDO. Nowy termin
złożenia sprawozdania za rok 2019.
• Sporządzanie elektronicznego sprawozdania przez
wytwórców odpadów i gospodarujących odpadami.
• Dobór tabel i działów sprawozdania w zależności od
rodzaju prowadzonej działalności.
• Wypełnianie różnych działów sprawozdania przez
podmiot z uwagi na połączenie zbiorczych zestawień
o odpadach ze sprawozdaniami z zakresu zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz
z zużytych baterii i akumulatorów.
• Wysyłanie sprawozdań przez system BDO.

► Przepisy przejściowe dla ewidencji
odpadów. Elektroniczne KPO i KEO.

• Papierowa ewidencja odpadów do końca 2020 roku.
• Okres awarii i okres przejściowy dla ewidencji
odpadów.
• Nowe zwolnienia z obowiązków prowadzenia
ewidencji odpadowej.
• Obsługa elektronicznej ewidencji odpadów.
• Wystawianie elektronicznych kart ewidencji
odpadów, kart przekazania odpadów i kart
przekazania odpadów komunalnych.
• Problemy z obsługą elektronicznej ewidencji
odpadów.
• Kary za nie prowadzenie ewidencji odpadów.

► Rejestr BDO – elektroniczne wnioski BDO.
• Jak wypełnić elektroniczny wniosek o wpis do
rejestru BDO i wniosek aktualizacyjny.
• Nowe kategorie przedsiębiorców objętych
obowiązkiem wpisu.
• Jak uzyskać kompletny wpis do rejestru BDO.

• Indywidualne konta użytkowników BDO. Problemy
z logowaniem.
• Kary za brak numeru rejestrowego, za
nieumieszczanie numeru BDO na dokumentach.

► Wypełnianie elektronicznych sprawozdań
o produktach, opakowaniach
i o gospodarowaniu odpadami.

• Najnowsze zmiany w sprawozdawczości
produktowej, dot. odpadów opakowaniowych
i poużytkowych.
• Nowe terminy sprawozdawcze za rok 2019 a terminy
płatności, pomoc de minimis w zakresie opłat
produktowych.
• Tworzenie w systemie BDO jednego zbiorczego
sprawozdania produktowego z zakresu ustaw:
o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi, o obowiązkach przedsiębiorców
w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami
i o opłacie produktowej, o bateriach i akumulatorach,
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
o pojazdach wycofanych z eksploatacji.
• Zbiorcze sprawozdanie dla wprowadzających
produkty w opakowaniach, wprowadzających do
obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie
i akumulatory.
• Sprawozdawczość sprzętowa u marszałka
województwa, już nie w GIOŚ.
• Rozwiązywanie problemów składania sprawozdań
produktowych przy podpisanych umowach
z organizacjami odzysku.
• Elektroniczne sprawozdania wprowadzających
pojazdy składane przez BDO do marszałków
województw.
• Problemy z naliczaniem opłat produktowych –
wykorzystywanie kalkulatorów opłatowych do
ustalania wysokości należnej opłaty i wypełniania
sprawozdań w BDO.

► Opłata recyklingowa za torby foliowe.

• Najnowsze obowiązki prowadzących jednostki
handlu detalicznego i hurtowego.
• Obowiązek rejestracji w Rejestrze BDO, obowiązek
prowadzenia ewidencji, obowiązek sprawozdawczy
w BDO.
• Zmiana systemu płatności opłaty recyklingowej
z rocznego na kwartalny.
• Wypełnianie elektronicznego sprawozdania z torebek
foliowych objętych opłatą recyklingową w BDO.

– verte –

Szkolenie prowadzi: Małgorzata KOZICKA-OCHAL Ekspert w opłatach środowiskowych, szkoleniowiec z zakresu
Rejestru BDO i bazy BDO, opłat produktowych dot. opakowań, produktów, baterii i akumulatorów, zseie, pojazdów, Prawa
wodnego i Prawa ochrony środowiska. Wieloletni wykładowca naszych szkoleń.
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Należność za:
• Uczestnictwo z mat. szkoleniowymi –
(materiały autorstwa wykładowcy)

610 zł netto + 23% VAT

Organizacja szkoleń z zastosowaniem obowiązujących procedur sanitarnych.
Szkolenie finansowane w całości lub co najmniej w 70% ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT
Szkolenie spełnia definicję szkolenia zawodowego.
Uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia.
W czasie szkolenia przewidziany jest serwis kawowy oraz lunch.
Przy zgłoszeniu 2 uczestników (i więcej) udzielamy 10% bonifikaty (liczonej od każdej osoby).

Rozpoczęcie szkolenia: godz. 10.00

Szkolenie nr 25/20 w dniu 28 września 2020r. - WARSZAWA
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, ul. Żurawia 47; sala konferencyjna – 203

Szkolenie nr 27/20 w dniu 9 października 2020r. – KATOWICE
Q Hotel Plus Katowice, ul. Wojewódzka 12 sala konferencyjna – Frappe

Zgłoszenia przyjmuje: Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych „Konspekt” 58-316 Wałbrzych, ul. Palisadowa 43-4,

tel./fax: (74) 848 29 07, (74) 848 28 82, e-mail: konspekt@konspekt.com.pl; szkolenia@konspekt.com.pl www.konspekt.com.pl
Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A. o/W-ch 04 1090 2271 0000 0001 2373 5540, podając na przelewie nr szkolenia lub opłacić gotówką na miejscu.

Santander Bank Polska S.A.
Oświadczamy że szkolenie finansowane jest w 100 % ze środków publicznych
Oświadczamy że szkolenie finansowane jest co najmniej w 70% ze środków publicznych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail, nr tel.)
przez PUC „KONSPEKT”w Wałbrzychu w celu przesyłania informacji o szkoleniach i w zakresie niezbędnym
do realizacji usługi szkoleniowej.

Dane do faktury

czytelnypodpis

