BAZA DANYCH O ODPADACH -2022 ROK
SPRAWOZDAWCZOŚĆ BDO ZA ROK 2021
Najnowsze zmiany w przepisach dot. systemu BDO, w tym najnowsze
nowelizacje ustawy o odpadach oraz ustawy o gospodarce
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
Elektroniczne sprawozdania sporządzane i składane za pośrednictwem
bazy BDO, za rok 2021 – praktyczne warsztaty
► Sprawozdanie o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w
systemie BDO.










15 marca 2022r. - ustawowy termin na złożenie sprawozdania BDO.
Moduł sprawozdawczy w bazie BDO.
Podmioty zobowiązane do składania sprawozdań.
Zakres sprawozdania w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.
Sposób wypełniania sprawozdań o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok
2021, na podstawie prowadzonej elektronicznej ewidencji odpadów w bazie BDO przez wytwórców
odpadów oraz gospodarujących odpadami.
Moduł elektronicznych wezwań o korekty sprawozdań w systemie BDO.
Najnowszy moduł powiadomień mailowych o korespondencji z urzędu marszałkowskiego.
Składanie korekt sprawozdań w bazie BDO i korespondencja elektroniczna z urzędem.

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





Termin sprawozdawczy 15 marca 2022r. ZA ROK 2021.
Najnowsze zmiany w sprawozdawczości produktowej, dot. odpadów opakowaniowych i
poużytkowych.
Prowadzenie ewidencji opakowań i produktów, niezbędnej do sporządzenia elektronicznych
sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami.
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.
 Moduł integracyjny API, dostęp do konta w bazie BDO, różne uprawnienia użytkowników
systemu BDO oraz sporządzanie sprawozdań przez organizacje odzysku.
Rozwiązywanie problemów składania sprawozdań produktowych przy podpisanych umowach z
organizacjami odzysku opakowań czy organizacjami samorządu gospodarczego.
Obowiązkowe sprawozdanie w BDO za torby foliowe z tworzyw sztucznych i opłatę recyklingową.
Nowy moduł powiadomień mailowych w systemie BDO.
Przesunięcie terminu wdrożenia modułu potwierdzeń w systemie BDO.
Pomoc de minimis w zakresie opłat produktowych, w tym zwolnienia z opłat produktowych i opłat
na publiczne kampanie edukacyjne z opakowań, sprzętu i baterii.
Problemy z naliczaniem opłat produktowych – wykorzystywanie kalkulatorów opłatowych do
ustalania wysokości należnej opłaty i wypełniania sprawozdań w BDO.
Nowy Moduł wniosków o pomoc de minimis w bazie BDO.
Kary za nieskładanie sprawozdań i nieskładanie korekt sprawozdań.

► Rejestr BDO – elektroniczne wnioski BDO.











Wpis do Rejestru BDO i obsługa konta użytkownika w systemie BDO.
Tworzenie kont użytkowników głównych i podrzędnych w bazie BDO, logowanie do bazy.
Najnowsze zmiany w przepisach dot. BDO, uruchamianie kolejnych modułów systemu BDO.
Rejestr BDO – elektroniczne wnioski BDO, rejestrowe, aktualizujące dane oraz o wykreślenie z
rejestru BDO.
Prawidłowe wpisy wytwórców odpadów, transportujących odpady oraz zbierających i
przetwarzających odpady.
Konieczność aktualizacji wpisów przez Wprowadzających do obrotu produkty w opakowaniach, w
tym sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie i akumulatory.
Prawidłowy sposób wypełniania elektronicznych wniosków.
Dbanie o posiadanie kompletnego wpisu do rejestru BDO.
Nowe kategorie przedsiębiorców objętych obowiązkiem wpisu.
Kary za brak numeru rejestrowego, za nieumieszczanie numeru BDO na dokumentach.

► Elektroniczna ewidencja odpadów w bazie BDO.




Prowadzenie elektronicznej ewidencji odpadów na potrzeby sprawozdawcze, w tym wystawianie
kart przekazania odpadów i odpadów komunalnych oraz wypełnianie kart ewidencji odpadów.
Rodzaje ewidencji w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, uproszczona ewidencja
odpadów, zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.
Prowadzenie kart ewidencji odpadów, w tym kart ewidencji komunalnych osadów ściekowych,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów niebezpiecznych czy pojazdów
wycofanych z eksploatacji.






Elektroniczna obsługa ewidencji odpadów – możliwości wycofania, odrzucania i korygowania kart
przekazania oraz możliwości edycji wpisów na kartach ewidencji, dokumenty zastępcze, własny
transport wytworzonych odpadów.
Problemy z obsługą elektronicznej ewidencji odpadów.
Najnowsze kary za nieprowadzenie lub nierzetelne i nieterminowe prowadzenie ewidencji
odpadów.

► Metodyka szkolenia: wykład, prezentacja multimedialna, pytania oraz wyjaśnianie problemów
i sytuacji przedstawianych przez uczestników szkolenia.

