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BDO ciągle ewoluuje, a celem wszystkich zabiegów jest ułatwianie pracy podmiotom oraz 
eliminacja wszelkich nieprawidłowości, które użytkownicy zgłaszają na bieżąco.

W sierpniu i we wrześniu wprowadzono część poprawek w życie, dzięki czemu system stał 
się nieco łatwiejszy w użytkowaniu. Oczywiście nadal ma wiele niedoskonałości, jednak 
małymi krokami pojawiają się co raz to nowe ulepszenia.

Niniejsza książka to zbiór najnowszych zmian, najczęściej popełnianych błędów  
oraz wskazówek dotyczących wypełniania najpowszechniejszych sprawozdań, tj. o rodza-
jach i ilości wytworzonych odpadów oraz o gospodarowaniu nimi, sprawozdań z zakresu 
produktów, opakowań i gospodarowania odpadami opakowaniowymi oraz sprawozdań 
dotyczących jednorazówek. 

Książka zawiera także wiele innych ciekawych elementów, takich jak:
• planowane zmiany dotyczące gospodarowania produktami i odpadami opakowaniowymi,
• porady, jak prowadzić ewidencję odpadów krok po kroku w BDO,
• wyjaśnienie, jak uzyskać podpis kwalifikowany i profil zaufany,
• porady, jak radzić sobie podczas problemów technicznych z BDO,
• informacje o karach, jakie grożą za brak wpisu w BDO oraz
• kilkadziesiąt pytań i odpowiedzi na pytania nurtujące czytelników z zakresu BDO, a także
• wzory papierowych ewidencji prowadzonych w czasie awarii systemu.

Zachęcamy do lektury!
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1. WSTĘP

W sierpniu i we wrześniu 2021 roku wprowadzono kilka istotnych 
zmian w funkcjonowaniu systemu BDO, m.in. z zakresu modułu ewi-
dencjonowania odpadów. Rejestr funkcjonuje już od 23 stycznia 2018 r.,  
jednak nadal daleko mu do doskonałości.

Od 1 stycznia 2020 r. wpisy do rejestru są możliwe tylko na wniosek 
elektroniczny. Wszystkie wnioski papierowe są odrzucane. Wpisu doko-
nuje się przez rejestrację na stronie internetowej: https://bdo.mos.gov.pl.

Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie BDO, zgodnie z art. 80 
ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1972), jest marszałek właściwego miejscowo województwa.

Wpis powinno się uzyskać przed rozpoczęciem działal

ności!
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2. NAJNOWSZE ZMIANY W BDO

Poznaj najnowsze zmiany w BDO, które – o dziwo – powinny znacznie 
ułatwić pracę w systemie.

Zmiany	od	9	sierpnia	2021	r.
1. Możliwość wyboru daty przetworzenia w zakładce „Przetwarzane” 

w przypadku karty ewidencji odpadów.

Zdjęcie 1. Zmiana w KEO dotycząca zakładki „Przetwarzane”

Zmiana ta dała możliwość uzupełnienia dat przetwarzania odpadów 
wstecz oraz można dokonać korekty już zrobionych wpisów z poprzednich 
okresów.




