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Wstępny plan działań realizacji BDO
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Analiza przedwdrożeniowa - przygotowanie wstępnych materiałów 

merytorycznych (MŚ)

schematy decyzyjne (link do tabeli)

wykazy informacji  i danych

Konsultacje materiałów merytorycznych - UM, GIOŚ, GDOŚ, GUS

Ekspert zewnętrzny – analiza przygotowanych materiałów 

merytorycznych pod kątem informatycznym – przygotowanie 

podstawowych wymagań dla wykonania BDO

Wyłonienie Wykonawcy BDO – postepowanie przetargowe

Wykonanie BDO – lata 2014 – 2016

Opiniowanie w ramach ENEA – Grupa Robocza ds. Gospodarki 

Odpadami + GUS



Ekspert Zewnętrzny
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Analiza przedwdrożeniowa działań dla systemu sprawozdawczości, rejestru 

oraz BDO

• Procesy główne i podprocesy BDO

• Dane merytoryczne niezbędne do wykonania BDO

• Przeniesienie zasobów (WSO i CSO) i baz prowadzonych przez GIOŚ (baterie) 

• Najlepsze systemy/technologie informatyczne, wariant optymalny BDO

• Dane informatyczne dla BDO

RAPORT cząstkowy (I) Wstępny opis utworzenia BDO (+opiniowanie), 

wskazanie harmonogramu

Określenie szczegółowych wymagań dla BDO 

Szacowane koszty działań i wymagań dla BDO związanych z utworzeniem, 

testowaniem, eksploatacją, serwisowaniem, dostosowywanie do zmian prawa

Przygotowanie informacji niezbędnych do opracowania Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ) na wykonanie BDO

RAPORT cząstkowy (II) Projekt Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) wykonania BDO (+opiniowanie)



Realizacja BDO
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Program wieloletni – środki NFOŚiGW

2014

Przygotowanie SIWZ do na Wykonawcę BDO

Przetarg, wybór Wykonawcy BDO

Analiza, zaprojektowanie nowej bazy

2015

Lokalizacja, sprzęt i tworzenie bazy 

Testowanie 

Szkolenia

2016

Przenoszenie danych



Raport do EUROSTAT za 2012

Rozporządzenie 2150/2002 w sprawie statystyki 

odpadów

Termin przekazania raportu – czerwiec 2014

Przygotowanie raportu MŚ i GUS

Dane za 2012 – ostatecznie zweryfikowane do końca 

stycznia 2014
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EUROSTAT / 2012 

Weryfikacja danych przez UM - zakres sprawdzenia – sugestie GUSu:

złożenie sprawozdania przez wszystkich posiadaczy odpadów – zwłaszcza 

tych którzy w latach ubiegłych uczestniczyli w sprawozdawczości a nie 

zakończyli działalności

wypełnienie pola REGON (14 znaków) - wytwórcy 

zachowanie trendów w szeregach czasowych dla poszczególnych 

wytwórców

znaczące różnice w danych dotyczące ilości wytworzonych odpadów 

danego kodu przez poszczególnych wytwórców w porównaniu z latami 

ubiegłymi

ilości wyrażone w poprawnych jednostkach miary

właściwa klasyfikacja i przypisanie kodów odpadów

porównanie ilości odpadów wytworzonych z ilościami odpadów 

przetworzonych (D/R)

odpady grup 05, 06, podgrupy 15 01, oraz kodów: 03 01 04, 17 04 05, 17 

05 03, 18 01 03*, 18 01 06* - znacząco więcej przetworzonych niż 

wytworzonych
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Sprawozdania za 2013 –

Procesy R / D wg nowej ustawy
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
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