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Przygotowania przed wejściem w życie BDO

• Szkolenia pracowników.

• Starania w celu przygotowania stanowiska 
komputerowego dla petentów.

• Starania w celu zatrudnienia nowych 
pracowników.

• Dotarcie do przedsiębiorców z informacją o 
wejściu w życie nowych funkcjonalności BDO.
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Wątpliwości i problemy organizacyjne 
związane z wdrożeniem BDO

• Zbyt mało informacji na temat stopnia 
zaawansowania prac nad Bazą i jej ostatecznego 
kształtu.

• Spodziewany jest znaczny wzrost ilość sprawozdań.

• Spodziewany jest znaczny wzrost liczby podmiotów 
zwracających się z prośbą o ponowne 
wygenerowanie hasła, jak również znaczy wzrost 
liczby wniosków o wpis do rejestru w związku z 
wprowadzeniem elektronicznej ewidencji odpadów.3



Wątpliwości i problemy organizacyjne 
związane z wdrożeniem BDO

• Nieznajomość obsługi komputera przez przedsiębiorców.

• Obawy odnośnie procedury weryfikacji sprawozdań. Czy 
będzie możliwość dekretacji całych sprawozdań, bądź ich 
poszczególnych działów pomiędzy pracowników 
merytorycznych?

• Komu należy udzielić upoważnień do realizacji 
obowiązków o których mowa w art. 77 u.o. (weryfikacja 
informacji zawartych w sprawozdaniach) oraz 
projektowanej architektury BDO?
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Wątpliwości techniczne w związku z 
wdrożeniem BDO

• Co będzie w przypadku braku dostępu do Internetu, 
bądź zainteresowania ze strony dużej liczby 
użytkowników w tym samym czasie (spowolnienie 
działania uniemożliwiające pracę)?

• Czy system sam będzie uzupełniać dane z Działu I 
(NIP, adres, itp.)?

• Czy system będzie weryfikować błędy arytmetyczne 
oraz automatycznie wyliczać np. osiągnięte poziomy 
zbierania/recyklingu etc.? 5



Wątpliwości techniczne w związku z 
wdrożeniem BDO

• Problematyczne będzie ustalenie masy odpadów w 
przypadku gdy wytwórca nie posiada wagi.

• Nieznany jest zakres raportowania danych np. na 
potrzeby przygotowania sprawozdania z WPGO, jego 
aktualizacji oraz udostępniania informacji o 
środowisku.

• Jaką kategorię archiwalną należy przypisać danym 
osobowym, które zgodnie z art. 80 ust. 1b pkt 2 u.o. 
należy przechowywać przez 100 lat? 6



Wątpliwości techniczne w związku z 
wdrożeniem BDO

• Jeżeli przyjmiemy założenie, że ewidencja odpadów 
będzie podstawą do weryfikacji poprawności 
sprawozdań to biorąc pod uwagę ogromną ilość 
dokumentów, przy jednoczesnych ograniczonych 
zasobach kadrowych wątpliwości budzi możliwość 
pełnego wykorzystanie tego narzędzia.

• Wątpliwości budzi regulacja dotycząca doręczeń pism 
za pośrednictwem konta BDO (art. 84a ustawy o 
odpadach oraz art. 46 §3-8 KPA).
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Wątpliwości techniczne w związku z 
wdrożeniem BDO

• W jaki sposób doręczane będą zawiadomienia o których 
mowa w art. 46 §4 KPA w przypadku gdy ww. formularz 
był wypełniany np. przez biuro rachunkowe, bądź 
podmiot uzyskał wpis z urzędu, skoro w formularzu 
rejestrowym oraz formularzu aktualizacyjnym podawany 
jest adres mailowy osoby wypełniającej formularz?

• Kto i kiedy nada uprawnienia użytkownikom o których 
mowa w art. 83 ust. 1 u.o. ?
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Podsumowanie

BDO to bardzo dobre narzędzie do zarządzania
gospodarką odpadami na poziomie krajowym jak i
poszczególnych województw, powiatów, gmin.
Jednakże, początkowo mogą się pojawiać pewnego
rodzaju problemy, dlatego niezbędna jest współpraca
wszystkich przyszłych użytkowników systemu w celu
osiągnięcia jak największego poziomu jego
niezawodności oraz dostosowania do potrzeb
podmiotów zajmujących się gospodarką odpadami.
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Dziękuję za uwagę
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