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KIGEiT/3591/12/2019 

Sz. P.  

Jan Filip Staniłko 

Dyrektor  

Departament Innowacji 

Ministerstwo Rozwoju 

 
 

Dotyczy: Bazy Danych o Odpadach 

 

 

 

w związku z prośbą Ministerstwa Rozwoju w sprawie planowanego od 1 stycznia 2020 r. 

obowiązku prowadzenia ewidencji systemu BDO, niniejszym w imieniu Krajowej Izby 

Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji na podstawie uwag zgłoszonych przez naszych 

członków wnioskujemy o: 

 przedłużenie terminu wdrożenia systemu BDO, 

 wydłużenie procesu testowania bazy BDO, 

 wprowadzenie dodatkowych usprawnienia w bazie BDO które ułatwiałyby 

przedsiębiorcom wypełnianie ewidencji odpadów. 

Szczegółowe uwagi przekazuję w załączniku do niniejszego pisma. Mamy nadzieję, że 

nasze uwagi będą pomocne przy wprowadzaniu nowych rozwiązań. Również przy dalszych 

pracach służymy naszą wiedzą oraz doświadczeniem.  

 

 

Prezes Zarządu 

 

 

Stefan Kamiński 

  

  

Załącznik: 

 Uwagi KIGEiT dot.  obowiązku prowadzenia ewidencji systemu BDO. 
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Załącznik do pisma KIGEiT/3591/12/2019 

Uwagi, komentarze, propozycje KIGEiT w związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2020 roku 

elektronicznej ewidencji systemu BDO (Bazy danych o odpadach): 

1. Z uwagi, że baza testowa BDO została udostępniona dla wszystkich podmiotów dopiero 

pod koniec listopada 2019 roku, jest stanowczo za mało czasu na wypracowanie procedur 

współpracy między dostawcą, transportującym a odbiorcą odpadów odnośnie obsługi bazy 

BDO. Wytwórca odpadów zwykle współpracuje z kilkoma odbiorcami, a każdy odbiorca 

odpadów jest obsługiwany jeszcze odpowiednio przez ileś firm transportowych. 

Generalnie: jest zbyt krótki czas na przeszkolenie z systemu BDO. 

2. Dużym problemem dla przedsiębiorców jest konieczność wpisywania masy na KPO od 

razu przy wysyłce odpadów, ponieważ zmusza to ich do zakupu wag, tak aby ewidencja 

była prowadzona rzetelnie. W większości przypadków podmiot nie będzie miał wagi 

i będzie wpisywał na KPO orientacyjną masę odpadu co spowoduje rozbieżności 

w momencie faktycznego zważenia odpadu u jego odbiorcy. Odbiorca będzie musiał 

odrzucić KPO, które ponownie trafi do korekty do wytwórcy. Taka sytuacja będzie miała 

miejsce każdorazowo przy każdym przekazaniu. Aby usprawnić proces i zwiększyć 

rzetelność przekazywanych danych należy wprowadzić prostsze zasady 

potwierdzania wag na KPO. 

Propozycja:  wprowadzenie możliwości dokonania zmian wagi na KPO po przyjeździe 

odpadu do odbiorcy, bez konieczności odrzucania przez niego KPO 

i tworzenia korekt dokumentów. Powinna być pojedyncza możliwość 

zmiany masy na tym samym KPO dokonana przez odbiorcę i  informacja 

ta powinna być przesłana do wytwórcy i zatwierdzona przez niego. 

Obecnie każdorazowo może mieć miejsce sytuacja, że karta przekazania 

odpadu zostanie odrzucona przez odbiorcę z powodu podanie złej wagi, 

która musi być podana przy planowaniu transportu i wystawianiu kart - 

a nie ma możliwości dokładnego zaplanowania wagi - trzeba będzie 

wystawiać korekty. W dużych firmach, przy dużej ilości odpadów, 

dodatkowy nakład pracy jest wręcz niewyobrażalny (prawie jakby to była 

podstawowa działalność). 

3. Zmiana wagi czy doprecyzowanie kodu odpadu przez odbiorcę nie powinno być 

uwarunkowane czasowo. Program powinien dawać możliwość zatwierdzenia wykonania 

działania a nie doprecyzowywania szczegółów. W momencie przyjazdu odpadu do 

odbiorcy powinna być możliwość zamknięcia usługi transportu, a konieczne zmiany 

możliwe do wykonania w przeciągu np. tygodnia. Działania w czasie rzeczywistym 

stwarzają problemy: całkowitej czasowej dyspozycji wszystkich uczestników obrotu 

odpadami (wytwórcy, odbiorcy i transportującego odpad). 

4. W przypadku transportów z niektórymi rodzajami odpadów, które jadą w dalekie trasy do 

odbiorcy odpadów, dopiero po segregacji u odbiorcy zostaną nadane kody odpadu i ilości. 

Będzie to uciążliwe w systemie poprzez brak możliwości rozbicia kart przekazania 

odpadu i wystawiania kart z posortowanymi odpadami i rzeczywistą wagą dopiero po 

dotarciu do odbiorcy. Może to doprowadzić do sytuacji takiej, że system będzie brał pod 

uwagę wszystkie masy wpisane z jednego odbioru. 

5. Przy wysyłce odpadów innych niż komunalne, w bazie BDO należy oprócz dnia wskazać 

również godzinę odbioru odpadów co wiąże się z dużym zaangażowaniem pracowników 

w danej firmie, koniecznością bycia w ciągłej dyspozycji przez osoby które w firmie są 
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odpowiedzialne za obsługę bazy BDO. Odbiorca odpadów wskazuje konkretny dzień 

odbioru odpadów ale trudno przewidzieć o której godzinie dokładnie przyjedzie transport, 

o 5 rano, 17 czy 20 wieczorem. Dla wskazanych odpadów zasadne wydaje się wycofanie 

z wpisywania na KPO godziny, a jedynie wskazanie dnia odbioru. Usprawni to obieg 

KPO i nie będzie obciążało dodatkowo pracowników firmy – głównie wytwórców 

odpadów. 

6. Baza BDO nie przewiduje rozwiązań na wypadek awarii tj. braku prądu w miejscu gdzie 

znajduje się zakład wytwarzający odpady czy braku dostępu do Internetu. Dlatego zasadne 

jest wprowadzenie procedur awaryjnych na przykład dopuszczenie możliwość 

wystawiania KPO w wersji papierowej w czasie awarii. 

7. Wprowadzenie możliwości generowania z bazy BDO raportów w formie arkusza 

kalkulacyjnego tak, aby ułatwić i przyspieszyć prace w Bazie BDO. 

8. Wprowadzenie możliwości w bazie BDO składania rocznych sprawozdań o produktach 

w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi przez 

organizacje odzysku bez konieczności pozyskiwania haseł dostępu do kont swoich 

klientów. Obecnie organizacja odzysku, aby złożyć sprawozdania dla swoich klientów, 

z którymi ma podpisane umowy musi zalogować się na koncie swojego klienta i z każdego 

konta klienta wysłać sprawozdanie, aby dopełnić obowiązków prawnych. 

9. Nasi członkowie (duże firmy), wskazują na brak możliwości wystawiania kart przekazania 

odpadu w cyklu miesięcznym, co jest bardzo wygodne dla dużych zakładów 

produkcyjnych. 

10. Nasi członkowie (duże firmy), wskazują na potrzebę zaangażowania dodatkowych kilku 

osób, które będą pomagały prowadzić system BDO. 

11. Nasi członkowie sygnalizują, że firmy transportowe są nieprzygotowane do 

każdorazowego odbioru w zakładach produkcyjnych z powodu ograniczenia systemu 

BDO. 

W związku z powyższymi wskazaniami, należałoby wydłużyć proces testowania bazy BDO 

oraz wprowadzić dodatkowe usprawnienia w bazie BDO które ułatwiać będą 

przedsiębiorcom wypełnianie ewidencji odpadów. 


		2019-12-04T16:01:03+0100




