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PROGRAM 
 

Warsztaty    Warszawa, 21.01.2020 

 

Data:  21 stycznia 2020 

Miejsce: Politechnika Warszawska, Centrum Nowych 

Technologii, Warszawa, ul. Rektorska 1 

 

Polska Unia UPS zaprasza na szkolenia/warsztaty dedykowane 

stricte znowelizowanej UoO, oraz BDO. 

Szkolenie jest kierowane do menadżerów, oraz specjalistów 

ochrony środowiska w energetyce, przedsiębiorstwach 

przemysłowych i pracowników administracji, którzy zajmują się 

gospodarką odpadami, wytwórców odpadów i gospodarujących 

odpadami, oraz wszystkich zainteresowanych tematyką 

warsztatów. 

 

INSTYTUT BADAŃ STOSOWANYCH 

POLITECHNIKA WARSZAWSKA 



Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) 

prowadzi na zlecenie Ministerstwa Środowiska sukcesywne działania dla 

przygotowania i uruchomienia narzędzia/-dzi dla obsługi ewidencji w 

zakresie gospodarki odpadami (w tym również ups-ami). 

6 września 2019 r. w IOŚ-PIB uruchomił pilotaż systemu BDO (Baza 

Danych o Odpadach) dając do uczestników pilotażu dane dostępowe 

umożliwiające zalogowanie się do testowej wersji systemu BDO.  

Głównym celem pilotażu była weryfikacja działania wytworzonych 

elementów modułu ewidencji odpadów pod względem poprawności, 

intuicyjności i łatwości w obsłudze przez docelowych użytkowników.  

Pierwsza część pilotażu trwała przez dwa tygodnie (od 9 do 20 września 

2019 r.). 

IOŚ-PIB kończył swoje prace wdrożeniowe uruchamiając Contact Center. 

 

Zakres omawianych tematów 

1. UoO -  zmiany wprowadzone przez ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. 

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 

2017 r. poz. 2422), również z uwzględnieniem zmian, które zostaną 

wprowadzone przez ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o 

odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1403), 

w zakresie:  

• zmiany zasad prowadzenia ewidencji odpadów, m.in. 

likwidacja zbiorczej karty przekazania odpadów, oraz 

konieczności podawania dodatkowych danych do ewidencji, 



• określenie zasad sprawozdawczości odpadowej za rok 2019 r. 

i lata następne, 

• decyzje na gospodarowanie odpadami (limity magazynowe, 

kody odpadów) vs ewidencja w bazie BDO. 

• Roczne Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o 

gospodarowaniu odpadami. 

2. BDO – zasady & szczegóły: 

• zasady działania Bazy Danych o Odpadach, wraz z Rejestrem 

wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach oraz 

gospodarujących odpadami, 

• podstawy ewidencji odpadów (źródła odpadów, zasady 

klasyfikacji odpadów), 

• interfejs połączenia programów z BDO (API). 

• użytkownik główny i użytkownicy podrzędni w BDO. 

• uprawnienia w BDO - dostęp do danych dla poszczególnych 

osób w firmie, 

• przesuwanie odpadów do innego oddziału tej samej firmy wg 

nowych zasad, 

• procedury wystawiania KPO, 

• wpis do rejestru BDO/wniosek o wpis, 

• obsługa kart ewidencji odpadów (KEO). 

• ewidencjonowanie odpadów wytwarzanych w instalacji i poza 

instalacją. 

 



3. Od pilotażu do wdrożenia    

Wyzwania, ryzyka, doświadczenia w zakresie dostosowania do 

prowadzenia ewidencji odpadów online w systemie BDO. 

• Wdrożone rozwiązania po testach pilotażowych 

• Planowany rozwój systemu BDO 

• Ryzyka i ograniczenia  

  

4. Ćwiczenia w nawigacji po systemie BDO na przykładach, w tym m.in.: 

• wypełnianie kart ewidencji i przekazania odpadów - 

• wybór podmiotu i miejsca prowadzenia działalności, 

• nawigacja, 

• menu robocze podmiotu, 

• wymagania przeglądarek. 

  



Program Warsztatów 

08:30 Rejestracja  

09:15  Przywitanie i wprowadzenie  

Zmiany w ustawie o odpadach 

09:30 Zmiany zasad prowadzenia ewidencji odpadów  

09:45 
Określenie zasad sprawozdawczości odpadowej za rok 

2019 r. i lata następne 

10:00 
Decyzje na gospodarowanie odpadami (limity 

magazynowe, kody odpadów) vs ewidencja w bazie BDO 

10:15  
Roczne Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o 

gospodarowaniu odpadami 

10:30 Dyskusja 

11:00 Coffee Break  

BDO – zasady & szczegóły 

11:15  Zasady działania Bazy Danych o Odpadach 

11:30  Interfejs połączenia programów z BDO (API) 

11:45 

Użytkownik główny i użytkownicy podrzędni w BDO, 

uprawnienia w BDO - dostęp do danych dla 

poszczególnych osób w firmie, przesuwanie odpadów do 

innego oddziału tej samej firmy wg nowych zasad 

12:00 Wpis do rejestru BDO/wniosek o wpis 

12:15 Obsługa kart ewidencji odpadów (KEO) 

12:30  
Ewidencjonowanie odpadów wytwarzanych w instalacji i 

poza instalacją 



12:45 Light lunch  

Ćwiczenia w nawigacji po systemie BDO 

13:30 - 15:00 

Wypełnianie kart - nawigacja 

Wybór podmiotu i miejsca prowadzenia działalności 

Menu robocze podmiotu 

Wymagania przeglądarek 

 

 

ORGANIZATOR: Polska Unia UPS / IBS 
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