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Szanowny Panie,

w związku z pismem z 14 sierpnia br., znak nr: WPL.537.2020, dotyczącym 
zgłaszanych przez organizacje branżowe pytań w zakresie funkcjonowania Bazy danych 
o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), poniżej przestawiam 
stosowne wyjaśnienia.

W odpowiedzi na pytania postawione w przekazanym piśmie Stowarzyszenia Forum 
Recyklingu Samochodów FORS, należy zauważyć, że pierwotnie przepis dopuszczający 
prowadzenie ewidencji odpadów w formie papierowej, równolegle do ewidencji prowadzonej 
elektronicznie za pomocą dedykowanego modułu w BDO, obowiązywać miał do końca 
czerwca 2020 r. Jednocześnie podmioty prowadzące ewidencję w formie papierowej miały 
obowiązek wprowadzenia danych z tych dokumentów do BDO najpóźniej 
do 31 lipca 2020 r.1

Zastosowanie w ustawie o odpadach2 powyższych przepisów wynikało z licznych 
próśb kierowanych do Ministra Klimatu w sprawie możliwości ustanowienia okresu 
przejściowego w związku ze zmianą formy prowadzenia ewidencji z dokumentów 
papierowych na formę elektroniczną w BDO od 2020 r.

Jednak ze względu na ogłoszenie stanu epidemii, a także w wyniku problemów 
urzędów marszałkowskich związanych z terminowym rozpatrywaniem wniosków o wpis 
do Rejestru-BDO, wprowadzone zostały zmiany polegające na wydłużeniu okresu 
dotyczącego możliwości równoległego prowadzenia ewidencji w formie papierowej3, a także 
zrezygnowano z obowiązku przenoszenia danych z tych dokumentów do BDO4.

Powyższe rozwiązanie wynikało również ze zgłaszanych przez podmioty uwag, 
iż wydłużenie okresu prowadzenia ewidencji w formie papierowej uniemożliwi skuteczne

1 Art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustawy (Dz. U. poz. 
150).

2 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. poz. 797 i 875).
3 Art. 42 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r.  zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z póżn. zm.).

4 Art. 26 pkt 1 ustawy ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z 
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875 i 1086).
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i terminowe przeniesienie dużej ilości tych dokumentów sporządzonych w ciągu roku do 
modułu ewidencji w BDO.

Natomiast w odniesieniu do pytań zgłaszanych przez organizacje odzysku sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, informuję, że w dniach 6 i 20 sierpnia br. Ministerstwo 
Klimatu wraz z Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym 
zorganizowało spotkania z przedstawicielami tych organizacji, podczas których 
przedstawiono wyjaśnienia dotyczące kwestii problematycznych związanych z BDO. 

W związku sygnalizowanym w dn. 3 września br. podczas spotkania z Panem 
Adamem Abramowiczem - Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców, zagadnieniem 
dot. odstąpienia od walidacji w BDO dołączania pełnomocnictw do sprawozdań, mając na 
uwadze fakt, że oryginały pełnomocnictw w zdecydowanej większości przypadków znajdują 
się w posiadaniu urzędów marszałkowskich, IOŚ-PIB zdejmie wymagalność w tym zakresie.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z ustaleniami z ww. spotkania z Panem 
Rzecznikiem, w dniu 7 września br. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut 
Badawczy przekazał drogą mailową komunikat skierowany do podmiotów posiadających 
wpis w Rejestrze-BDO dotyczący m.in. przypomnienia o konieczności udzielania kluczy do 
oprogramowania API, dających dostęp do indywidulanych kont w BDO organizacjom 
odzysku, z którymi podmioty mają podpisane umowy. 

Ponadto Ministerstwo Klimatu przekazało także pisemnie ww. komunikat 
organizacjom odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

Dodatkowo zwracam się  również z uprzejmą prośbą o publikację tego komunikatu 
(w załączeniu) na stronie internetowej Rzecznika. 

Z poważaniem

Marzena Berezowska
Dyrektor
Departament Gospodarki Odpadami
/ – podpisany cyfrowo/

Zał. wym.
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