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Warszawa, 14 sierpnia 2020 r. 

Pan 

Dr Michał Kurtyka 

Minister Klimatu 

ul. Wawelska 52/54, 

00-922 Warszawa

działając na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 O ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku 

Małych i Średnich Przedsiębiorców 1, który stanowi, że do zadań Rzecznika należy 

informowanie właściwych organów o dostrzeżonych barierach i utrudnieniach w zakresie 

wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprzejmie 

przekazuję pisma przedstawicieli przedsiębiorców, będących członkami Zespołu Roboczego 

ds. Recyklingu i gospodarki odpadami Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych 

i Średnich Przedsiębiorców, dotyczące funkcjonowania Bazy Danych o Produktach 

i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami2 , z prośbą o zajęcie stanowiska. 

Po pierwsze, w jednym z pism organizacji przedsiębiorców zwrócono się z prośbą 

o nie rezygnację z implementacji do systemu BDO modułu umożliwiającego wprowadzanie do

niego dokumentów ewidencji odpadów sporządzonych w formie papierowej. Wnioskodawca

wskazuje, że brak takiej możliwości spowoduje, u przedsiębiorców korzystających na co dzień

z BDO w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów, powstanie dwóch równoległych

i niekompatybilnych zbiorów ewidencji gospodarki odpadami (elektronicznego, w ramach

800 oraz papierowego).

Podczas posiedzenia Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i gospodarki odpadami Rady 

Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, które miało miejsce 

I czerwca 2020 r.3, członkowie Zespołu podnieśli również, że dodanie wspomnianej wyżej 
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ti.mkcJonalnośct, pozwalaJąCeJ na wprowactzame do tlUU ctoKumentow ew10encJt oapaaow 

sporządzonych w formie papierowej, jest konieczne również ze względu na wymóg 

wprowadzenia do BOO dokumentów sporządzonych w formie papierowej ze względu na 

awarię systemu teleinformatycznego, w którym BOO jest prowadzona, o którym to wymogu 

mowa w art. 67 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach4. 

Po drugie, przekazuję dwa pisma organizacji przedsiębiorców, jakie zostały skierowane 

do wiadomości Rzecznika MSP, a w których wskazano na szereg problemów dostrzeżonych 

w funkcjonowaniu BOO, związanych zwłaszcza z }(orzystaniem z modułu sprawozdawczości. 

Do drugiego z tych pism wnioskodawcy dołączyli listę niezgodności, jakie, ich zdaniem, 

zachodzą między obecną funkcjonalnością systemu BOO, a przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego regulującymi prowadzenie działalności gospodarczej. 

Biorą pod uwagę powyższe, proszę uprzejmie o udzielnie informacji, czy na te wnioski 

została udzielona odpowiedź, jak również czy ministerstwo rozważało podjęcie stosownych 

działań w przedmiotowej materii podnoszonej w załączonych wnioskach. 

Załączniki: 
I. kopia pisma Pana Adama Małyszki, Prezesa Stowarzyszenia FORS, z 11 maja 2020 r.;
2. kopia pisma Pana doktora Roberta Wawrzonka, Prezesa Zarządu Związku Pracodawców Branży

Elektroodpadów i Opakowań ELEKTRO-ODZYSK, z 28 maja 2020 r., skierowanego do Pana Jacka Ozdoby, 
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