
Rejestr BDO

24 stycznia 2018 r. uruchomiony został przez Ministerstwo Środowiska, a 
prowadzony przez marszałków województw, elektroniczny rejestr-BDO, o którym mowa 
w ustawie o odpadach. Wpisowi do tego rejestru podlegają wszystkie podmioty 
działające w zakresie gospodarowania odpadami.

Rejestr-BDO stanowi pierwszy element Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz 
o gospodarce odpadami (BDO). Oprócz niego, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, 
od 2020 r. zostaną również uruchomione dwa kolejne moduły umożliwiające wyłącznie 
w formie elektronicznej prowadzenie ewidencji odpadów i składanie sprawozdań z
zakresu produktów i odpadów.

Pełne uruchomienie wszystkich funkcjonalności BDO umożliwi skuteczną kontrolę rynku 
gospodarki odpadami, przyczyniając się do efektywniejszego wspierania organów 
inspekcji ochrony środowiska w walce z nieprawidłowościami występującymi w tym 
sektorze. Ponadto dzięki BDO organy kontroli będą mogły analizować jednocześnie 
zgodność faktycznie prowadzonej przez podmiot działalności w zakresie gospodarki 
odpadami, z zakresem zadeklarowanym w rejestrze.

Dodatkowo, ze względu na fakt, iż organy inspekcji ochrony środowiska będą miały 
zapewniony stały dostęp do BDO, umożliwi im to bieżącą kontrolę ewidencji odpadów, 
która prowadzona będzie przez podmioty wyłącznie za pomocą dedykowanego w bazie 
modułu. Powinno się to przyczynić do wyeliminowania nielegalnego przekazywania 
odpadów wraz z niewłaściwym sposobem ich ewidencjonowania, jakie może 
potencjalnie występować w przypadku ewidencji prowadzonej w sposób tradycyjny, tj. w
formie papierowej.

Rejestr wpisanych podmiotów jest publicznie dostępny. Oznacza to, iż każdy kto wejdzie 
na stronę www.bdo.mos.gov.pl, a w szczególności podmioty, które prowadzą działalność
w zakresie gospodarki odpadami, będą mogły sprawdzić zakres i legalność prowadzonej 
działalności przez potencjalnych kontrahentów, w tym odbiorców zbierających, 
transportujących, sprzedających lub przetwarzających odpady.

Informacja o sposobie umieszczania nr rejestrowego na dokumentach.
Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21, z 
późn. zm.) podmioty wymienione w art. 57 ust. 1 ww. ustawy (tj. wprowadzający na 
terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, sprzęt 
elektryczny i elektroniczny oraz autoryzowani przedstawiciele, a także producenci, 
importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań) są zobowiązane do 
umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z 
prowadzoną działalnością. Oznacza to, że każdy z tych podmiotów umieszcza swój 
numer rejestrowy na dokumentach związanych z działalnością w zakresie produktów i 
odpadów. Natomiast nie oznacza to, że nie może umieszczać tego numeru również na 
innych dokumentach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

http://www.bdo.mos.gov.pl/


Przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach nie precyzują, w jakiej formie ma 
być umieszczany numer rejestrowy na dokumentach. Zatem może on być wymieniony w
stopce dokumentu obok danych podmiotu jak np. NIP czy REGON lub widnieć na 
pieczęci firmowej, którą podmiot opatruje swoje dokumenty.

Odpady w 2020 r. - rejestracja, 
ewidencja i sprawozdawczość

Najważniejsze informacje i zmiany dotyczące rejestracji, ewidencji odpadów

Co to jest BDO
BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Wspiera uszczelnienie systemu 
gospodarowania odpadami i zwiększenie poziomu ich recyklingu.

Baza, po uruchomieniu elektronicznej rejestracji, ewidencji i sprawozdawczości
w styczniu 2020 pozwoli na kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki 
odpadami oraz zapewni jej użytkownikom w pełni elektroniczną realizację obowiązków związanych z 
posiadaniem odpadów.

Pierwszym elementem BDO jest Rejestr BDO, czyli lista wszystkich podmiotów, na które ustawa o odpadach 
nakłada obowiązek rejestracji. Rejestr BDO na terenie województw prowadzą marszałkowie, którzy umieszczają 
w nim podmioty z urzędu lub na wniosek.

Korzyści z BDO

Umożliwienie kompleksowego gromadzenia i zarządzania informacjami dotyczącymi 

gospodarki odpadami;

Zwiększenie kontroli nad krajową gospodarką odpadami i zapewnienie monitoringu 

przepływu strumieni odpadów;

Optymalizacja procesu ewidencji i sprawozdawczości z prowadzonej gospodarki odpadami;

Wyeliminowanie nieuczciwej konkurencji przez zmniejszenie liczby podmiotów działających 

w szarej strefie w sektorze gospodarki odpadami.

 

Kto będzie korzystał z BDO
Użytkownikami BDO, a jednocześnie podmiotami, które mają obowiązek posiadania wpisu do Rejestru BDO oraz, 
od 1 stycznia 2020 r., prowadzenia w nim ewidencji
i sprawozdawczości odpadów są posiadacze odpadów, czyli: 

 wytwórcy odpadów 

https://bdo.mos.gov.pl/
https://bdo.mos.gov.pl/#ID_REJESTR_BDO


 osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów. 

Kim jest wytwórca odpadów?

To każdy, kogo działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz 
każdy, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub 
składu tych odpadów. Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, 
rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest 
podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

Rejestr BDO na terenie województw prowadzą marszałkowie, którzy umieszczają w nim podmioty z urzędu lub na
wniosek.

Z urzędu do Rejestru BDO wpisywani są: 

 posiadacze odpadów, którzy uzyskali pozwolenie zintegrowane,
 posiadacze odpadów, którzy uzyskali pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 posiadacze odpadów, którzy uzyskali zezwolenie na zbieranie odpadów lub 

zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 podmioty, które uzyskały decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami

wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych,

 podmioty, które uzyskały koncesję na podziemne składowanie odpadów na 
podstawie,

 podmioty, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Na wniosek wpisywani są m.in.:

 prowadzący punkty zbierania pojazdów, 
 organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
 przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których 

są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową.

Pełna lista podmiotów wpisywanych do Rejestru BDO na wniosek znajduje się w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach. Możesz też sprawdzić czy jesteś objęty obowiązkiem rejestracji 
wypełniając interaktywny formularz udostępniony przez BDO.

Inny sposób rejestracji w BDO od stycznia 2020 r.     
Od 1 stycznia 2020 r. zmienią się zasady rejestracji w Rejestrze BDO. Papierowe wnioski składane do urzędów 
marszałkowskich zastąpi rejestracja elektroniczna, przy użyciu formularza elektronicznego, za pośrednictwem 
strony internetowej www.bdo.mos.gov.pl.

W przypadku podmiotów wpisywanych na wniosek, w trakcie rejestracji trzeba będzie podać adres e-mail, na 
który marszałek województwa prześle informację o aktywacji konta przedsiębiorcy w Rejestrze BDO.

Zobacz: Wpis do rejestru BDO (podmioty wprowadzające produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujące 
odpadami)      

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-obowiazki-srodowiskowe/proc_170-wpis-do-rejestru-bdo-podmioty-wprowadzajace-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujace-odpadami?selected_institution=0
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-obowiazki-srodowiskowe/proc_170-wpis-do-rejestru-bdo-podmioty-wprowadzajace-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujace-odpadami?selected_institution=0
http://www.bdo.mos.gov.pl/
https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20130000021
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20130000021


Zobacz: Wpis do rejestru BDO (sklepy i hurtownie, które podlegają opłacie recyklingowej za torebki foliowe)     

Papierowe wnioski będą mogli składać jedynie przedsiębiorcy zagraniczni działający
w Polsce.

Także elektronicznie trzeba będzie składać wnioski o zmianę danych w Rejestrze BDO czy wykreślenie z niego, w 
przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności. Nie zmieniają się terminy na zmianę danych - 30 dni 
od dnia w którym zaszła zmiana i na złożenie wniosku o wykreślenie -  14 dni od dnia trwałego zaprzestania 
wykonywania działalności.

Pamiętaj: do 31 grudnia 2019 wniosek w wpis do Rejestru BDO możesz złożyć w wersji papierowej lub 
elektronicznej.

Inny sposób prowadzenia ewidencji odpadów
Od 1 stycznia 2020 r. poprzez konto w Rejestrze BDO, będzie prowadzona ewidencja odpadów. Dokumentacja 
elektroniczna zastąpi karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów, karty ewidencji komunalnych osadów
ściekowych czy karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Pamiętaj: Firmy, które nie będą wpisane do Rejestru BDO, nie będą mogły po 1 stycznia 2020 r.  przekazywać 
wytworzonych odpadów firmom je zbierającym, ponieważ nie będą miały możliwości wystawienia niezbędnych 
dokumentów.

Przedsiębiorca będzie musiał również na bieżąco wpisywać informacje o wytworzonych i przekazanych 
odpadach.

Do prowadzenia ewidencji odpadów zobowiązany jest każdy posiadacz odpadów.

Więcej informacji na temat działania modułu sprawozdawczości można znaleźć na stronie internetowej BDO, w 
tym także w filmie szkoleniowym z modułu ewidencji odpadów.

Inny sposób przygotowania sprawozdań
Zgodnie z przepisami sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządzać musi 
każdy wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów. Dotychczas sprawozdania były wprowadzane 
do BDO przez wypełnienie elektronicznego formularza za pośrednictwem indywidualnego konta w Rejestrze BDO.

Od 1 stycznia 2020 będzie się je w całości sporządzało w systemie elektronicznym. Zakres danych podawanych 
w sprawozdaniu będzie różny dla różnych kategorii posiadaczy odpadów.

Sankcje
Sankcje za niestosowanie przepisów ustawy w zakresie BDO dzielą się na dwie kategorie. Są to grzywny lub 
areszt wymierzane przez sądy oraz administracyjne kary pieniężne nakładane przez Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska.

Karą aresztu lub grzywny można zostać ukaranym za:

 nie złożenie wniosku o wpis do Rejestru BDO, 
 nie złożenie wniosku o zmianę wpisu,
 nie złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru,
 złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym, 

https://bdo.mos.gov.pl/news/film-szkoleniowy-z-modulu-ewidencji-odpadow-juz-dostepny/
http://www.bdo.mos.gov.pl/
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-obowiazki-srodowiskowe/proc_706-wpis-do-rejestru-bdo-sklepy-i-hurtownie-ktore-podlegaja-oplacie-recyklingowej-za-torebki-foliowe?selected_institution=0


 naruszenie obowiązków sprawozdawczych i ewidencyjnych. 

Kara grzywny, jaką może wymierzyć sąd waha się od 100 zł do ponad 1 mln zł.

Administracyjna kara pieniężna jest nakładana za:

 prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do Rejestru BDO,
 nieumieszczanie numeru rejestrowego, nadawanego przy okazji rejestracji w 

Rejestrze BDO na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną 
działalnością.

Administracyjna kara pieniężna wynosi od 5000 zł do 1 mln zł.

Od 1 stycznia 2020 r. karze grzywny lub aresztu będzie też podlegał każdy, kto nie będzie przechowywał przez 
określony czas, nie udostępniał lub nie przedkładał dokumentów i wszelkich danych, do których zobowiązuje go 
ustawa, a także kto
w trakcie transportu odpadów i odpadów komunalnych nie będzie posiadał potwierdzenia wygenerowanego z 
BDO.

Terminy – podsumowanie
W przypadku podmiotów wpisywanych do Rejestru BDO na wniosek, ogólną zasadą jest, że mogą one prowadzić 
działalność dopiero po uzyskaniu wpisu.

Pamiętaj: Marszałek województwa na wpisanie do Rejestru BDO ma 30 dni od momentu otrzymania 
kompletnego i poprawnego wniosku.
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