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Serwis odpady-help.pl zaprasza na szkolenie ON-LINE: 

 
 

  

Podstawy BDO. Rejestr, ewidencja i sprawozdawczość. 

w związku z przedłużającymi się ograniczeniami wynikającymi z aktualnej sytuacji epidemicznej oraz 

pozytywnymi opiniami na temat szkoleń on-line, zapraszamy na kolejny cykl szkoleń on-line. Tak jak poprzednio 

będą one miały formę szkolenia/warsztatu z udziałem panelu dyskusyjnego, podczas którego będziemy mogli 

odpowiedzieć na bieżąco na Państwa pytania. Limit uczestników na każdym szkoleniu wynosi 10 osób. Przed 

szkoleniem otrzymają Państwo link do uczestnictwa za pośrednictwem przeglądarki internetowej, wystarczy 

podłączony do Internetu komputer z włączonym mikrofonem. 

Program szkolenia skierowany jest głównie do firm wytwarzających odpady takich jak zakłady produkcyjne, 

sklepy, hurtownie, firmy usługowe. 

 TERMINY 

13.04.2021 (wtorek) g. 10.00-15.00 

22.04.2021 (czwartek) g. 10.00-15.00 

 

INFORMACJE DODATKOWE 
 Cena uczestnictwa:  

Szkolenie  13.04.2021: 

 499 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych do 30 marca 2021 r. 

 599 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych do 6 kwietnia 2021 r. 

 699 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych po 6 kwietnia 2021 r. 

Szkolenie  22.04.2021: 

 499 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych do 8 kwietnia 2021 r. 

 599 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych do 15 kwietnia 2021 r. 

 699 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych po 15 kwietnia 2021 r. 

 Zgłoszenie uczestnictwa - on-line https://odpady-help.conrego.com/ 

 Płatności przyjmowane są najpóźniej na 7 dni przez datą wybranego szkolenia. 

 Rezygnacja ze szkolenia może nastąpić najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. 

 Możliwość zadawania pytań prelegentom drogą mailową (w ciągu 3 tygodni po szkoleniu). 

 Pakiet szkoleniowy dla uczestników obejmuje: 

 materiały szkoleniowe do pobrania w wersji elektronicznej, 

 certyfikat ukończenia szkolenia w wersji papierowej. 
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PROGRAM SZKOLENIA 

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH DOT. BDO 

 Koniec okresu przejściowego – jak zamknąć ewidencję za rok 2020? 

 Projekt (z dnia 31.12.2020r.) ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach oraz niektórych innych ustaw (UD 163) – zmiany w karach dot. ewidencji odpadów 

 Wystawianie KPO/KEO w wersji papierowej– czy w 2021 r. można prowadzić papierową 

ewidencję? 

 Sankcje karne związane z BDO  

NAWIGACJA W BDO 

 Logowanie do systemu 

 Rodzaje kont użytkownika – uprawnienia użytkownika głównego i podrzędnego 

 Poruszanie się po systemie BDO 

WNIOSKI W BDO 

 Wnioski aktualizacyjne – dodawanie decyzji, dodawanie i usuwanie miejsc prowadzenia 

działalności, wpisy w działach dotyczących prowadzonej działalności ( np. wytwarzania 

odpadów), najczęstsze problemy, 

 Wnioski o wykreślenie – terminy, powiązanie ze sprawozdaniem 

KARTY PRZEKAZANIA ODPADÓW 

 Klasyfikacja wytwarzanych odpadów 

 Statusy KPO 

 Wystawianie KPO 

 Generowanie potwierdzenia z BDO 

 Przekazywanie odpadów poza systemem BDO 

 Wycofanie KPO 

 Odrzucenie / korekta KPO 

 Awaria systemu BDO – jak prowadzić ewidencję? 

KARTY EWIDENCJI ODPADÓW 

 Operacje na Kartach Ewidencji Odpadów 

 Zmiany na KEO od 2021 r. - filtrowanie KEO, czy jest możliwy import kart ewidencji odpadów z 

ubiegłego roku? 

 KEO za 2020 r. – czy w BDO można uzupełnić wpisy za zeszły rok? 

 Importowanie KPO na KEO 

 Stany magazynowe od 01.01.2021 r. 

 Przekazanie odpadów podmiotom zwolnionym z ewidencji – bez KPO 

 Wytwarzanie odpadów w instalacji/poza instalacją 

 Wytwarzanie odpadów w ramach świadczenia usług (np. remonty, budowy, serwisy) – jak 

ewidencjonować w BDO? 
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SPRAWOZDANIA O WYTWARZANYCH ODPADACH I GOSPODAROWANIU ODPADAMI 

 Omówienie sprawozdania o wytwarzanych odpadach w zakresie dotyczącym wytwórców 

odpadów  

 Dodawanie i wybór miejsc prowadzenia działalności oraz instalacji w sprawozdaniu – 

wymagane informacje, ograniczenia systemu 

 Uprawnienia użytkowników – kto może utworzyć i złożyć sprawozdanie? 

 Jakie odpadu należy uwzględnić w sprawozdaniu o wytwarzanych odpadach? 

 Jakie dane należy przygotować do opracowania sprawozdania? 

 Termin składania sprawozdania 

 Potwierdzenie złożenia sprawozdań w terminie – UPO 

 Korekty sprawozdań – jak je wykonać, jak odbywa się komunikacja z urzędem? 

 Złożenie sprawozdania w przypadku awarii systemu BDO – jak postępować? 

 

 HARMONOGRAM SZKOLENIA 

 

10.00 – 11.30 BLOK I 

11.30 – 12.00 Przerwa 

12.00 – 13.30 BLOK II 

13.30 – 14.00 Przerwa 

14.00 – 15.00 Panel dyskusyjny 

 
 

 

 PRELEGENT 
 

Dominika Jokiel – Absolwentka Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu na kierunku zarządzanie środowiskiem. Na co dzień zajmuje się stałą obsługą firm 

w zakresie przepisów ochrony środowiska, dla których prowadzi ewidencję w systemie BDO, opracowuje 

wnioski o wydanie decyzji administracyjnych oraz przygotowuje dokumenty sprawozdawcze wynikające z 

przepisów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach (sprawozdawczość z zakresu gospodarki odpadami, 

raporty do KOBiZE, wykazy opłat środowiskowych). Jeden z autorów newslettera oraz porad dotyczących 

stosowania przepisów ochrony środowiska w praktyce w Serwisie odpady-help.pl. 

 


