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Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska 

Dotyczy: petycja w sprawie wdrażania bazy danych o produktach i opakowaniach oraz 
o gospodarce odpadami 

Szanowny Panie Ministrze, 

przedsiębiorcy zrzeszeni w Polskiej Izbie Gospodarki Odpadami z uznaniem 
przyjmują  podejmowane przez Ministerstwo Środowiska w ostatnich latach starania 
w zakresie wdrażania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 
odpadami (dalej: BDO). System ten będzie z pewnością  narzędziem pozwalającym na 
usprawnienie kontroli systemu i eliminowanie szarej strefy. BDO będzie miała także 
kluczowe znaczenie dla prawidłowego i efektywnego rozliczania i sprawozdawania przez 
gminy poziomów recyklingu a także koniecznego współfinansowania kosztów odbierania 
i przetwarzania odpadów opakowaniowych, w ramach Rozszerzonej Odpowiedzialności 
Producenta, przez przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach. 

W praktyce więc sprawne uruchomienie kolejnych modułów BDO będzie miało 
fundamentalne znaczenie, w najbliższych latach, dla wdrażania krajowych i unijnych 
przepisów dotyczących gospodarki odpadami. 

Szanowny Panie Ministrze, 

Polska Izba Gospodarki Odpadami zrzesza wiodące w tej branży przedsiębiorstwa 
oraz doświadczonych menadżerów. Dzięki życzliwości Kierownictwa Instytutu Ochrony 
Środowiska nasi Członkowie uczestniczyli w ostatnich miesiącach w szkoleniach BDO. 
Nielicznym udało się  także zakwalifikować  do programu pilotażowego BDO. Uwzględniając 
nabytą  w czasie tych szkoleń  wiedzę  jak i nasze profesjonalne doświadczenia, z całą  
odpowiedzialnością, a przede wszystkim troską  apelujemy do Pana Ministra o 
ustanowienie 12-miesięcznego okresu przejściowego na sprostanie przez 
przedsiębiorców i administrację, a przede wszystkim twórców systemu BDO, zadaniu 
bezpiecznego wdrożenia modułów ewidencyjnego i sprawozdawczego tej bazy. 
Utrzymanie bowiem dotychczasowego założenia o bezwzględnym wprowadzeniu od 
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Z poważaniem, 

ł ą
ą

1.01.2020 r. wyłącznie elektronicznego ewidencjonowania w BDO każdej czynności 
z zakresu postępowania z odpadami, może spowodować  bardzo poważne komplikacje i 

zakłócenia w realizacji zadań  przedsiębiorców zajmujących się  odbieraniem 
i zagospodarowaniem odpadów zarówno od mieszkańców jak i, co gorsza, odpadów 
przemysłowych, w tym odpadów niebezpiecznych z zakładów produkcyjnych, szpitali, 
laboratoriów etc. W sytuacji awarii BDO, albo braku możliwości zarejestrowania w BDO, 
jakichkolwiek czynności lub wygenerowania z tego systemu wymaganych dokumentów 
(kilkaset tysięcy operacji dziennie) przedsiębiorcy będą  musieli, w skrajnej sytuacji, 
całkowicie zaniechać  odbierania i przetwarzania odpadów do czasu przywrócenia 
sprawnego funkcjonowania tego systemu. Należy także zwrócić  uwagę  na fakt, iż  wiedza 
o BDO wśród większości małych i średnich przedsiębiorców — wytwórców odpadów jest 
nadal bardzo nikła. Bardzo wielu z nich nie jest zarejestrowanych, nie są  świadomi 
nadchodzących zmian, nie nadążają  z dostosowaniem się  do kolejnych rewolucji 
obejmujących aktualnie każdy aspekt prowadzenia działalności gospodarczej 

Mając na względzie powyższe uwarunkowania i ryzyka oraz konieczność  
zapewnienia ciągłości świadczenia przez nasze firmy usług, wnioskujemy o 12-
miesięczne przesunięcie terminu uruchomienia części ewidencyjnej BDO. Usilnie 
apelujemy do Pana Ministra o przychylenie się  do tego wniosku. Proponowany, 12-
miesięczny okres dostosowawczy umożliwiłby zarówno zintegrowanie BDO ze 
standardowymi narzędziami informatycznymi stosowanymi w naszych przedsiębiorstwach, 
dopracowanie i przetestowanie w rzeczywistych warunkach określonych procedur 

awaryjnych, dopracowanie funkcjonalności systemu a także konieczne kontynuowanie, w 
dużo szerszej, niż  dotychczas skali, szkoleń  i programów pilotażowych BDO 

przygotowujących do wdrożenia nowych obowiązków, w szczególności wytwórców 
odpadów — tysiące mikro i małych przedsiębiorców. 
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