INSTRUKCJA: JAK WYPEŁNIĆ I WYSŁAĆ SPRAWOZDANIE
ROCZNE W BDO
PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ, ŻE PRZYGOTOWAĆ SPRAWOZDANIE MOŻE UŻYTKOWNIK
PODRZĘDNY ALE ŻEBY WYSŁAĆ SPRAWOZDANIE KONIECZNE JEST ZALOGOWANIE PRZEZ
UŻYTKOWNIKA GŁÓWNEGO !!!!!!!!!!!!
1. Zaloguj się na stronie https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/User/Login/Login

2. Kliknij w „Profil Zaufany”.

3. Wybierz sposób logowania się (profil założony poprzez Urząd lub przez bank):

4. Przewiń stronę w dół, pokaże się następujący widok, kliknij w „Opcje”, a następnie
„wybierz”:
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5. Kolejnym krokiem jest wybranie adresu miejsca , gdzie wytwarzane są odpady. Kliknij w
„Opcje”, potem w „wybierz”:
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6. Po lewej stronie wybierz „SPRAWOZDAWCZOŚĆ” , a następnie „Sprawozdawczość o
wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami”. Kliknij w „+Nowe sprawozdanie”.
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7. Wybierz okres sprawozdawczy, adresata (Urząd Marszałkowski Województwa np.
Pomorskiego ), wprowadź adres email i telefon służbowy.
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8. W dziale I, kliknij w „Opcje”, potem „+Dodaj”:
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9. Przewiń trochę niżej, kliknij w „Nazwa miejsca prowadzenia działalności” i wpisz nazwę
miejsca(adres wytwarzania odpadów)*, po wybraniu pola uzupełnią się automatycznie. W
kolejnym kroku wybierz datę rozpoczęcia działalności, następnie kliknij w „+Dodaj PKD” i
wybierz numer PKD działalności.
*Jeżeli miejscem wytwarzania odpadów jest siedziba, wpisz „Siedziba”, jeżeli jest to inny
adres wpisz nazwę, jaką wpisano przy dodawaniu miejsca wytwarzania odpadów.
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10. Zaznacz pole „Wytwarzanie”, a następnie kliknij w „Zapisz”. Cofnij się do listy działów.
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11. Przejdź do działu XI. „Informacja o wytworzonych odpadach”, kliknij w „Opcje”, a
następnie „+Dodaj”:
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12. Przewiń w dół, kliknij w „+Dodaj miejsce”.
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13. Ponownie zjedź niżej, kliknij w pole „Nazwa miejsca prowadzenia działalności”.
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14. W pole do wyszukiwania wpisz nazwę miejsca prowadzenia działalności*(wytwarzania
odpadów), wybierz je, a na końcu naciśnij „zapisz”.
*Jeżeli miejscem wytwarzania odpadów jest siedziba, wpisz „Siedziba”, jeżeli jest to inny
adres wpisz nazwę, jaką wpisano przy dodawaniu miejsca wytwarzania odpadów.

15. Kliknij w „Opcje”, następnie „Odpady wytworzone poza instalacją”.
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16. Przewiń niżej, zaznacz „TAK”, w kolejnym kroku kliknij w „+Dodaj kod i rodzaj odpadu”.
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17. Kliknij w pole „Kod i rodzaj odpadów”, wybierz wytwarzany przez siebie kod odpadu np.
180103*, ponieważ kod ten jest z gwiazdką zaznacz pole „Kod Ex”, a następnie wpisz w pole
„Rodzaj odpadu ex”: medyczne niebezpieczne.
*Jeżeli były wytwarzane inne kody odpadów należy je dodać w taki sam sposób. Kody
odpadów bez gwiazdki nie wymagają zaznaczania pola „Kod Ex”.
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18. Zaznacz pole „Pozostałe” tak jak na obrazku poniżej. Następnie wpisz masę wytworzonych
odpadów w danym roku w Mg(mega gramach), np. 1 kg to 0,0010 Mg ; 10 kg to 0,0100 Mg ;
100 kg to 0,1000 Mg. Na końcu kliknij „Zapisz”.
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19. Na samym dole kliknij w „Cofnij” aby powrócić, w kolejnym kroku ponownie kliknij w
„Cofnij”, które znajduje się na samym dole. Następnie na końcu strony kliknij „Złóż
sprawozdanie”.

