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Asekol w ubiegłym roku po raz kolejny zanotował znaczący rozwój swojej działalności. 
To oczywiście stawia nowe wyzwania w kontekście bieżącego roku. Warto podkreślić ponad 
1200 kontraktów i blisko 100 tys. ton wprowadzenia sprzętu przez klientów Asekol oraz zna-
czący rozwój branży odpadów opakowaniowych jako uzupełnienie naszego portfolio. Dzięki 
temu możemy obsługiwać naszych klientów kompleksowo, w pełnym zakresie obowiązków. 
Z  tego względu zdecydowaliśmy się również wzmocnić nasz dział doradztwa dla klientów 
i wprowadzić nowe usługi audytów zgodności z przepisami ochrony środowiska, prowadze-
nie ewidencji oraz sprawozdawczości, jak również bieżące doradztwo środowiskowe. Jest 
to w naszej opinii niezbędna usługa w świetle stale zmieniających się przepisów ochrony 
środowiska. Wzorem ubiegłego roku, planujemy również comiesięczne webinary, które mają 
za zadanie zwiększać świadomość naszych klientów w zakresie obowiązków wynikających 
z przepisów „środowiskowych”. 

Działalność organizacji odzysku jest również ściśle zwią-
zana z prowadzeniem publicznych kampanii edukacyjnych. 
W  tym roku oprócz kontynuacji dotychczasowych działań, 
a  więc „Książka za worek śmieci” czy projektu dla szkół 
„Elektrośmieci oddajesz – nagrody dostajesz” zaplanowali-
śmy włączenie się w akcje związane ze środowiskiem wod-
nym. Dlaczego taki wybór? Zgodnie z chińskim kalendarzem 
księżycowym 1 lutego wkroczyliśmy w rok wodnego tygrysa 
yang, a więc wszelkie działania związane z żywiołem wody 
mają  duże szanse powodzenia. Dlatego właśnie Asekol 
zaplanował udział i  partnerstwo m.in. w  „Recykling Rejs”, 
czyli międzynarodowej wyprawie kajakowej z  Wrocławia 
do Berlina. W czasie tej wyprawy będą prowadzone zbiórki 
zużytego sprzętu i baterii w sześciu miastach, które znajdu-
ją się na trasie spływu. Drugi projekt to „Operacja Czysta 
Rzeka”, czyli największa ogólnopolska akcja społeczna 
sprzątania rzek i terenów wokół nich. Zdajemy sobie spra-
wę, że oprócz zwykłych śmieci, w rzekach zalegają również 
odpady sprzętu elektrycznego i  baterii. Chcemy naszym 
działaniem przyczynić się do poprawy ich wyglądu. Nie 
obędzie się oczywiście bez dedykowanych akcji zbiórek zu-
żytego sprzętu. 

Działający w  ramach grupy zakład przetwarzania 
Enviropol również może zaliczyć ubiegły rok do bardzo 
udanych. Systematyczne zwiększanie ilości zbieranych 
i  przetwarzanych odpadów oraz rozwój sieci logistycznej 
pozwoliły zebrać w  2021 roku rekordowe ponad 9000 ton zużytego sprzętu. W  tym roku 
zaplanowane są dalsze inwestycje w procesy przetwarzania, które umożliwią przetworzenie 
ponad 12 000 ton sprzętu. W planach jest również zupełna zmiana wizerunku zakładu, który 
ma stać się miejscem zielonym, „przyjemnym dla oka”, ale przy tym również funkcjonalnym. 
Enviropol stara się być tutaj prekursorem nowych idei „zazieleniania” zakładów przetwarza-
nia i recyklingu, które są już widoczne na zachodzie Europy. Jest już gotowa koncepcja zago-
spodarowania przestrzennego opracowana przez pracownię architektury krajobrazu, której 
wdrożenie jest planowane w roku 2022. Koncepcja mocno nawiązuje do elementu wody. Dla 
przykładu planowane są nowe ogrody deszczowe, a wody odprowadzane z dachów będą 
wykorzystywane bezpośrednio do nawadniania zaprojektowanych terenów zielonych. Sami 
jesteśmy ciekawi, jak wyjdzie ten nasz prekursorski projekt! Na pewno będziemy informować 
o naszych działaniach w kolejnych numerach biuletynu. 

Mirosław Baściuk, 
dyrektor zarządzający, członek Zarządu ASEKOL PL oraz ENVIROPOL PL
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Jak zaczęła się twoja przygoda z Asekol?
Przed dołączeniem do zespołu Asekol prowa-

dziłam własną działalność gospodarczą, w której 
skupiałam się na publicznych kampaniach eduka-
cyjnych realizowanych we współpracy z gminami, 
komunalnymi związkami gmin oraz organizacjami 
odzysku. Do zespołu ASEKOL PL dołączyłam w lu-
tym 2019 r., właśnie minęły 3 lata. Zdecydowałam 
się na współpracę, bo wiedziałam, że praca w ze-
spole Mirka Baściuka będzie dynamiczna, pełna 
wyzwań i nowych projektów. Dodatkowo rok 2019 
miał być pierwszym pełnym rokiem funkcjonowa-
nia rejestru BDO, co gwarantowało emocje. I nie 
pomyliłam się, emocji było dużo, nowej wiedzy, 
kontaktów, szkoleń – pierwszy rok to rok bardzo 
intensywnej pracy, podobnie jak kolejne.    

Co jest największym wyzwaniem w obsłu-
dze klientów organizacji odzysku?
Kiedy rozpoczęłam współpracę z Asekol mie-

liśmy ok. 270 kontraktów, obecnie mamy ponad 
1200 i ok. 1000 klientów. Największym wyzwa-
niem jest tak zorganizować sobie czas pracy i spo-
sób obsługi, aby odpowiedzieć na wszystkie pyta-
nia naszych klientów. Od początku założyliśmy, że 
jesteśmy zespołem otwartym na potrzeby klienta 
i wychodzimy im naprzeciw. Potrzeb klienci mają 
coraz więcej, wiąże się to z dynamicznie zmienia-
jącymi się przepisami. Przez ostatnie 3 lata sama 
ustawa o odpadach była nowelizowana 12 razy, 
a my przecież dodatkowo pracujemy na ustawach 
szczegółowych. 

W  październiku rozpoczęłaś studia zwią-
zane z  prawem ochrony środowiska. 
Dlaczego taki wybór?

JEST PROBLEM, 
TWORZYMY ROZWIĄZANIA

Rozmowa z Beatą Bartosiak, specjalistą ds. handlowych 
i edukacji ekologicznej w ASEKOL PL

Uważam, że dzień bez nauczenia się nowej 
rzeczy jest stracony. Uwielbiam śledzić przepisy, 
planowane zmiany i być na bieżąco. Nie ograni-
czam swojej wiedzy do wiedzy z zakresu głównej 
działalności organizacji odzysku. Staram się być 
na bieżąco również w innych działach ochrony 
środowiska, a jest ich bardzo dużo, m.in. ochrona 
powietrza, wody, gleby, zmiany klimatyczne, OZE, 
gospodarka odpadami, gospodarka w obiegu za-
mkniętym, czyli również gospodarka surowcami 
i recykling. W Asekol w poprzednim roku zaczęłam 
rozwijać dział doradztwa środowiskowego: spra-
wozdania, raporty, audyty, to wymaga ogromnej 
wiedzy i to aktualnej, stąd mój wybór: studia pody-
plomowe – prawo ochrony środowiska. 

W Asekol zajmujesz się również edukacją 
ekologiczną. Jakie działania uważasz za 
najbardziej wartościowe? 
Edukacją ekologiczną zajmuję się wszędzie, 

w domu, na wakacjach i w czasie wizyty u znajo-
mych 😉, a w Asekol robię to zawodowo. Zawsze 
uważam, że najważniejsze w edukacji ekologicz-
nej jest stwarzanie realnych możliwości segregacji 
odpadów w łatwy i dostępny sposób. Mówienie 
o odpadach i prawidłowym postępowaniu, a nie 
wskazanie, gdzie można ich się pozbyć lub wska-
zywanie miejsca, które czynne jest raz w miesiącu 
przez 2 godziny jest edukacją ekologiczną skaza-
ną na porażkę. Prowadzę dla placówek oświato-
wych ogólnopolski konkurs zbiórki, każda szkoła 
może zorganizować stały lub czasowy punkt zbiór-
ki, zebrać sprzęt i baterie, zgłosić nam, my zapew-
nimy odbiór i przekażemy do recyklingu. To jest 
działanie, które ma sens, jest problem, tworzymy 
rozwiązania. 

Kwiaty, ogrody to twoje hobby. To pewnie 
dlatego w biurze Asekol roślinność ma się 
tak dobrze. 
Rośliny i bioróżnorodność to nasz świat, bez 

niego człowiek nie jest w stanie funkcjonować i żyć. 
Tak, rośliny w biurze to moja domena, podlewam, 
sprawdzam czy nie potrzebują innego wsparcia, 
lokalizacji tak aby rosły i wydzielały niezbędny do 
życia tlen. Poza biurem uprawiam cały rok zioła 
i rośliny ozdobne w mieszkaniu i na balkonie, który 
w każdym roku zgłaszam do konkursu „Warszawa 
w kwiatach i zieleni”. Fascynuje mnie w jakiej sym-
biozie funkcjonuje świat roślin i zwierząt.  

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Jacek Zyśk
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Nowe wyższe poziomy recyklingu 
opakowań na 2022 r.

W roku 2022 obowiązują nowe wyższe 
niż dotychczas wymagane poziomy recyklin-
gu odpadów opakowaniowych. Jest to dla 
opakowań jednorodnych pierwsza  zmiana 
poziomów od 2015 r., ale zmian nie koniec. 
Poziomy recyklingu będą rosły w kolejnych 
latach. Ministerstwo Klimatu i Środowiska w 
rozporządzeniu z 19 grudnia 2021 r. w spra-
wie rocznych poziomów recyklingu odpadów 
opakowaniowych w poszczególnych latach 
do 2030 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2375) określi-
ło ścieżkę dojścia do docelowych poziomów 
recyklingu do 2030 r. W praktyce oznacza to 
wzrost opłaty produktowej i może oznaczać 
wzrost wynagrodzenia dla organizacji odzy-
sku opakowań. 

Projekt ustawy wdrażający dyrektywę 
SUP 

30 grudnia 2021 r. ukazał się nowy pro-
jekt ustawy, która ma wdrożyć tzw. dyrekty-
wę Single-Use Plastics (SUP), czyli w spra-
wie jednorazowych opakowań i produktów z 
tworzyw sztucznych. 

Przepisy dotyczą zakazu wprowadzania 
do obrotu szeregu jednorazowych produk-
tów z tworzyw sztucznych, w tym m.in.: 
n patyczków higienicznych,
n sztućców, słomek, mieszadełek do na-

pojów oraz talerzy,
n patyczków mocowanych do balonów,
n kubków i opakowań na żywność wyko-

nanych ze styropianu. 
Ustawa jest na etapie prac legislacyj-
nych, ale na pewno przyniesie rewolucyj-
ne zmiany nie tylko dla firm handlowych i 
gastronomicznych. 

System kaucyjny – propozycje 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska 31 

stycznia 2022 r. opublikowało projekt ustawy 
o systemie kaucyjnym. 

System ma obejmować:
n butelki jednorazowego użytku z tworzy-

wa sztucznego na napoje o pojemności 
do 3 l oraz 

n butelki szklane wielokrotnego użytku na 
napoje o pojemności do 1,5 l.

Pojawiły się głosy o potrzebie włączenia pu-
szek aluminiowych. 

AKTUALNOŚCI PRAWNE
Systemem kaucyjnym mają zostać objęte 

sklepy o powierzchni handlowej powyżej 100 
m2. Mniejsze sklepy będą mogły uczestni-
czyć w systemie na zasadzie dobrowolności.

Najistotniejsza z poziomu klienta propo-
zycja legislacyjna, to że obowiązek zwrotu 
kaucji nie będzie uzależniony od okazania 
dowodu zakupu (kaucja bez paragonu).

Trwają konsultacje publiczne do projektu 
ustawy, więc ostateczny kształt może ulec 
jeszcze wielu zmianom. 

Czekamy na projekt ustawy po 
konsultacjach dotyczący ROP 

Nowe przepisy, które dotyczyć będą 
wielu uczestników rynku w zakresie opa-
kowań i odpadów opakowaniowych, mają 
wejść w życie 1 stycznia 2023 r. Jeszcze 
nie wiemy w jakim kształcie, oczekuje-
my na publikacje projektu po jesiennych 
konsultacjach. 

Transgraniczne przemieszczanie 
odpadów pod kontrolą SENT 

Od 22 lutego każdy przywóz odpadów 
do Polski oraz przewóz odpadów przez 
terytorium Polski transportem drogowym 
oraz kolejowym musi zostać zarejestrowa-
ny w Systemie Elektronicznej Notyfikacji 
Transportów (SENT).

Obowiązek dotyczy wszystkich rodza-
jów odpadów, w tym także odpadów z tzw. 
zielonej listy, których przywóz nie wymaga 
uzyskania zezwolenia GIOŚ. Wyjątkiem jest 
przywóz lub tranzyt odpadów z zielonej listy 
o masie nieprzekraczającej 20 kg.

Do tej pory SENT w zasadzie nie dotyczył 
branży odpadowej (wyjątkiem był przewóz 
olejów odpadowych CN 2710, kod odpadu 
130208* i to w przypadku powyżej 500 kg/l).
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Korzystając z  pozytywnych do-
świadczeń Asekol w  Czechach, 
polski oddział również postano-

wił uzupełnić swoje zasoby o pojemni-
ki typu e-box. Do podjęcia tej decyzji 
skłoniła nas jak zawsze chęć posiada-
nia jak najszerszej oferty dla naszych 
klientów. 

W portfolio naszych możliwości posia-
damy już Czerwone Kontenery zewnętrz-
ne do zbiórki drobnego zużytego sprzętu 
oraz baterii, usługę odbioru sprzętu wiel-
kogabarytowego z  domów i  mieszkań 
w wybranych częściach kraju, a od lutego 
2022 r. dołączamy do oferty również pre-
zentowany na zdjęciu pojemnik. 

Nowe rozwiązanie od ASEKOL PL

POJEMNIK TYPU E-BOX
Aby zachęcić do korzystania z  tego 

nowego rozwiązania, tak jak w przypad-
ku pozostałych naszych pojemników, 
współpracę dotyczącą zbiórki odpa-
dów w  e-boxach również proponujemy 
bezkosztowo. 

Pojemniki typu e-box ASEKOL PL de-
dykuje dla podmiotów instytucjonalnych 
– takich jak urzędy, firmy czy placówki 
oświatowe. Na rozwiązanie to decydują się 
proekologicznie nastawieni klienci, którzy 
wykorzystują naszą propozycję, aby uła-
twić sobie, swoim pracownikom i  kontra-
hentom pozbywanie się drobnego zużytego 
sprzętu, żarówek/świetlówek oraz baterii. 

E-box jest pierwszym tak komplekso-
wym pojemnikiem w ofercie ASEKOL PL, 
który umożliwia jednocześnie zbieranie 
trzech rodzajów odpadów. Służy do tego 
opracowany specjalnie na potrzeby e-bo-
xa system wkładów, które po zapełnieniu 
są wymieniane na puste. 

Zaletą rozwiązania opartego na sys-
temie wkładów jest to, że klient może 
otrzymać od nas pakiet wkładów na wy-
mianę, dzięki czemu kiedy tylko zauważy 
zapełnienie któregokolwiek z  pojemni-
ków, może w  prosty sposób samodziel-
nie wymienić wkład i poczekać na odbiór 
jednego lub kilku zapełnionych pojem-
ników, w  zależności od swoich potrzeb 
i preferencji.  

Rozwijając projekt pojemników e-box, 
życzylibyśmy sobie, aby w  przyszłości 
zaczęły korzystać z  niego różnego ro-
dzaju podmioty, w  których pojawiają się 
zużyte baterie czy drobny zużyty sprzęt, 
takie jak: stacje paliw, apteki, urzędy, 
uczelnie, akademiki itp. Wierzymy, że na-
sze e-boxy idealnie sprawdzą się w prze-
strzeniach biurowych, sklepowych i aka-
demickich, zarówno z  uwagi na swoją 
wysoką funkcjonalność, jak również nie-
tuzinkowy design. 
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Luty i marzec to najważniejsze mie-
siące w sprawozdawczości odpa-
dowej i  środowiskowej. Jest to 

czas na wywiązanie się z obowiązków 
nałożonych na przedsiębiorców przez 
ustawę o  odpadach, ustawę – Prawo 
ochrony środowiska, ustawę o  syste-
mie zarządzania emisjami gazów cie-
plarnianych i  innych substancji czy 
ustawę o  substancjach zubożających 
warstwę ozonową oraz o  niektórych 
fluorowanych gazach cieplarnianych.

 
Przypominamy, że zbliżają się terminy 

sprawozdań i  obowiązków środowisko-
wych w zakresie:

28 lutego 2022

Uiszczenie do urzędu 
marszałkowskiego opłaty rocznej za 

rejestr BDO
Obowiązek obejmuje podmioty figuru-

jące w rejestrze BDO jako:
n wprowadzający sprzęt elektryczny i elek-

troniczny i autoryzowani przedstawiciele,
n wprowadzający baterie lub akumulatory,
n producenci, importerzy i podmioty do-

konujące wewnątrzwspólnotowego 
nabycia opakowań,

n wprowadzający na terytorium kraju 
produkty w opakowaniach,

n wprowadzający na terytorium kraju po-
jazdy, opony i oleje smarowe.

Opłatę wnosi się na konto urzędu mar-
szałkowskiego właściwego ze względu na 
siedzibę firmy.

Złożenie w KOBiZE raportu 
o emisjach do powietrza 

Do raportowania w  bazie Krajowego 
Ośrodka Bilansowania i  Zarządzania 
Emisjami zobowiązane są wszystkie pod-
mioty korzystające ze środowiska, w  tym 

KALENDARIUM OBOWIĄZKÓW 
ŚRODOWISKOWYCH

użytkujące w prowadzonej działalności sa-
mochody czy korzystające z własnych źró-
deł ogrzewania, np. pieców czy nagrzewnic.

Złożenie w BDS sprawozdania 
o substancjach zubażających warstwę 

ozonową i F-gazach 
Sprawozdanie w  Bazie Danych 

Sprawozdań sporządzają podmioty:
n dokonujące przywozu, wywozu SZWO 

i F-gazów,
n stosujące SZWO i  F-gazy w  produk-

cji, instalacji czy serwisowaniu m.in. 
systemów ochrony przeciwpożarowej 
i klimatyzacji,

n prowadzące odzysk, recykling, rege-
nerację i niszczenie SZWO i F-gazów,

n dokonujące przywozu oraz wywozu 
produktów i  urządzeń zawierających 
SZWO i F-gazy.

15 marca 2022

Złożenie w BDO rocznego 
sprawozdania o wytwarzanych 
odpadach i gospodarowaniu 

odpadami 
Raportowaniu wytworzonych odpadów 

podlegają wszystkie podmioty zobowiąza-
ne do prowadzenia ewidencji odpadów. 
Sprawozdanie składają również podmioty 
prowadzące działalność w zakresie zbie-
rania i przetwarzania odpadów, zobowią-
zane do prowadzenia ewidencji.

Złożenie w BDO rocznego 
sprawozdania o produktach 

i opakowaniach i o gospodarowaniu 
odpadami 

Do złożenia sprawozdania zobowiąza-
ni są przedsiębiorcy:
n wprowadzający opakowania, ekspor-

tujący opakowania, eksportujący pro-
dukty w  opakowaniach, dokonujący 
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wewnątrzwspólnotowej dostawy pro-
duktów w  opakowaniach oraz wpro-
wadzający produkty w opakowaniach,

n prowadzący sklep lub hurtownie, 
w  których są oferowane torby na za-
kupy z  tworzywa sztucznego, objęte 
opłatą recyklingową,

n wprowadzający na terytorium kraju 
produkty i pojazdy,

n wprowadzający sprzęt i  autoryzowani 
przedstawiciele,

n wprowadzający baterie lub akumulatory.
Wprowadzający, posiadający umowę z or-
ganizacją odzysku, przekazują obowiązek 
złożenia sprawozdania organizacji.

Złożenie wniosku o pomoc de minimis
Z pomocy de minimis mogą skorzystać 

podmioty wprowadzające produkty w opa-
kowaniach, a także podmioty wprowadza-
jące sprzęt elektryczny i  elektroniczny 
oraz baterie i akumulatory. Uzyskanie po-
mocy de minimis zwalnia przedsiębiorcę 
z opłaty produktowej i opłaty za kampanie 
edukacyjne.

Przeprowadzenie publicznej 
kampanii edukacyjnej przez 
podmioty wprowadzające 

produkty w opakowaniach, baterie 
i akumulatory 

Obowiązek dotyczy wprowadzających, 
rozliczających się samodzielnie, którzy nie 
posiadają umowy z organizacją odzysku.  

Uiszczenie opłaty produktowej przez 
pomioty wprowadzające do obrotu 
produkty w opakowaniach, baterie 
i akumulatory, sprzęt elektryczny 

i elektroniczny
Obowiązek dotyczy wprowadzających, 

rozliczających się samodzielnie, którzy 
nie osiągnęli wymaganego poziomu zbie-
rania, odzysku i  recyklingu odpadów po-
wstałych z  wprowadzonych opakowań, 
sprzętu elektrycznego i  elektronicznego 
czy baterii. 

31 marca 2022

Złożenie do urzędu marszałkowskiego 
informacji o korzystaniu ze 

środowiska i uiszczenie opłaty
Wykaz o  zakresie korzystania ze 

środowiska sporządzany jest na pod-
stawie złożonego Raportu KOBiZE, do-
datkowo wykaz generuje informację 
o wysokości opłaty środowiskowej, którą 
należy odprowadzić do właściwego urzę-
du marszałkowskiego.

Uiszczenie opłaty produktowej przez 
podmioty wprowadzające na rynek 
opony, oleje, preparaty smarowe 
Opłatę odprowadzają przedsiębiorcy 

rozliczający się samodzielnie, którzy nie 
osiągnęli wymaganego poziomu odzysku 
i recyklingu odpadów powstałych z wpro-
wadzonych produktów.
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BDO jest wielozakresowym narzę-
dziem, które służy do ewidencji 
wytwarzanych i  przekazywanych 

przez przedsiębiorców odpadów (m.in. 
wystawiania kart przekazania odpadów 
– KPO), jak również stanowi bazę przed-
siębiorców wprowadzających produkty, 
produkty w opakowaniach i gospodaru-
jących odpadami.

Kogo dotyczy BDO? Gdzie szukać 
informacji?

Obowiązkowi rejestracji w  BDO podle-
gają wszystkie podmioty wymienione w art. 
50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpa-
dach. Nie będziemy cytować tutaj tego ar-
tykułu ustawy, bo jest on bardzo obszerny. 
Zachęcamy jednak Państwa do zapoznania 
się z nim. Stanowi on podstawę do „zmierze-
nia się z zakresem BDO”. W skrócie można 
jednak wskazać, że wpisowi w BDO podle-
gają przedsiębiorcy, którzy:
n wytwarzają, transportują lub przetwarza-

ją odpady oraz prowadzą ewidencję tych 
odpadów;

n wprowadzają na terytorium kraju produk-
ty w opakowaniach, opony, oleje smaro-
we, pojazdy, baterie i akumulatory, sprzęt 
elektryczny i elektroniczny,

n produkują lub importują opakowania albo 
kupują je w ramach transakcji wewnątrz-
wspólnotowych (od firm unijnych).

n Proszę zwrócić uwagę, że Państwa firmy 
może dotyczyć każdy z ww. punktów: 

n gdy importują Państwo towary oznacza 
to, że wprowadzają Państwo produkty 
w opakowaniach;

n w przypadku importu szeroko rozumianej 
elektroniki stają się Państwo wprowadza-
jącym sprzęt elektryczny i  elektroniczny 
i  najczęściej również wprowadzającym 
produkt w opakowaniu;

n gdy importowany sprzęt zawiera ba-
terie/akumulatory dodatkowo docho-
dzi Państwu status wprowadzającego 

BAZA DANYCH O ODPADACH 
– WIELOZAKRESOWE 

NARZĘDZIE

baterie i akumulatory;
n prowadzą Państwo np. serwis sprzętu, 

w którym powstają odpady (inne niż ko-
munalne) – jesteście wytwarzającym od-
pady z działalności gospodarczej.

Za każdy z  tych obszarów odpowiada 
inny dział BDO. Każdy z tych przypadków to 
oddzielna ustawa regulująca przepisy w da-
nym zakresie. 

Pomocą do odpowiedniego „zidentyfi-
kowania się” służyć może ankieta na stro-
nie: https://bdo.mos.gov.pl/ankieta/. Po jej 
wypełnieniu system podpowiada czy reje-
stracja w  BDO jest i  w  jakich działach wy-
magana. Można również skorzystać z usługi 
doradztwa środowiskowego, którą oferuje 
nasza organizacja. 

BDO może być pomocne również dla 
sprawdzenia dostawców i firm odbierających 
odpady – zawiera informacje o prowadzonej 
działalności i posiadanych pozwoleniach.

Działy rejestru BDO dla 
wprowadzającego sprzęt.

Poniżej przedstawiamy zakres wpisu 
w BDO dla firmy, która jest wprowadzającym 
sprzęt elektryczny/elektroniczny z bateriami/
akumulatorami, w  opakowaniu. Oczywiście 
tylko w  formie poglądowej. Decyzja o  za-
kresie wpisu pozostaje zawsze po stronie 
przedsiębiorcy. 

Dział IV. Tabela 1 – Działalność 
wynikająca z ustawy z 11 września 

2015 r. o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym – czyli 

wprowadzający „sprzęt”.

Jest to tabela wymagana dla firm wpro-
wadzających na polski rynek sprzęt elek-
tryczny i  elektroniczny (zgodny z  definicją 
zawartą w ustawie).

We wniosku rejestrowym należy wska-
zać grupy, w których Państwo wprowadzają 
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sprzęt – mają Państwo do wyboru: 1. Sprzęt 
działający na zasadzie wymiany temperatu-
ry; 2. Ekrany, monitory i  sprzęt zawierający 
ekrany o powierzchni większej niż 100 cm2; 
3. Lampy; 4. Sprzęt wielkogabarytowy, któ-
rego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów 
przekracza 50 cm; 5. Sprzęt małogabaryto-
wy, którego żaden z zewnętrznych wymiarów 
nie przekracza 50 cm; 6. Małogabarytowy 
sprzęt informatyczny i  telekomunikacyjny, 
którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie 
przekracza 50 cm.

Charakterystykę tych grup oraz (przykła-
dowe produkty znajdą Państw w załączniku 
nr 1 do ww. ustawy o zużytym sprzęcie elek-
trycznym i elektronicznym). 

W przypadku gdy mają Państwo zawar-
tą umowę z organizacją odzysku, informację 
o wprowadzanych grupach znajdą Państwo 
w umowie.

We wniosku również należy odznaczyć, 
czy realizują Państwo obowiązki samodziel-
nie, czy z organizacją odzysku. W przypad-
ku realizacji z organizacją do wniosku należy 
dołączyć skan umowy.

Proszę pamiętać, że przy realizacji obo-
wiązków samodzielnie wymagane będzie 
od Państwa wniesienie zabezpieczenia 
finansowego.

Dział V. Tabela 1 – Działalność 
wynikająca z ustawy z 24 kwietnia 

2009 r. o bateriach i akumulatorach.

Wpis wymagany dla firm wprowadzają-
cych na polski rynek baterie lub akumulatory. 

Dział ten dotyczy wprowadzania wszyst-
kich rodzajów baterii i akumulatorów produ-
kowanych i wprowadzanych do obrotu, nie-
zależnie od ich kształtu, pojemności, masy, 
składu materiałowego, sposobu użycia oraz 
niezależnie od tego, czy stanowią przynależ-
ność albo część składową urządzenia lub 
dodatek do produktów. 

We wniosku rejestrowym należy odzna-
czyć, czy wprowadzają Państwo baterie prze-
nośne, samochodowe, czy przemysłowe. 
Definicje tych pojęć znajdą Państwo w  ww. 
ustawie o bateriach i akumulatorach. W przy-
padku współpracy z organizacją odzysku po-
trzebne informacje znajdą Państwo w umowie.

We wniosku rejestrowym należy również 
odznaczyć, czy realizują Państwo obowiąz-
ki samodzielnie, czy z organizacją odzysku. 
W przypadku realizacji z organizacją nie jest 
konieczne dołączanie skanu umowy.

Dział VI. Tabela 4 i/lub Tabela 5 
– Działalność w zakresie ustawy 

z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce 
opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi.

Wpis wymagany dla przedsiębiorców 
wprowadzających produkty w  opakowa-
niach (tabela 4) oraz dokonujących we-
wnątrzwspólnotowej dostawy produktów 
w opakowaniach; eksportujących opakowa-
nia, produkty w opakowaniach i wprowadza-
jących opakowania (tabela 5).

We wniosku rejestrowym należy odzna-
czyć jakiego rodzaju opakowania Państwo 
wprowadzają. Zgodnie z ww. ustawą o opa-
kowaniach mamy do wyboru 6 pozycji: 
opakowania z tworzyw sztucznych, z alumi-
nium, ze stali, z papieru i  tektury, ze szkła, 
z drewna. W przypadku współpracy z orga-
nizacją odzysku potrzebne informacje znajdą 
Państwo w umowie.

We wniosku rejestrowym należy również 
odznaczyć, czy realizują Państwo obowiąz-
ki samodzielnie, czy z organizacją odzysku. 
W przypadku realizacji z organizacją nie jest 
konieczne dołączanie skanu umowy.

Dział XII. Każdy wytwórca odpadów 
innych niż komunalne jest zobowiązany 

do uzyskania wpisu do rejestru BDO.

Wpis w tym dziale jest konieczny w przy-
padku, gdy wytwarzają Państwo odpady 
z działalności gospodarczej inne niż komu-
nalne – czyli takie, które wymagają utyliza-
cji w odpowiednim zakładzie przetwarzania 
i przekazania ich wraz z Kartą Przekazania 
Odpadów (KPO), np. zużyty sprzęt elek-
tryczny/elektroniczny (np. z  prowadzonego 
serwisu), tonery, kartony, plastik, drewno, 
lampy (np. wymieniane świetlówki w firmie). 
Różnorodność występujących odpadów jest 
bardzo duża, dlatego został stworzony kata-
log odpadów, a każdy rodzaj odpadu otrzy-
mał swój kod. (Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z  9 grudnia 2014 r. w  sprawie 
katalogu odpadów). W  przypadku, gdy zi-
dentyfikują Państwo w  swojej firmie który-
kolwiek odpad wymieniony w tym katalogu, 
mają Państwo obowiązek rejestracji w dzia-
le XII BDO. Są oczywiście wyjątki – ale tu 
odsyłam do artykułu Mikołaja Maślińskiego 
„Gospodarka odpadami w  firmie, a  BDO”, 
zamieszczonego w  poprzednim numerze 
biuletynu.
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Jeszcze podsumowujemy rok 
2021, jesteśmy w  okresie spra-
wozdawczym. Do 15 marca prze-

każemy do urzędów marszałkowskich 
raport z wykonanych działań mających 
na celu podnoszenie stanu świadomo-
ści ekologicznej społeczeństwa oraz 
wspomaganie osiągnięcia wysokiego 
poziomu zbierania zużytego sprzę-
tu, baterii i  odpadów opakowanio-
wych. Jednocześnie rozpoczęliśmy 
już realizację Publicznych Kampanii 
Edukacyjnych 2022.

Bezpłatny odbiór elektrośmieci na 
terenie Warszawy – bez wychodzenia 

z domu! 

W  ramach projektu realizujemy 
bezpłatne odbiory od mieszkańców 
Warszawy sprzętu wielkogabarytowego. 
Do elektroodpadów wielkogabarytowych 
odbieranych w ramach projektu zaliczane 
są: lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki 
do ubrań bębnowe, kuchenki elektrycz-
ne oraz gazowo-elektryczne, zmywarki, 
telewizory.

Na fali sukcesu projektu odbiorów 
sprzętów wielkogabarytowych od miesz-
kańców stolicy, postanowiliśmy od 1 
marca 2022 r. rozszerzyć zasięg teryto-
rialny tego projektu o wybrane powiaty 
województwa śląskiego. Na początek, 
w marcu planujemy ruszyć z odbiorami 
z mieszkań w powiatach: pszczyńskim, 
wodzisławskim, gliwickim, tarnogórskim, 
będzińskim, katowickim, bieruńsko - 
lędzińskim, mikołowskim, rybnickim i 
raciborskim. 

Na pewno będą się pojawiały pomysły 
na nowe lokalizacje dla tego projektu w 
kolejnych rejonach Polski, o czym obiecu-
jemy na bieżąco informować w kolejnych 
wydaniach naszych biuletynów. 

Zgłoszenia odbiorów elektroodpadów 
przyjmowane są za pośrednictwem:
n infolinii nr tel. 888-092-093

PUBLICZNE KAMPANIE 
EDUKACYJNE 2022

n formularza dostępnego na stronie inter-
netowej https://elektrosegregacja.pl/ 

Czerwone Kontenery w Warszawie 
i na Śląsku 

Drobny sprzęt odbieramy przy okazji 
odbioru sprzętów wielkogabarytowych. 
Jeśli macie Państwo do przekazania tylko 
mały zużyty sprzęt elektryczny lub baterie, 
to zapraszamy do naszych Czerwonych 
Kontenerów, których lista znajduje się na 
stronie https://www.czerwonekontenery.pl/ 

Czerwone Kontenery dostępne są 7 dni 
w  tygodniu, 24 h na dobę w Warszawie, 
ale również na Śląsku. 

VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu 
„Elektrośmieci oddajesz – nagrody 

dostajesz”

Trwa konkurs dla szkół, przedszkoli, 
placówek wychowawczo-opiekuńczych 
w całym kraju. Zużyty sprzęt elektryczny 
i  elektroniczny oraz zużyte baterie pla-
cówki oświatowe mogą wymienić na nowe 
pomoce szkolne – Nowy Katalog Nagród 
dostępny na https://konkurs.enviropol.pl/ 

Zasady konkursu:
n Placówka oświatowa organizuje 

zbiórkę i zgłasza odbiór;
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n ASEKOL PL organizuje odbiór; 
n ASEKOL PL nalicza korzyści dla pla-

cówki oświatowej;
n Placówka oświatowa odbiera nagrodę.
Dla placówek najbardziej zaangażo-
wanych, które zbiorą najwięcej elektro-
odpadów, czekają nagrody specjalne: 
NAGRODY na poziomie ogólnopolskim 
oraz wojewódzkim.

Wielka Akcja Sprzątania Polski 

W tym roku ponownie z Anią Jaklewicz, 
podróżniczką i  edukatorką, wyruszymy 
w  Polskę, aby wspólnie posprzątać lasy, 
brzegi rzek i  jezior, parki. Wrześniowemu 
projektowi Książka za worek śmieci to-
warzyszyć będzie zbiórka zużytego sprzę-
tu oraz zużytych baterii. Szczegóły już 
wkrótce.   

Operacja Czysta Rzeka

ASEKOL PL został partnerem oficjalnym 
Operacji Czysta Rzeka. Celem akcji jest 
zaangażowanie lokalnych społeczności, 
samorządów, organizacji pozarządowych, 
ale także turystów i osób spędzających 
czas nad rzeką, do tego, aby posprzątać 
rzeki i tereny wokół nich. Akcja jest podzie-
lona na dwa etapy: wiosenny i letni. Etap 
wiosenny rozpoczyna się akcją otwarcia 19 
marca i kończy 7 maja podsumowaniem 
edycji wraz z koncertem unplugged na tra-
wie, w sztabie, w którym zebrano najwięcej 
śmieci. Etap letni rozpoczyna się 7 maja i 
kończy 28 sierpnia. 

Podczas etapu wiosennego organizo-
wana jest ogólnopolska akcja sprzątania, 

w której uczestniczą szefowie sztabów 
oraz wolontariusze zgłaszający się do za-
rejestrowanych w systemie sztabów. 

Edycja letnia oparta jest na współpracy 
ekipy Canoe Patrol oraz wolontariuszy 
ze sztabów lokalnych z 16 województw 
Polski. W każdym województwie jest 
sprzątana jedna rzeka. Serdecznie zapra-
szamy naszych partnerów biznesowych 
oraz klientów do czynnego uczestnictwa 
w akcji. Na pewno będziemy informowali 
o naszych następnych krokach. 

Więcej informacji na stronie https://
operacjarzeka.pl.

Recykling Rejs

Międzynarodowa wyprawa kajako-
wa, która rozpocznie się 16 czerwca 
we Wrocławiu, a zakończy 26 czerwca 
w Berlinie. Połączony zespół Asekol i 
Enviropol weźmie udział zarówno we frag-
mencie spływu kajakowego, ale również 
zorganizuje zbiórkę sprzętu w sześciu 
miejscowościach na trasie spływu. Akcja 
realizowana wspólnie z ekologiem i po-
dróżnikiem Dominikiem Dobrowolskim. 

Zapraszamy do obserwowania akcji w 
mediach społecznościowych oraz na stro-
nie http://www.recykling-rejs.pl/.
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