
INSTRUKCJA AKTUALIZACJI DANYCH
dodanie API

Szanowni Państwo!

Zintegrowaliśmy system zgłaszania odpadów BS Bio Service  
z państwowym systemem BDO!  

Połączenie to zoptymalizuje Państwa pracę i czas poświęcony  
na zarządzanie odpadami.

Aby synchronizacja powiodła się należy stworzyć „pomost” pomiędzy programami. 
Polega on na uzupełnieniu w formularzu rejestracyjnym  kilku danych z BDO.

Dzięki temu, zgłoszenia na odbiór odpadów, składane przez Bio Service  
tworzyć się będą już jako KPO  

w BDO. Bez potrzeby kolejnego logowania się, do BDO i przepisywania danych  
o odpadzie do KPO!  Wszystkie dane potrzebne do wystawienia Karty w BDO 

wypełniają się automatycznie na podstawie danych z Bio Service.

Przypominamy! Refinansowaniu podlegać będą tylko zgłoszenia na odbiór 
odpadów, składane za pośrednictwem Bio Service.
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1. Proszę zalogować się do          . 

2.  Po zalogowaniu na BDO, należy kliknąć w ‘Wybierz podmiot’ 
i zatwierdzić wybór przez kliknięcie w pole Opcje:

BDO

SŁOWNIK POJĘĆ 

BDO
 Baza danych o produktach i opakowaniach oraz  
o gospodarce odpadami.

PODMIOT 
 firma zarejestrowana w systemie BDO, której został 
nadany numer rejestrowy.

API 
połączenie programistyczne pomiędzy jednym a 
drugim systemem do pobierania danych.

MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 

miejsce, w którym podmiot prowadzi działalność  
w zakresie gospodarowania odpadami. Jako pierwsze 
miejsce prowadzenia działalności zarejestrowanego 
podmiotu wskazywana jest zawsze jego siedziba.

https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/ 
https://bdo.mos.gov.pl/


3.  Następnie na górze strony, rozwijamy przycisk OPCJE i wybieramy API



Jeśli po rozwinięciu API, w Liście aplikacji są widoczne dane  - proszę przejść do pkt 5.
Jeśli w Liście aplikacji nie są widoczne żadne dane  - proszę przejść do pkt 4.

4.  Aby utworzyć API należy kliknąć w przycisk Nowa aplikacja.  
Otwiera się okno NOWY KLUCZ API gdzie należy uzupełnić dane

W miejsce  Nazwa aplikacji: wpisujemy dowolny ciąg liter (może być nazwa firmy).

W miejscu Callback URL wpisujemy adres mailowy. 

 
Akceptujemy wybierając zielony przycisk Dodaj klucz API
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5.  Widoczne w Liście aplikacji dane należy przekopiować do formularza



Dziękujemy
W razie pytań bądź problemów prosimy o kontakt pod 

numerem:  22 714 17 98  lub na bio-service@bio-service.pl

mailto:bio-service@bio-service.pl

