
Udokumentowane złoŜa kopalin, rejestrowane są w bazie Midas, prowadzonej przez Państwowy Instytut Geologiczny – 

Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB), na podstawie dokumentacji geologicznych, przesyłanych przez organy koncesyjne do 

Centralnego Archiwum Geologicznego. Na podstawie dokumentów, przesyłanych przez organy koncesyjne do Rejestru Obszarów 

Górniczych, zapisywane są w bazie Midas informacje o koncesjach na wydobycie kopaliny z danego złoŜa. 

Na podstawie ustawy „Prawo geoloigczne i górnicze”, przedsiębiorca eksploatujący złoŜe kopaliny ma obowiązek sporządzić na 

podstawie operatu ewidencyjnego, informacje o zmianach zasobów złoŜa kopaliny (wypełnić formularze Z-1, Z-2, Z-3 lub Z-4) i corocznie 

w terminie do 15 marca, przekazać ją właściwemu organowi koncesyjnemu oraz państwowej słuŜbie geologicznej (PIG-PIB). Dane z 

przesłanych do PIG-PIB w/w wypełnionych formularzy zapisywane są w bazie Midas. 

Na podstawie danych, gromadzonych systematycznie w bazie Midas, corocznie sporządzana jest przez PIG-PIB publikacja „Bilans 

zasobów złóŜ kopalin w Polsce”. 

PoniŜej przedstawiamy uproszczoną instrukcję korzystania z bazy Midas w celu sprawdzenia aktualnie zapisanego stanu zasobów 

dla poszczególnych złóŜ. Pełna instrukcja korzystania z bazy zamieszczona jest na stronie PIG-PIB: 

http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/MIDASGIS/start 

 



Ze strony głównej Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (www.pgi.gov.pl) naleŜy wybrać zakładkę „Bazy danych” 

 



Spośród wymienionych baz danych naleŜy znaleźć grupę baz danych „O ZASOBACH SUROWCÓW MINERALNYCH ” – znjaduje się ona poniŜej baz danych 
HYDROGEOLOGICZNYCH (patrz kolejny skan ekranu)  

 



Z grupy baz danych „O ZASOBACH SUROWCÓW MINERALNYCH ” wybrać (kliknąć) „System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych MIDAS 
on line” 

 



Klinąć na kolejny link prowadzący do bazy:  

 



PoniŜej wyświetlona strona zawiera „Instrukcję uŜytkownika”  bazy Midas. Wejście do bazy – przez opcję „Wyszukiwanie”. 

 



Z głównych części bazy naleŜy wybrać część - „ZłoŜa kopalin” 

 



Teraz naleŜy wpisać nazwę złoŜa lub, jeśli jest znany, numer systemowy złoŜa 

 



… i kliknąć przycisk „PokaŜ listę wyników” 

 



Na liście wyników naleŜy odnaleźć szukane złoŜe i wybrać opcję „Kopaliny” (trzecia ikonka w kolumnie „Opcje”) 

 



Na poniŜszym ekranie kliknąć ikonkę   i    („Ruchy zasobów”) w kolumnie „Opcje” 

 



Na ekranie otrzymamy informacje, o typie i podtypie kopaliny, domyślnie pokaŜą się zasoby geologiczne na koniec ostatniego roku. Zasoby bilansowe dla innych 
kopalin, czy ich podtypów, zasoby przemysłowe oraz stany na inne lata pokaŜą się po zaznaczeniu odpowiednich opcji na ekranie 

 



Tabelka z zasobami pojawi się w dolnej części ekranu 

 


