
Udokumentowane złoża kopalin, rejestrowane są w bazie Midas, prowadzonej przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB), na 

podstawie dokumentacji geologicznych, przesyłanych przez organy administracji geologicznej do Narodowego Archiwum Geologicznego. Na podstawie dokumentów, 

przesyłanych przez organy koncesyjne do Rejestru Obszarów Górniczych, zapisywane są w bazie Midas informacje o koncesjach na wydobywanie kopalin ze złóż. 

Dane o zmianach zasobów złóż kopalin i wydobyciu, zamieszczane w bazie Midas, pochodzą od przedsiębiorców eksploatujących złoża, na których spoczywa coroczny 

obowiązek sporządzenia informacji o zmianach zasobów złóż kopalin (wypełnienia odpowiedniego formularza: Z-1, Z-2, Z-3 lub Z-4) i przekazania jej państwowej służbie 

geologicznej w ustawowym terminie do dnia 15 marca. Obowiązek prowadzenia ewidencji zasobów złóż kopalin wynika z art. 101 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 

Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2019 poz. 868 z późn. zm.) oraz z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego 

oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny (Dz. U. poz. 1568 z późn. zm.). 

Na podstawie danych, gromadzonych systematycznie w bazie Midas, corocznie opracowywana jest publikacja Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce. 

Poniżej przedstawiamy uproszczoną instrukcję korzystania z bazy Midas w celu sprawdzenia aktualnie zapisanego stanu zasobów kopaliny dla poszczególnych złóż. 

Pełna instrukcja korzystania z bazy zamieszczona jest na stronie www PIG-PIB: 

http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/midas 

  



Ze strony głównej PIG-PIB (https://www.pgi.gov.pl/) należy wybrać zakładkę DANE GEOLOGICZNE/Bazy danych: 

 

  



Spośród wymienionych baz danych, z grupy Surowce mineralne należy rozwinąć listę aplikacji i kliknąć w link System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych MIDAS 

 

  



Na stronie informacyjnej bazy Midas, należy wybrać opcję Wyszukiwanie 

 

  



Z głównych części bazy, należy wybrać część – Złoża kopalin 

 

  



W warunkach wyszukiwania należy wypełnić znane pole/pola i kliknąć przycisk Pokaż listę wyników (w przypadku niewypełnienia żadnego pola, pokaże się lista 

wszystkich złóż z bazy) 

 

  



Na liście wyników należy odnaleźć szukane złoże i wybrać opcję – Kopaliny (trzecia ikonka w kolumnie zestawienia – Opcje) 

 

  



Po wyświetleniu ekranu Kopaliny, kliknąć na ikonkę „i” w kolumnie Opcje dla wybranej kopaliny 

 

  



Po wyświetleniu poniższego ekranu, należy wpisać rok, za który poszukiwane są dane o zmianach zasobów i wydobyciu  

 


