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INFORMACJA O EKSPERCIE 

   Centrum Informacji o Środowisku 
 

Centrum Informacji o Środowisku jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi 
Środowiska, utworzoną w celu prowadzenia działalności informacyjnej dotyczącej 
środowiska i jego ochrony. Działalnośd ta wspomaga realizację polityki ochrony środowiska. 

Dewiza Centrum to: Masz prawo wiedzied i korzystad z tego, że wiesz! 

Do zadao Centrum Informacji o Środowisku wynikających z Zarządzeo Ministra 
Środowiska należą: 

1. wyszukiwanie i udostępnianie na wniosek informacji o środowisku i 
jego ochronie znajdujących się w posiadaniu Ministra, sporządzanie 
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kopii dokumentów lub danych i ich przesyłanie oraz pobieranie opłat; 
2. prowadzenie i udostępnianie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach 

zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w 
posiadaniu Ministra; 

3. przygotowywanie projektów decyzji Ministra dotyczących odmowy udostępniania 
informacji o środowisku i jego ochronie. 

4. gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących turystyki ekologicznej;  
5. gromadzenie i udostępnianie informacji o bazach danych istniejących lub 

tworzonych w Ministerstwie Środowiska i jednostkach podległych lub 
nadzorowanych przez Ministra oraz zamieszczanie tych danych na stronie 
internetowej; 

6. podejmowanie, w ramach istniejących potrzeb, działao dla tworzenia systemów 
informatycznych służących usprawnieniu obiegu informacji o środowisku; 

Częśd zadao Centrum realizuje poprzez witrynę internetową Ekoportal. 

Ekoportal umożliwia wszystkim zainteresowanym organom administracji prowadzenie 
publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o 
środowisku i jego ochronie (od dnia 28 grudnia 2006 r. istnieje ustawowy obowiązek 
prowadzenia wykazu w Internecie - w Biuletynie Informacji Publicznej; korzystając z 
Ekoportalu urzędy mają możliwośd wywiązania się z ustawowego obowiązku prowadzenia 
wykazu bez ponoszenia dodatkowych kosztów) - z możliwości tej korzysta już ponad 1200 
urzędów administracji z terenu całego kraju, konta w systemie posiada już ponad 3000 
pracowników reprezentujących te urzędy. 
Ponadto ww. publicznie dostępny wykaz danych jest jednocześnie bazą danych o środowisku 
i jego ochronie udostępnianą społeczeostwu drogą elektroniczną. Obecnie w systemie 
znajduję się ponad 500000 kart informacyjnych. 
Ekoportal umożliwia łatwy dostęp do dowolnej ustawy i rozporządzenia z obszaru 
środowiska, jak również do wyjaśnieo Ministerstwa Środowiska i Generalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w tym zakresie. 
Ekoportal przedstawia również informacje dotyczące ochrony środowiska w Unii 
Europejskiej. 

 

Centrum Informacji o Środowisku upowszechnia także informacje dotyczące aktualnych, 
istotnych w skali kraju tematów z dziedziny ekologii i ochrony środowiska również poprzez 
prowadzenie kampanii informacyjnych, jak np. realizowana aktualnie ogólnopolska 
kampania informacyjna pt. „Ekozarządzanie w przedsiębiorstwie”. 

 

http://www.ekoportal.gov.pl/opencms/opencms/ekoportal/nasza_propozycja/witryna_ekoportal/

