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WYKAZ UŻYTYCH SKRÓTÓW

LIST OF USED ABREVIATIONS

GIOŚ

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

CIEP

Chief Inspectorate for Environmental
Protection

WIOŚ

Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska

VIEP

Voivodship Inspectorate for Environmental
Protection

GUS

Główny Urząd Statystyczny

CSO

Chief Statistical Office

PIOŚ

Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska

NIEP

National Inspection For Environmental
Protection

ppk

punkt pomiarowo-kontrolny

cmp

control-measuring point

IMGW Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

IMWM

Institute of Meteorology and Water Management

POP

Program Ochrony Powietrza

APP

Air Protecting Programme

OR

Ocena Roczna

YA

Year Assessment

WWA

Wielopierścieniowe Węglowodory
Aromatyczne

PAHs

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons
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