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Ministerstwo Środowiska
Zakres informacji:
•		Informacje	 dotyczące	 Konwencji	 Waszyngtońskiej	 i	 prawa	
Wspólnoty	Europejskiej	z	zakresu	obrotu	chronionymi	gatunkami	
roślin	i	zwierząt

•	Informacje	dotyczące	parków	narodowych	
Kontakt:
Departament Ochrony Przyrody
ul.	Wawelska	52/54,	00-922	Warszawa
tel.:	22	369	24	79
e-mail:	cites-ma@mos.gov.pl	
departament.ochrony.przyrody@mos.gov.pl
www.gov.pl/web/srodowisko

Ministerstwo Finansów
Zakres informacji:
•	Informacje	 dotyczące	 Konwencji	 Waszyngtońskiej	 i	 prawa	
Wspólnoty	Europejskiej	z	zakresu	obrotu	chronionymi	gatunkami	
roślin	i	zwierząt	

•	Identyfikacja	gatunków	CITES
Kontakt:
Departament Ceł
ul.	Świętokrzyska	12,	00-916	Warszawa
tel.:	22	694	36	99
e-mail:	sekretariat.dc@mf.gov.pl
www.gov.pl/web/finanse

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Zakres informacji:
•		Zadania	z	zakresu	obszarów	chronionych	(z	wyłączeniem	parków	
narodowych),	 ochrony	 gatunkowej,	 siedlisk	 przyrodniczych,	
ochrony	 zadrzewień,	 gatunków	 obcych	 i	 niebezpiecznych,	
a	 także	 ogrodów	 botanicznych,	 zoologicznych	 i	 ośrodków	
rehabilitacji	zwierząt

Kontakt:
ul.	Wawelska	52/54,	00-922	Warszawa
tel.:	22	369	29	00
e-mail:	kancelaria@gdos.gov.pl
www.gdos.gov.pl

1. Instytucje ogólnokrajowe
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Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.
Zakres informacji:
•	Informacje	dotyczące	rezerwatów	przyrody	i	obszarów	Natura	2000
•	Sprawy	dotyczące	ochrony	gatunkowej	zwierząt,	roślin	i	grzybów
Kontakt:
ul.	Jagiellończyka	13,	66-400	Gorzów	Wielkopolski
tel.:	887	101	300
e-mail:	sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl	
www.gorzow.rdos.gov.pl

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze
Zakres informacji:
•	Identyfikacja	gatunków	roślin	i	zwierząt
•	Pomoc	przy	interwencjach	na	terenie	lasów	państwowych
Kontakt:
ul.	Kazimierza	Wielkiego	24a,	65-950	Zielona	Góra	
tel.:	68	455	85	00	
e-mail:	rdlp@zielonagora.lasy.gov.pl		
www.zielonagora.lasy.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
Zakres informacji:
•	Kontrola	 przestrzegania	 przepisów	 o	 ochronie	 środowiska	
i	racjonalnym	użytkowaniu	zasobów	przyrody

•	Badanie	przyczyn	powstawania	oraz	sposoby	likwidacji	skutków	
poważnych	awarii	dla	środowiska

Kontakt:
ul.	Siemiradzkiego	19,	65-231	Zielona	Góra
tel.:	68	454	85	50
e-mail:	wios@zgora.pios.gov.pl		
www.zgora.pios.gov.pl

Delegatura WIOŚ w Gorzowie Wlkp.
ul.	Kostrzyńska	48,	66-400	Gorzów	Wlkp.
tel.:	95	735	52	20	

Dla	 obszaru	 powiatów:	 krośnieńskiego,	 nowosolskiego,	
świebodzińskiego,	wschowskiego,	zielonogórskiego,	żagańskiego,	
żarskiego	i	miasta	Zielonej	Góry:
tel.:	68	454	85	50	(godz.	7:30-15:30	w	dni	powszednie)

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.
Zakres informacji:
•	Wykrywanie	 i	 zwalczanie	 przestępczości	 m.in.	 przeciwko	
środowisku

Kontakt:
ul.	Kwiatowa	10,	66-400	Gorzów	Wlkp.
tel.:	95	738	19	00
e-mail:	kwpgorzow@go.policja.gov.pl		

2. Instytucje lokalne
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www.lubuska.policja.gov.pl
Koordynator	ds.	CITES	i	ochrony	zwierząt	Wydział		
dw.	z	Przestępczością	Gospodarczą
tel.:	95	738	12	87

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Zakres informacji:
•	Identyfikacja	 gatunków	 CITES	 oraz	 dokumentów	 legalności	
ich	 posiadania	 i	 wprowadzania	 okazów	 do	 obrotu.	 Pomoc	
w	realizowanych	postępowaniach	przygotowawczych	związanych	
z	posiadaniem	i	handlem	gatunkami	chronionymi

Kontakt:
ul.	Gen.	W	Sikorskiego	2,	65-454	Zielona	Góra	
tel.:	68	456	07	00	
e-mail:	ias.zielonagora@mf.gov.pl		
www.lubuskie.kas.gov.pl

Lubuski Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim
Zakres informacji:
•	Identyfikacja	 gatunków	 CITES	 oraz	 dokumentów	 legalności	
ich	 posiadania	 i	 wprowadzania	 okazów	 do	 obrotu.	 Pomoc	
w	realizowanych	postępowaniach	przygotowawczych	związanych	
z	posiadaniem	i	handlem	gatunkami	chronionymi

Kontakt:
ul.	Kazimierza	Wielkiego	65,	66-400	Gorzów	Wlkp.	
tel.:	95	713	35	22
e-mail:	ucs.gorzowwielkopolski@lu.mofnet.gov.pl
www.lubuskie.kas.gov.pl

Delegatura Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego  
w Rzepinie
ul.	Dworcowa	5,	69-110	Rzepin
tel.:	95	750	93	01
e-mail:	ucs.gorzowwielkopolski@lu.mofnet.gov.pl

Delegatura Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego  
w Zielonej Górze 
ul.	Kostrzyńska	14,	65-127	Zielona	Góra	
tel.:	68	322	92	00	
e-mail:	ucs.dzg@lu.mofnet.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze
Zakres informacji:
•	Nadzór	nad	przestrzeganiem	przepisów	o	ochronie	zwierząt,	
wydawanie	 zaświadczeń	 o	 urodzeniu	 w	 niewoli	 (hodowli)	 –	
wydają	powiatowi	lekarze	weterynarii	w	zależności	od	miejsca	
urodzenia,	 nadzór	 nad	 przestrzeganiem	 zasad	 identyfikacji	
i	 rejestracji	 zwierząt	 oraz	 kontroli	 ich	 przemieszczania,	
zapobieganie	chorobom	zakaźnym	zwierząt

2. Instytucje lokalne
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Kontakt:
ul.	Botaniczna	14,	65-306	Zielona	Góra	
tel.:	68	453	73	00
e-mail:	zielonagora.wiw@wet.zgora.pl	
www.wet.zgora.pl
Dane	kontaktowe	powiatowych	lekarzy	weterynarii	znajdują	
się	na	str.	10.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Zakres informacji:
•	Sprawy	dotyczące	obszarów	parków	krajobrazowych	i	obszarów	
chronionego	krajobrazu

Kontakt:
ul.	Podgórna	7,	65-204	Zielona	Góra	
tel.:	68	456	52	00
e-mail:	kancelaria.ogolna@lubuskie.pl	
www.lubuskie.pl

Urzędy miast i gmin
Zakres informacji: 
•	Sprawy	dotyczące	obszarów	użytków	ekologicznych,	stanowisk	
dokumentacyjnych,	 zespołów	 przyrodniczo	 krajobrazowych	
i	pomników	przyrody

Kontakt:
Strona	internetowa	właściwego	organu	samorządowego.

Ogrody botaniczne
Zakres informacji: 
•	Identyfikacja	 roślin	 chronionych,	 okazów	 roślin	 objętych	
Konwencją	CITES,	zabezpieczenie	roślin

Kontakt:
Dane	kontaktowe	ogrodów	botanicznych	znajdują	się	na	str.	12.

Ogrody zoologiczne
Zakres informacji: 
•	Identyfikacja	 zwierząt	 chronionych,	 okazów	 zwierząt	
objętych	 Konwencją	 CITES,	 wymagania	 dotyczące	 opieki	
i	przetrzymywania	zwierząt

Kontakt:
Dane	kontaktowe	ogrodów	zoologicznych	znajdują	się	na	str.	12.

Ośrodki rehabilitacji zwierząt
Zakres informacji: 
•	Leczenie	 i	 rehabilitacja	 zwierząt	 dziko	 występujących,	
wymagających	okresowej	opieki	człowieka,	w	celu	przywrócenia	
ich	do	środowiska	przyrodniczego

Kontakt:
Dane	kontaktowe	ośrodków	rehabilitacji	zwierząt	znajdują	się	
na	str.	12.

2. Instytucje lokalne
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Parki krajobrazowe
Zakres informacji: 
•	Sprawy	dotyczące	obszarów	parków	krajobrazowych.	Pomoc	
w	 zakresie	 gatunków	 roślin,	 zwierząt	 i	 grzybów	 objętych	
ochroną	gatunkową

Kontakt:
Dane	kontaktowe	do	poszczególnych	parków	krajobrazowych	
dostępne	na	stronie	internetowej:		
www.zpkwl.gorzow.pl

Uniwersytet Zielonogórski
Zakres informacji: 
•	Identyfikacja	okazów	roślin	i	zwierząt	chronionych
Kontakt:
Wydział Nauk Biologicznych
ul.	Prof.	Z.	Szafrana	1,	65-516	Zielona	Góra
tel:	68	328	23	41
e-mail:	sekretariat@wnb.uz.zgora.pl		
www.wnb.uz.zgora.pl/pl

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
Zakres informacji:
•	Identyfikacja	chronionych	gatunków	roślin,	zwierząt	i	grzybów,	
a	także	okazów	zwierząt	objętych	Konwencją	CITES	

Kontakt:
ul.	Stolarska	7/3,	60-788	Poznań
tel.:	61	662	86	06
e-mail:	biuro@salamndra.org.pl		
www.salamandra.org.pl

WWF
Zakres informacji:
•	Identyfikacja	chronionych	gatunków	roślin,	zwierząt	i	grzybów,	
a	także	okazów	roślin	i	zwierząt	objętych	Konwencją	CITES

Kontakt:
ul.	Mahatmy	Gandhiego	3,	02-645	Warszawa
tel.:	22	849	84	69	
e-mail:	kontakt@wwf.pl		
www.wwf.pl

3. Instytucje naukowe

4. Organizacje pozarządowe – ogólnokrajowe

2. Instytucje lokalne
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Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt 
– OTOZ Animals
Zakres informacji:
•	Pomoc	przy	interwencjach	oraz	pomoc	prawna	w	prowadzonych	
postępowaniach	z	ustawy	o	ochronie	zwierząt

Kontakt:
ul.	Rzemieślnicza	2,	84-207	Bojano
tel.:	58	550	43	73
www.otoz.pl

Komitet Ochrony Orłów
Zakres informacji:
•	Informacje	na	temat	drapieżnych	gatunków	ptaków
Kontakt:
ul.	Niepodległości	53/55		
10-044	Olsztyn,	tel.:	89	535	32	54	
e-mail:	kontakt@koo.org.pl

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
Zakres informacji:
•	Informacje	w	zakresie	działań	mogących	stanowić	zagrożenie	
dla	ptaków	i	ich	siedlisk	

Kontakt:
ul.	Odrowąża	24,	05-270	Marki	k.	Warszawy	
tel.:	22	761	82	05,	22	188	50	81	
e-mail:	biuro@otop.org.pl		
www.otop.org.pl

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
Zakres informacji:
•	Informacje	 na	 temat	 działań	 prawnych	 w	 zakresie	 ochrony	
przyrody,	a	zwłaszcza	ptaków	oraz	miejsc	ich	występowania	
i	informacje	dotyczące	elementów	środowiska	przyrodniczego	
niezbędnych	do	ich	bytowania

Kontakt:
ul.	Ciepła	17,	15-471	Białystok	
tel.:	85	664	22	55	
e-mail:	sekretariat@ptop.org.pl	
www.ptop.org.pl

Stowarzyszenie Ptaki Polskie
Zakres informacji:
•	Informacje	 na	 temat	 gatunków	 zwierząt	 i	 ich	 siedlisk,	
w	szczególności	ptaków

Kontakt:
ul.	Dolistowska	21,	19-110	Goniądz
tel.:	85	871	03	32
e-mail:	ptakipolskie@ptakipolskie.pl		
www.ptakipolskie.pl

4. Organizacje pozarządowe – ogólnokrajowe
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Towarzystwo Przyrodnicze „BOCIAN”
Zakres informacji:
•	Informacje	 na	 temat	 stanu	 poszczególnych	 elementów	
przyrody	 oraz	 działań	 mogących	 stanowić	 zagrożenia	 dla	
siedlisk	przyrodniczych,	chronionych	gatunków	roślin,	zwierząt	
i	grzybów	oraz	ich	siedlisk

Kontakt:
ul.	Radomska	22	lokal	32,	02-323	Warszawa
tel.:	22	822	54	22
e-mail:	biuro@bocian.org.pl	
www.bocian.org.pl

Fundacja Albatros
Zakres informacji:
•	Informacje	na	temat	ochrony	ptaków	i	ich	siedlisk.	Fundacja	
prowadzi	ośrodek	rehabilitacji	dzikich	ptaków	w	Bukwałdzie

Kontakt:
Bukwałd	45a,	11-001	Dywity
tel.:	664	173	828,	664	950	458
e-mail:	info@falbatros.pl	
www.falbatros.pl

Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”
Zakres informacji:
•	Informacje	dotyczące	drapieżnych	gatunków	ssaków	–	wilk,	
ryś,	niedźwiedź	i	ich	siedlisk

Kontakt:
ul.	Cynkowa	4,	34-324	Lipowa
tel.:	606	110	046
e-mail:	sabina.nowak@polskiwilk.org.pl	
www.polskiwilk.org.pl

Stowarzyszenie Ochrony Sów
Zakres informacji:
•	Informacje	w	zakresie	prowadzenia	działań	na	rzecz	ochrony	
ptaków,	ze	szczególnym	uwzględnieniem	sów

Kontakt:
ul.	Suchedniowska	14,	26-010	Bodzentyn
tel.:	601	329	080		
e-mail:	sos@sowy.sos.pl	
www.sowy.sos.pl

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce
Zakres informacji:
•	Pomoc	przy	interwencjach	oraz	pomoc	prawna	w	prowadzonych	
postępowaniach	z	ustawy	o	ochronie	zwierząt

Kontakt:
ul.	Noakowskiego	4,00-666	Warszawa
tel.:	22	825	75	35	

4. Organizacje pozarządowe – ogólnokrajowe 4. Organizacje pozarządowe – ogólnokrajowe
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e-mail:	toz@toz.pl	
www.toz.pl
Lista	regionalnych	oddziałów	znajduje	się	pod	linkiem:	
www.toz.pl/oddzialy

Klub Przyrodników
Zakres informacji:
•	Pomoc	 w	 ocenie	 wpływu	 różnych	 działań	 na	 środowisko	
przyrodnicze

Kontakt:
ul.	1	Maja	22,	66-200	Świebodzin	
tel.:	683	828	236	
e-mail:	kp@kp.org.pl	
www.kp.org.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze
ul.	Browarna	4,	65	–	849	Zielona	Góra
tel.:	68	453	73	24,	68	453	73	25
e-mail:	zielonagora.piw@wet.zgora.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gorzowie Wlkp.
ul.	Żwirowa	9,	66-400	Gorzów	Wlkp.
tel.:	95	720	20	72
e-mail:	gorzowwlkp.piw@wet.zgora.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie Odrzańskim
ul.	Fryderyka	Chopina	1,	66-600	Krosno	Odrz.
tel.:	68	383	51	73
e-mail:	krosnoodrz.piw@wet.zgora.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzyrzeczu
ul.	Zakaszewskiego	2,	66-300	Międzyrzecz
tel.:	95	741	22	38,	95	742	96	35
e-mail:	miedzyrzecz.piw@wet.zgora.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowej Soli
ul.	Kossaka	24,	67-100	Nowa	Sól
tel.:	68	458	38	58
e-mail:	nowasol.piw@wet.zgora.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słubicach z/s w Ośnie 
Lubuskim
ul.	3	Maja	34,	69-220	Ośno	Lubuskie
tel.:	95	757	60	56
e-mail:	slubice.piw@wet.zgora.pl

6. Powiatowi lekarze weterynarii

5. Organizacje pozarządowe – regionalne
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Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzelcach Krajeńskich
ul.	ks.	St.	Wyszyńskiego	7,	66-500	Strzelce	Kraj.
tel.:	95	763	10	58
e-mail:	strzelcekraj.piw@wet.zgora.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sulęcinie
ul.	Lipowa	27,	69-200	Sulęcin
tel.:	95	755	00	40
e-mail:	sulecin.piw@wet.zgora.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świebodzinie
66-200	Świebodzin,	16-500	Sejny	
tel.:	68	382	38	75,	68	382	25	54
e-mail:	swiebodzin.piw@wet.zgora.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żaganiu
ul.	Szprotawska	30	b,	68-100	Żagań
tel.:	68	367	10	99,	68	477	54	77
e-mail:	zagan.piw@wet.zgora.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w  Żarach z  siedzibą 
w Lubsku
ul.	XX-lecia	54,	68-300	Lubsko
tel.:	68	372	04	46
e-mail:	zary.piw@wet.zgora.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wschowie z siedzibą 
w Sławie
ul.	Ogrodowa	1,	67-410	Sława
tel.:	68	356	51	05
e-mail:	wschowa.piw@wet.zgora.pl

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego
ul.	Botaniczna	50a,	65-392	Zielona	Góra
tel.:	601	553	704,	601	902	290

Zoo Safari w Świerkocinie
Świerkocin	7a,	66-460	Witnica
tel.:	95	751	19	29	
e-mail:	biuro@zoo-safari.com.pl

6. Powiatowi lekarze weterynarii

7. Ogrody botaniczne i zoologiczne
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Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Zespółu Szkół Leśnych 
w Rogozińcu
Zakres: 
•	Ptaki	(sokołowe	i	sowy,	jastrząb,	myszołów,	krogulec)
Kontakt:
Rogoziniec	115/2,	66-210	Zbąszynek	
tel.:	68	384	02	41

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Starym
Zakres:
•	Ptaki	i	ssaki	(jeżowate,	nietoperze,	wiewiórka,	kuna	domowa,	
kuna	leśna,	zając)

Kontakt:
ul.	Zatorze	15,	66-002	Stary	Kisielin
tel.:	68	320	93	69

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Uniwersytetu 
Zielonogórskiego
Zakres:
•	Ptaki	 i	 ssaki	 (nietoperze,	 jeżowate,	 ryjówkowate,	 chomik	
europejski,	 gronostaj,	 łasica,	 norka	 europejska,	 orzesznica,	
popielica,	wiewiórka)

Kontakt:
ul.	Botaniczna	50a,	65-392	Zielona	Góra	
tel.:	601	902	283

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Technikum Leśne 
w Starościnie
Zakres: 
•	Ptaki	(sokołowe,	sowy)
Kontakt:
Starościn	34,	69-110	Rzepin
tel.:	95	759	62	39

8. Ośrodki rehabilitacji zwierząt



Wykaz instytucji 
i podmiotów, 

do których Policja może  
zwracać się o pomoc  

w przypadku prowadzenia  
postępowań z zakresu 
ochrony środowiska,  

w tym ochrony przyrody 
oraz legalności 
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 zwierzętami 
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Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa,  
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20,  

e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa  
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20 

e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl

Projekt LIFE15 GIE/PL/000758 pn. „Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody”, 
finansowany ze środków Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu  

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


