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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 Łodzi
Zakres informacji:
•	Informacje	dotyczące	rezerwatów	przyrody	i	obszarów	Natura	
2000

•		Sprawy	dotyczące	ochrony	gatunkowej	zwierząt,	roślin	i	grzybów
Kontakt:
ul.	Traugutta	25,	90-113	Łódź
tel.: 42	665	03	70
e-mail: sekretariat.lodz@rdos.gov.pl	
www.lodz.rdos.gov.pl

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi
Zakres informacji:
•	Identyfikacja	gatunków	roślin	i	zwierząt	
•	Pomoc		przy	interwencjach	na	terenie	lasów	państwowych
Kontakt:
ul.	Jana	Matejki	16,	91-402	Łódź	
tel.: 42	631	79	00	
e-mail:	rdlp@lodz.lasy.gov.pl	
www.lodz.lasy.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi
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.	Lipowa	16,	90-743	Łódź		
tel.: 42	633	33	43
e-mail: sekretariat@wios.lodz.pl	
www.wios.lodz.pl

Delegatura WIOŚ w Skierniewicach
al.	Macieja	Rataja	11,	96-100	Skierniewice
tel.: 46	833	28	63
e-mail:	sekr_skierniewice@wios.lodz.pl

Delegatura WIOŚ w Sieradzu
al.	P.O.W.	70/72,	98-200	Sieradz
tel.: 43	822	37	60
e-mail:	sekr_sieradz@wios.lodz.pl

Delegatura WIOŚ w Piotrkowie Trybunalskim
ul.	Bawełniana	18,	97-300	Piotrków	Trybunalski	
tel.: 44	648	67	77
e-mail:	sekr_piotrkow@wios.lodz.pl

2. Instytucje lokalne
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Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Zakres informacji:
•	Wykrywanie	 i	 zwalczanie	 przestępczości	 m.in.	 przeciwko	
środowisku

Kontakt:
ul.	Lutomierska	108/112
91-048	Łódź
tel.: 42	665	28	65
e-mail:	sekretariat@lodzka.policja.gov.pl
www.lodzka.policja.gov.pl

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
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:
al.	Kościuszki	83,	90-436	Łódź	
tel.: 42	254	70	00	
e-mail:	ias.lodz@mf.gov.pl	
www.lodzkie.kas.gov.pl

Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi
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

Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi
Kontakt:
ul.	ks.	Brzóski	24,	91-315	Łódź	
tel.: 42	654	11	31
e-mail:	lodzki.ucs@mf.gov.pl	
www.lodzkie.kas.gov.pl

Delegatura Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi 
ul.	Ustronna	3/9,	93-350	Łódź	
tel.: 42	689	79	20
e-mail:	sekretariat.ucs.361000@mf.gov.pl

Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi
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

2. Instytucje lokalne
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Delegatura Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi 
ul.	Ustronna	3/9,	93-350	Łódź	
tel.:	42	689	79	35
e-mail: sekretariat.ucs.362000@mf.gov.pl

Delegatura Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego  
w Piotrkowie Trybunalskim 
ul.	Dworska	6a;	97-300	Piotrków	Trybunalski	
tel.:	44	649	32	40
e-mail:	sekretariat.ucs.363000@mf.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi
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

Kontakt:
ul.	Proletariacka	2/6;	93-569	Łódź	
tel.:	42	635	14	00
e-mail:	lodz.wiw@wetgiw.gov.pl		
www.wiw.bip.lodz.pl
Dane	kontaktowe	powiatowych	lekarzy	weterynarii	znajdują	się	na	
str.	10.

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

Kontakt:
al.	Piłsudskiego	8;	90-051	Łódź	
tel.:	42	663	30	00	
e-mail:	info@lodzkie.pl		
www.lodzkie.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	

2. Instytucje lokalne
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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.	

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.parkilodzkie.pl

Uniwersytet Łódzki
Zakres informacji:
•	Identyfikacja	okazów	roślin	i	zwierząt	chronionych
Kontakt:
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
ul.	Pilarskiego	14/16,	90-231	Łódź	
tel.: 42	635	45	05		
e-mail:	dziekan@biol.uni.lodz.pl		
www.biol.uni.lodz.pl

3. Instytucje naukowe

2. Instytucje lokalne
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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

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

4. Organizacje pozarządowe – ogólnokrajowe



7

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

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

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

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bełchatowie
ul.	Piłsudskiego	70,	97-400	Bełchatów	
tel.:	44	635	09	53
e-mail:	belchatow.piw@wetgiw.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie
ul.	Sienkiewicza	25,	99-300	Kutno	
tel.:	24	253	34	69,	24	253	35	49	
e-mail:	kutno.piw@wetgiw.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łasku
ul.	M.	Konopnickiej	21,	98-100	Łask	
tel.:	43	675	21	08
e-mail:	lask.piw@wetgiw.gov.pl

5. Powiatowi lekarze weterynarii

4. Organizacje pozarządowe – ogólnokrajowe
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Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi
ul.	Wapienna	15,	91-087	Łódź	
tel.:	42	616	15	70
e-mail:	lodz.piw@wetgiw.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu
ul.	Starościńska	5a,	99-400	Łowicz	
tel.:	46	837	55	78
e-mail:	lowicz.piw@wetgiw.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie
ul.	Staromiejska	35
26-300	Opoczno
tel.:	44	755	23	14
e-mail:	opoczno.piw@wetgiw.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pabianicach
ul.	Karniszewicka	37,	95-200	Pabianice
tel.:	42	212	19	14
e-mail:	pabianice.piw@wetgiw.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim
ul.	Rzemieślnicza	26,	97-300	Piotrków	Trybunalski	
tel.:	44	646	44	04
e-mail:	piotrkowtr.miw@wetgiw.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poddębicach
ul.	Mickiewicza	32,	99-200	Poddębice
tel.:	43	678	90	95
e-mail:	poddebice.piw@wetgiw.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomsku
ul.	Wilsona	21a,	97-500	Radomsko	
tel.:	44	682	44	24
e-mail:	radomsko.piw@wetgiw.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rawie Mazowieckiej
ul.	Mszczonowska	10,	96-200	Rawa	Mazowiecka	
tel.:	46	814	43	53	
e-mail: rawamaz.piw@wetgiw.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sieradzu
ul.	Warneńczyka	1,	98-200	Sieradz	
tel.:	43	822	30	04
e-mail:	sieradz.piw@wetgiw.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skierniewicach
ul.	Miedniewicka	25,	96-100	Skierniewice	
tel.:	46	833	32	68
e-mail:	skierniewice.miw@wetgiw.gov.pl

5. Powiatowi lekarze weterynarii4. Organizacje pozarządowe – ogólnokrajowe
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Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tomaszowie 
Mazowieckim
ul.	E.	Orzeszkowej	15/19,	97-200	Tomaszów	Mazowiecki
tel.:	44	723	62	37
e-mail:	tomaszowmaz.piw@wetgiw.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wieluniu
ul.	Kolejowa	63,	98-300	Wieluń	
tel.:	43	843	36	49	
e-mail:	wielun.piw@wetgiw.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zgierzu
ul.	A.	Struga	23,	95-100	Zgierz	
tel.:	42	714	03	67
e-mail:	zgierz.piw@wetgiw.gov.pl

Ogród Botaniczny – Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi
ul.	Krzemieniecka	36/38,	94-303	Łódź
tel.:	42	688	44	20
e-mail:	sekretariat@botaniczny.lodz.pl

Arboretum – Leśny Zakład Doświadczalny SGGW
ul.	Leśna	1,		95-063	Rogów
tel.:	46	874	81	36
e-mail:	arboretum@sggw.pl

Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o.o. 
ul.	Konstantynowska	8/10,	94-303	Łódź	
tel.:	42	632	75	09,	42	632	75	79
e-mail:	sekretariat@zoo.lodz.pl

ZOO Safari Borysew
Borysew	25,	99-200	Poddębice	
tel.:	790	703	030,	43	678	47	48
e-mail:	biuro@zoosafari.com.pl

Leśny Ośrodek Edukacji i Rehabilitacji Zwierząt w Kole
Zakres: 
•	Ptaki	i	ssaki

6. Ogrody botaniczne i zoologiczne

7. Ośrodki rehabilitacji zwierząt

5. Powiatowi lekarze weterynarii
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Kontakt:
Koło	115,	97-330	Sulejów	
tel.:	44	645	18	40,	44	645	18	52,	694	408	878

Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Leśnictwa Miejskie 
Łódź

Zakres: 
•	Ptaki	i	ssaki	
Kontakt:
ul.	Wycieczkowa	103,	90-518	Łódź	
tel.:	42	617	26	86

6. Ogrody botaniczne i zoologiczne

7. 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 

obrotu chronionymi 
 zwierzętami 
i roślinami

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
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