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

•	Sprawy	dotyczące	ochrony	gatunkowej	zwierząt,	roślin	i	grzybów
Kontakt:
ul.	Bazylianówka	46,	20-144	Lublin
tel.:	81 710	65	00
e-mail: sekretariat.lublin@rdos.gov.pl	
www.lublin.rdos.gov.pl

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie
Zakres informacji:
•	Identyfikacja	gatunków	roślin	i	zwierząt
•	Pomoc	przy	interwencjach	na	terenie	lasów	państwowych
Kontakt:
ul.	Czechowska	4,	20-950	Lublin	
tel.:	81	532	70	31	
e-mail:	rdlp@lublin.lasy.gov.pl	
www.lublin.lasy.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
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.	Obywatelska	13,	20-092	Lublin		
tel.:	81	718	62	01
e-mail: dyrektor@wios.lublin.pl	
www.wios.lublin.pl

Delegatura WIOŚ w Białej Podlaskiej
ul.	Brzegowa	2,	21-500	Biała	Podlaska	
tel.:	83	342	11	70	
e-mail: bialap@wios.lublin.pl

Delegatura WIOŚ w Chełmie
ul.	Jagiellońska	64,	22-100	Chełm	
tel.:	82	563	25	35
e-mail: chelm@wios.lublin.pl

Delegatura WIOŚ w Zamościu
ul.	Hrubieszowska	69a,	22-400	Zamość
tel.:	84	639	27	99
e-mail: zamosc@wios.lublin.pl

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Zakres informacji:
•	Wykrywanie	i	zwalczanie	przestępczości	przeciwko	środowisku

2. Instytucje lokalne
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Kontakt:
ul.	Narutowicza	73,	20-019	Lublin	
tel.: 81	535	59	00
e-mail:	prezydialny@lu.policja.gov.pl	
www.lubelska.policja.gov.pl

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
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.	Tadeusza	Szeligowskiego	24,	20-883	Lublin	
tel.: 81	452	23	00	
e-mail:	is@lb.mofnet.gov.pl		
www.lubelskie.kas.gov.pl

Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej
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.	Celników	Polskich	21,	21-500	Biała	Podlaska
tel.:	83	344	98	33	
e-mail: lubelski.ucs@mf.gov.pl		
www.lubelskie.kas.gov.pl

Delegatura Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego  
w Lublinie 
ul.	Energetyków	20-22,	22-468	Lublin
tel.:	81	748	42	30
e-mail:	sekretariat.ucs.302000@mf.gov.pl

Delegatura Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego  
w Zamościu
ul.	Strefowa	5,	22-400	Zamość	
tel.:	84	696	60	00	
e-mail: sekretariat.ucs.303000@mf.gov.pl

Delegatura Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego  
w Białej Podlaskiej	
ul.	Celników	Polskich	23,	21-500	Biała	Podlaska	
tel.:	83	342	75	32
e-mail:	sekretariat.ucs.301000@mf.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie
Zakres informacji:
•	Nadzór	nad	przestrzeganiem	przepisów	o	ochronie	zwierząt,	
wydawanie	 zaświadczeń	 o	 urodzeniu	 w	 niewoli	 (hodowli)	 –		
wydają	powiatowi	lekarze	weterynarii	w	zależności	od	miejsca	

2. Instytucje lokalne
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urodzenia,	 nadzór	 nad	 przestrzeganiem	 zasad	 identyfikacji	
i	 rejestracji	 zwierząt	 oraz	 kontroli	 ich	 przemieszczania,	
zapobieganie	chorobom	zakaźnym	zwierząt

Kontakt:
ul.	Droga	Męczenników	Majdanka	50,	20-325	Lublin	
tel.:	58	302	32	52
e-mail: biuro@gdansk.wiw.gov.pl		
www.wiw.lublin.pl
Dane	kontaktowe	powiatowych	lekarzy	weterynarii	znajdują	
się	na	str.	10.

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

Kontakt:
ul.	Artura	Grottgera	4,	20-029	Lublin	
tel.:	81	441	66	00
e-mail:	info@lubelskie.pl		
www.lubelskie.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.	13.

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.	13.

Ośrodki rehabilitacji zwierząt
Zakres informacji:
•	Leczenie	 i	 rehabilitacja	 zwierząt	 dziko	 występujących,		

2. Instytucje lokalne
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wymagających	okresowej	opieki	człowieka,	w	celu	przywrócenia	
ich	do	środowiska	przyrodniczego

Kontakt:
Dane	kontaktowe	ośrodków	rehabilitacji	zwierząt	znajdują	się	
na	str.	13.

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.parki.lubelskie.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Zakres informacji:
•	Identyfikacja	okazów	roślin	i	zwierząt	chronionych
Kontakt:
Wydział Biologii i Biotechnologii
ul.	Akademicka	19,	20-033	Lublin
tel.: 81	537	52	16	
e-mail:	biolbiot@umcs.pl	
www.umcs.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Zakres informacji:
•	Identyfikacja	okazów	roślin	i	zwierząt	chronionych
Kontakt:
Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki 
ul.	Akademicka	13,	20-950	Lublin	
tel.: 81	445	69	91	
e-mail:	dziekanat.bhz@up.lublin.pl		
www.up.lublin.pl/biologia

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
ul.	Akademicka	13,	20-950	Lublin
tel.: 81	528	47	22	
e-mail:	dziek.wet@up.lublin.pl	
www.up.lublin.pl/weterynaria

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.	Mahatamy	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

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
Zakres informacji:
•	Informacje	 na	 temat	 działań	 prawnych	 w	 zakresie	 ochrony	

4. Organizacje pozarządowe – ogólnokrajowe
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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

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

4. Organizacje pozarządowe – ogólnokrajowe 4. Organizacje pozarządowe – ogólnokrajowe



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

Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne
Zakres informacji:
•	Identyfikacja	gatunków	zwierząt	podlegających	ochronie	prawnej,	
udział	w	interwencjach	dotyczących	gatunków	chronionych	oraz	
wydawanie	opinii	w	tym	zakresie

Kontakt:
ul.	Mełgiewska	74/209,	20-234	Lublin	
tel.:	663	502	134,	605	064	371
e-mail:	lto@op.pl	
www.lto.org.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białej Podlaskiej
ul.	Żeromskiego	1,	21-500	Biała	Podlaska
tel.:	83	343	20	41,	83	343	59	77
e-mail: biala.podlaska.piw@wiw.lublin.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Biłgoraju
ul.	Włosiankarska	11,	23-400	Biłgoraj
tel.:	84	686	12	79,	84	686	79	56
e-mail:	bilgoraj.piw@wetgiw.gov.pl

6. Powiatowi lekarze weterynarii

4. Organizacje pozarządowe – ogólnokrajowe

5. Organizacje pozarządowe – regionalne
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Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie
ul.	Browarna	2,	22-100	Chełm
tel.:	82	565	50	58,	82	565	57	37
e-mail:	chelm.piw@wetgiw.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Hrubieszowie
ul.	Ceglana	60/1,	22-500	Hrubieszów
tel.:	84	696	28	38
e-mail:	hrubieszow.piw@wetgiw.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Janowie Lubelskim
ul.	Bialska	98,	23-300	Janów	Lubelski
tel.:	15	872	30	32
e-mail:	janowlub.piw@wetgiw.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krasnymstawie
ul.	Piłsudskiego	60A,	22-300	Krasnystaw
tel.:	82	576	31	59
e-mail: krasnystaw.piw@wiw.lublin.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kraśniku
ul.	Rzeczycka	10,	23-200	Kraśnik
tel.:	81	825	25	03,	81	825	31	28
e-mail:	krasnik.piw@wiw.lublin.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubartowie
ul.	Lubelska	105,	21-100	Lubartów
tel.:	81	855	28	11
e-mail:	lubartow.piw@wiw.lublin.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublinie
Al.	Spółdzielczości	Pracy	3,	20-147	Lublin
tel.:	81	748	37	48,	81	748	37	27
e-mail: lublin.piw@wiw.lublin.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łęcznej
ul.	Jana	Pawła	II	95,	21-010	Łęczna
tel.:	81	752	31	19
e-mail:	leczna.piw@wiw.lublin.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łukowie
ul.	Warszawska	16,	21-400	Łuków
tel.:	25	798	26	13
e-mail:	lukow.piw@wetgiw.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu Lubelskim
ul.	Józefowska	105,	24-300	Opole	Lubelskie
tel.:	81	827	22	29
e-mail:	opole.lubelskie.piw@wiw.lublin.pl

6. Powiatowi lekarze weterynarii4. Organizacje pozarządowe – ogólnokrajowe
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Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Parczewie
ul.	Piwonia	50,	21-200	Parczew
tel.:	83	354	18	75
e-mail:	parczew.piw@wiw.lublin.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Puławach
ul.	C.	K.	Norwida	17,	24-100	Puławy
tel.:	81	886	33	20
e-mail:	pulawy.piw@wiw.lublin.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radzyniu Podlaskim
ul.	Warszawska	100,	21-300	Radzyń	Podlaski
tel.:	83	352	70	15,	83	352	04	57
e-mail:	radzyn.podlaski.piw@wiw.lublin.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rykach
ul.	Wyczółkowskiego	10A,	08-500	Ryki
tel.:	81	865	10	61
e-mail:	ryki.piw@wiw.lublin.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świdniku
Al.	Lotników	Polskich	1,	21-045	Świdnik
tel.:	81	468	70	25
e-mail:	swidnik.piw@wiw.lublin.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
ul.	Krucza	6,	22-600	Tomaszów	Lubelski
tel.:	84	664	22	01,	84	664	31	08
e-mail:	tomaszow.lubelski.piw@wiw.lublin.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włodawie
ul.	Suchawska	5,	22-200	Włodawa
tel.:	82	572	20	53
e-mail:	wlodawa.piw@wiw.lublin.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zamościu
ul.	Sienkiewicza	24,	22-400	Zamość
tel.:	84	616	92	84,	84	638	14	63
e-mail:	tomaszow.lubelski.piw@wiw.lublin.pl

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie
ul.	Sławinkowska	3,	20-810	Lublin	
tel.:	81	743	49	00,	81	743	49	45		
e-mail:	botanik@hektor.umcs.lublin.pl

6. Powiatowi lekarze weterynarii

7. Ogrody botaniczne i zoologiczne
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Ogród Zoologiczny im. Stefana Milera w Zamościu
ul.	Szczebrzeska	12,	22-400	Zamość
tel.:	84	639	34	79
e-mail:	zoozam1@wp.pl

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w  Załuczu Starym przy 
Poleskim Parku Narodowym

Zakres: 
•	Gady,	ptaki	i	ssaki
Kontakt:
ul.	Lubelska	3a,	22-234	Urszulin
tel.:	82	571	30	71,	82	571	30	72	
e-mail:	poleskipn@poleskipn.pl

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Zawadówce przy Poleskim 
Parku Narodowym

Zakres: 
•	Ptaki,	ssaki	(borsuk,	kuna	leśna,	kuna	domowa,	wydra,	dzik,	
sarna,	jeleń	szlachetny,	łoś)

Kontakt:
ul.	Lubelska	3a,	22-234	Urszulin
tel.:	82	571	30	71,	82	571	30	72	
e-mail:	poleskipn@poleskipn.pl

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Fundacji Lubelska Straż 
Ochrony Zwierząt

Zakres: 
•	Ptaki	i	ssaki
Kontakt:
Romanówka	22,	24-204	Wojciechów	
tel.:	669	190	202,	781	500	508	(alarmowy)	
e-mail:	info@lsoz.org

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Stowarzyszenia „Szansa  
dla Bociana”

Zakres:
•	Ptaki	(bocian	biały,	bocian	czarny)
Kontakt:
Kozubszczyzna	142,	21-030	Motycz
tel.:	798	102	534
e-mail:	szansadlabociana@gmail.com

7. Ogrody botaniczne i zoologiczne

7. Ogrody botaniczne i zoologiczne

8. Ośrodki rehabilitacji zwierząt
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Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Stowarzyszenia Leśne  
Pogotowie
Zakres: 
•	Ssaki	(jeleniowate,	jeżowate,	łasicowate,	nietoperze,	psowate,	
świniowate,	 wiewiórkowate,	 zającowate),	 ptaki	 (bociany,	
drozdowate,	 dudki,	 dzierzby,	 dzięciołowate,	 jaskółkowate,	
jastrzębiowate,	 kaczkowate,	 kowalikowate,	 krukowate,	
kurowate,	łuszczakowate,	muchołówkowate,	pokrzewkowate,	
puszczykowate,	 sikory,	 skowronki,	 strzyżyki,	 szpakowate,	
trznadlowate,	wróblowate)

Kontakt:
Skrzynice	Drugie	60,	23-114	Jabłonna
tel.:	692	961	587

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 

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
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


