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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 Krakowie
Zakres informacji:
•	Informacje	dotyczące	rezerwatów	przyrody	i	obszarów	Natura	2000
•	Sprawy	dotyczące	ochrony	gatunkowej	zwierząt,	roślin	i	grzybów
Kontakt:
ul.	Mogilska	25,	31-542	Kraków
tel.:	12	619	81	20
e-mail:	sekretariat.krakow@rdos.gov.pl		
www.krakow.rdos.gov.pl

Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie (ST.I) 
al.	Solidarności	5-9,	33-100	Tarnów	
tel.:	14	696	33	53

Wydział Spraw Terenowych w Starym Sączu (ST.II) 
ul.	Daszyńskiego	3,	33-340	Stary	Sącz
tel.:	18	446	09	08

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie
Zakres informacji:
•	Identyfikacja	gatunków	roślin	i	zwierząt.	
•	Pomoc	przy	interwencjach	na	terenie	lasów	państwowych
Kontakt:
ul.	Juliusza	Słowackiego	17a,	31-159	Kraków	
tel.:	12	63	05	200	
e-mail:	rdlp@krakow.lasy.gov.pl	
www.krakow.lasy.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
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:
Plac	Szczepański	5,	31-011	Kraków
tel.:	12	422	48	95
e-mail:	wiosinfo@krakow.pios.gov.pl		
www.krakow.pios.gov.pl

Delegatura WIOŚ w Nowym Sączu
ul.	Fabryczna	11,	33-300	Nowy	Sącz
tel.:	18	443	80	27
e-mail:	info@nowysacz.pios.gov.pl

Delegatura WIOŚ w Tarnowie
ul.	Krasińskiego	7a,	33-100	Tarnów
tel.:	14	627	37	00
e-mail:	insp@wios.tarnow.pl

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

Kontakt:
ul.	Mogilska	109,	31-571	Kraków
tel.:	12	615	54	44
e-mail:	poczta@malopolska.policja.gov.pl
malopolska.policja.gov.pl

Koordynator ds. CITES
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą
tel.:	12	615	60	16
e-mail:	zielonastrefa@malopolska.policja.gov.pl

Koordynator ds. ochrony zwierząt
Wydział Prewencji
tel.:	12	615	48	08
e-mail:	zielonastrefa@malopolska.policja.gov.pl

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
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.	Wiślna	7,	31-007	Kraków	
tel.:	12	255	73	00
e-mail:	ias.krakow@mf.gov.pl
www.malopolskie.kas.gov.pl

Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie
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:
Pachońskiego	3A,	31-223	Kraków
tel.:	12	350	76	00
e-mail:	malopolskie.ucs@mf.gov.pl		
www.malopolskie.kas.gov.pl

Delegatura Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego  
w Krakowie
ul.	Nad	Drwiną	16,	30-741	Kraków	
tel.:	12	627	60	67
e-mail:	ucs@mp.mofnet.gov.pl

2. Instytucje lokalne
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Delegatura Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego  
w Nowym Sączu
Al.	Piłsudskiego	50,	33-300	Nowy	Sącz	
tel.:	18	449	53	00

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie
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.	Brodowicza	13,	30-965	Kraków	
tel.:	12	293	10	00
e-mail:	wiw@wiw.krakow.pl	
www.wiw.krakow.pl
Dane	kontaktowe	powiatowych	lekarzy	weterynarii	znajdują	się	
na	str.	12.

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

Kontakt:
ul.	Basztowa	22,	31-156	Kraków
tel.:	12	630	33	33
e-mail:	urzad@umwm.pl	
www.malopolska.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.	14.

Ogrody zoologiczne
Zakres informacji:
•	Identyfikacja	 zwierząt	 chronionych,	 okazów	 zwierząt	 objętych	

2. Instytucje lokalne
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Konwencją	CITES,	wymagania	dotyczące	opieki	i	przetrzymywania	
zwierząt

Kontakt:
Dane	kontaktowe	ogrodów	zoologicznych	znajdują	się	na	str.	14.

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.	15.

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.zpkwm.pl

Uniwersytet Jagielloński
Zakres informacji:
•	Identyfikacja	okazów	roślin	i	zwierząt	chronionych
Kontakt:
Wydział Biologii
ul.	Gronostajowa	7,	30-387	Kraków	
tel.:	12	664	67	55
e-mail:	wydzial.biologii@uj.edu.pl

Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
ul.	Gronostajowa	9,	I	piętro,	30-387	Kraków
tel.:	12	664	50	06
e-mail:	sekretariat.izibb@uj.edu.pl

Instytut Botaniki
ul.	Gronostajowa	3,	30-387	Kraków	
tel.:	12	664	67	95	
e-mail:	sekretariat.ib@uj.edu.pl

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Zakres informacji:
•	Identyfikacja	okazów	roślin	i	zwierząt	chronionych

3. Instytucje naukowe

2. Instytucje lokalne
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Kontakt:
Wydział Leśny
al.	29	Listopada	46,	31-425	Kraków
tel:	12	662	50	01
e-mail:	wles@urk.edu.pl	
www.wl.urk.edu.pl

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al.	29	Listopada	54,	31-425	Kraków
tel.:	12	662	52	66	
e-mail:	wbio@urk.edu.pl	
www.wbio.urk.edu.pl

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej
al.	Mickiewicza	24/28,	30-059	Kraków
tel.:	12	662	40	19
e-mail:	ucmw@urk.edu.pl	
www.ucmw.urk.edu.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

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

3. Instytucje naukowe

4. Organizacje pozarządowe – ogólnokrajowe
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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

Towarzystwo Przyrodnicze „BOCIAN”
Zakres informacji:
•	Informacje	 na	 temat	 stanu	 poszczególnych	 elementów	
przyrody	 oraz	 działań	 mogących	 stanowić	 zagrożenia	 dla	

4. Organizacje pozarządowe – ogólnokrajowe

4. Organizacje pozarządowe – ogólnokrajowe



8

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	
e-mail:	toz@toz.pl,	www.toz.pl
Lista	regionalnych	oddziałów	znajduje	się	pod	linkiem:	
www.toz.pl/oddzialy

4. Organizacje pozarządowe – ogólnokrajowe
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Fundacja „Dzika Klinika”
Zakres informacji:
•	Ratowanie	dzikich	zwierząt	chorych,	okaleczonych,	młodych	
porzuconych	przez	rodziców,	zapewnienie	leczenia,	rehabilitacji		
i	przystosowanie	do	samodzielnego	życia	na	wolności

Kontakt:
os.	Kazimierzowskie	18/156,	31-841	Kraków	
tel.:	721	533	182	
e-mail:	dzika.klinika@op.pl	
www.dzikaklinika.com

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bochni
ul.	Partyzantów	6,	32-700	Bochnia	
tel.:	14	612	34	13
e-mail:	sekretariat@piw-bochnia.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzesku
ul.	Piastowska	2B,	32-800	Brzesko	
tel.:	14	663	47	50
e-mail:	brzesko.piw@wetgiw.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chrzanowie
ul.	Grzybowskiego	7,	32-500	Chrzanów	
tel.:	32	212	12	96
e-mail:	inspektorat@piw.chrzanow.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej
ul.	Jagiellońska	50,	3-200	Dąbrowa	Tarnowska	
tel.:	14	642	43	15
e-mail:	dabrowatarn.piw@wetgiw.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gorlicach
ul.	Kościuszki	41a,	38-300	Gorlice	
tel.:	18	352	67	02
e-mail:	gorwet@poczta.onet.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krakowie
ul.	Lublańska	11,	31-410	Kraków	
tel.:	12	411	25	69
e-mail:	krakow.piw@wetgiw.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Limanowej
ul.	B.	Czecha	6,	34-600	Limanowa
tel.:	18	337	17	61
e-mail:	piwlim@poczta.onet.pl

6. Powiatowi lekarze weterynarii

4. Organizacje pozarządowe – ogólnokrajowe 5. Organizacje pozarządowe – regionalne
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Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Miechowie
ul.	M.	Konopnickiej	23a,	32-200	Miechów	
tel.:	41	383	18	29
e-mail:	miechow.piw@wetgiw.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myślenicach
ul.	Sobieskiego	34,	32-400	Myślenice
tel.:	12	272	08	19
e-mail:	piwmyslenice@pro.onet.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Sączu
ul.	Głowackiego	34,	33-300	Nowy	Sącz	
tel.:	18	441	24	01
e-mail:	wetlach@interia.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w  Nowym Targu
os.	Bereki	19,	34-400	Nowy	Targ	
tel.:	18	266	23	61
e-mail:	piw-nowytarg@wp.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olkuszu
ul.	Szpitalna	11a,	32-300	Olkusz	
tel.:	32	643	04	55
e-mail:	olkusz.piw@wetgiw.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oświęcimiu
ul.	Nideckiego	26,	32-600	Oświęcim	
tel.:	33	843	29	95
e-mail:	oswiecim.piw@wetgiw.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Proszowicach
ul.	Grzymały	Siedleckiego	2,	32-100	Proszowice	
tel.:	12	386	17	75
e-mail:	proszowice.piw@wetgiw.gow.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnowie
ul.	Braci	Saków	1,	33-100	Tarnów	
tel.:	14	621	69	52
e-mail:	sekretariat@piw-tarnow.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wieliczce
ul.	Słowackiego	10,	32-020	Wieliczka	
tel.:	12	278	31	12
e-mail:	sekretariat@piwwieliczka.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wadowicach
ul.	Nadbrzeżna	39a,	34-100	Wadowice
tel.:	33	823	34	22
e-mail:	wadowice.piw@wetgiw.gov.pl

5. Powiatowi lekarze weterynarii
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Górski Ogród Botaniczny w Zakopanem im. Mariana 
Raciborskiego PAN
ul.	Antałówka	13,	34-500	Zakopane
tel.:	18	201	26	51

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul.	Kopernika	27,	31-501	Kraków
tel.:	12	421	26	20,	12	663	36	33

Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie
ul.	Kasy	Oszczędności	M.	Krakowa	14,	30-232	Kraków	
tel.:	12	425	35	51,	12	425	35	52
e-mail:	zoo@zoo-krakow.pl

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt przy Gabinecie Weterynaryjnym 
AGAMA S.C.

Zakres: 
•	Płazy,	gady,	ptaki	(dzięciołowe	i	wróblowe)	i	ssaki	(gryzonie)
Kontakt:
Mistrzejowice	9,	31-640	Kraków	
tel.:	12	357	72	18,	507	739	962

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Fundacji Akcja dla Dzikich 
Zwierząt

Zakres: 
•	Ptaki,	ssaki	(owadożerne,	nietoperze,	gryzonie,	zającokształtne,	
łasicowate,	kotowate,	psowate),	gady	i	płazy

Kontakt:
ul.	Lipska	49,	30-721	Kraków
tel.:	511	195	708

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Racławicach
Zakres: 
•	Ptaki,	ssaki
Kontakt:
Racławice	91,	32-222	Racławice

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Krakowie
Zakres: 
•	Ssaki	(sarna)
Kontakt:
ul.	Herwina	Piątka	26,	31-234	Kraków

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
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




