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

•	Sprawy	dotyczące	ochrony	gatunkowej	zwierząt,	roślin	i	grzybów
Kontakt:
ul.	Dojlidy	Fabryczne	23,	15-554	Białystok
tel.:	85	740	69	81	wew.	10
e-mail:	sekretariat.bialystok@rdos.gov.pl	
www.bialystok.rdos.gov.pl

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
Zakres informacji:
•	Identyfikacja	gatunków	roślin	i	zwierząt
•	Pomoc	przy	interwencjach	na	terenie	lasów	państwowych
Kontakt:
ul.	Lipowa	51,	15-424	Białystok	
tel.:	85	748	18	00	
e-mail:	rdlp@bialystok.lasy.gov.pl	
www.bialystok.lasy.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku
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.	Ciołkowskiego	2/3,	15-264	Białystok	
tel.:	85	742	53	78
e-mail:	sekretariat@wios.bialystok.pl	
www.wios.bialystok.pl

Delegatura WIOŚ Białystok w Łomży
ul.	Akademicka	20,	18-402	Łomża	
tel.:	86	218	21	69	
e-mail:	lomza@wios.bialystok.pl

Delegatura WIOŚ Białystok w Suwałkach 
ul.	Piaskowa	5,	16-400	Suwałki	
tel.:	87	563	24	90	
e-mail:	suwalki@wios.bialystok.pl

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

2. Instytucje lokalne
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Kontakt:
ul.	Sienkiewicza	65,	15-003	Białystok	
tel.:	85	675	40	11
e-mail:	kwp@bk.policja.gov.pl
www.podlaska.policja.gov.pl

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
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.	Słonimska	1,	15-026	Białystok	
tel.:	85	896	60	18	
e-mail:	is@pd.mofnet.gov.pl	
www.podlaskie.kas.gov.pl

Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku
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.	Octowa	2,	15-399	Białystok
tel.:	85	745	85	55	
e-mail:	podlaski.ucs@mf.gov.pl
www.podlaskie.kas.gov.pl

Delegatura Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego  
w Suwałkach	
ul.	Raczkowska	183,	16-400	Suwałki
tel.:	87	562	90	00
e-mail:	sekretariat.ucs.313000@mf.gov.pl

Delegatura Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łomży
ul.	Poznańska	156,	18-400	Łomża	
tel.:	86	215	57	00	
e-mail:	sekretariat.ucs.312000@mf.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku
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.	Zwycięstwa	26a,	15-959	Białystok	
tel.:	85	651	02	29
e-mail:	bialystok.wiw@wetgiw.gov.pl	
www.bialystok.wiw.gov.pl
Dane	kontaktowe	powiatowych	lekarzy	weterynarii	znajdują	
się	na	str.	10.

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

Kontakt:
ul.	Kardynała	Stefana	Wyszyńskiego	1,	15-888	Białystok	
tel.:	85	665	45	49	
e-mail:	kancelaria@wrotapodlasia.pl	
www.umwd.dolnyslask.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.pkpk.wrotapodlasia.pl

Uniwersytet w Białymstoku
Zakres informacji: 
•	Identyfikacja	okazów	roślin	i	zwierząt	chronionych
Kontakt:
Instytut Biologii
Wydział Biologiczno-Chemiczny
ul.	Ciołkowskiego	1J,	15-245	Białystok
tel.:	85	738	82	24	
e-mail:	biologia@uwb.edu.pl	
www.biologia.biol-chem.uwb.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

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

4. Organizacje pozarządowe – ogólnokrajowe 4. Organizacje pozarządowe – ogólnokrajowe
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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 Augustowie
ul.	Brzostowskiego	10,	16-300	Augustów	
tel.:	87	643	22	86
e-mail:	augustow.piw@wetgiw.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białymstoku
ul.	Zwycięstwa	26b,	15-529	Białystok	
tel.:	85	652	26	35
e-mail:	bialystok.miw@wetgiw.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku Podlaskim
ul.	Dubicze	15,	17-100	Bielsk	Podlaski	
tel.:	85	730	35	18
e-mail:	bielskpd.piw@wetgiw.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grajewie
ul.	Konopska	64,	19-200	Grajweo
tel.:	86	272	39	58
e-mail:	grajewo.piw@wetgiw.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Hajnówce
ul.	11-Listopada	22,	17-200	Hajnówka	
tel.:	85	682	25	96
e-mail:	hajnowka.piw@wetgiw.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolnie
ul.	Aleksandrowska	1a,	18-500	Kolno	
tel.:	86	278	26	19
e-mail:	kolno.piw@wetgiw.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
ul.	Nowogrodzka	160,	18-400	Łomża	
tel.:	86	216	34	54
e-mail:	lomza.miw@wetgiw.gov.pl

5. Powiatowi lekarze weterynarii

4. Organizacje pozarządowe – ogólnokrajowe
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Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mońkach
ul.	Słowackiego	14,	19-100	Mońki	
tel.:	85	716	61	03
e-mail:	monki.piw@wetgiw.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sejnach
ul.	Zawadzkiego	19,	16-500	Sejny	
tel.:	87	516	25	11
e-mail:	sejny.piw@wetgiw.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siemiatyczach
ul.	11	Listopada	49,	17-300	Siemiatycze	
tel.:	85	655	21	60
e-mail:	siemiatycze.piw@wetgiw.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokółce
ul.	3-go	Maja	13,	16-100	Sokółka	
tel.:	85	711	23	27
e-mail:	sokolka.piw@wetgiw.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Suwałkach
ul.	Utrata	9A,	16-400	Suwałki	
tel.:	87	566	54	81
e-mail:	suwalki.miw@wetgiw.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem
ul.	Przechodnia	4,	18-200	Wysokie	Mazowieckie	
tel.:	86	275	23	54
e-mail:	wysokiemaz.piw@wetgiw.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zambrowie
ul.	Polowa	21,	18-300	Zambrów	
tel.:	86	271	26	56
e-mail:	zambrow.piw@wetgiw.gov.pl

Arboretum im. Powstańców 1863 w Kopnej Górze 
w Nadleśnictwie Supraśl
Kopna	Góra	1,	16-030	Supraśl
tel.:	85	713	15	50

Akcent ZOO Park Konstytucji 3-go Maja
Podleśna	4,	15-227	Białystok	
tel.:	85	675	37	09

5. Powiatowi lekarze weterynarii4. Organizacje pozarządowe – ogólnokrajowe

6. Ogrody botaniczne i zoologiczne
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Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Mikołajówce
Zakres informacji:
•	ptaki	i	ssaki
Kontakt:
Mikołajówka	8,	16-411	Szypliszki
tel.:	508	115	186,	87	568	10	10

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Białowieskim Parku
Narodowym
Zakres informacji:
•	ssaki	(żubr,	jeleń,	łoś,	sarna,	dzik,	wilk,	ryś)
Kontakt:
Park	Pałacowy	11,	17-230	Białowieża
tel.:	85	682	97	00,	85	681	20	33

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Łomżyńskim Parku 
Krajobrazowym Doliny Narwi
Zakres informacji:
•	ptaki	 (perkozy,	 czaplowate,	 bociany,	 żurawie,	 jastrzębiowate,	
rybołowy,	sokołowate,	chruściele,	siewkowate,	mewy,	bekasowate,	
dzięcioły,	wróblowe,	płomykówkowate,	gołębiowate,	jerzykowate)

Kontakt:
ul.	Główna	52,	Drozdowo,	18-421	Piątnica	
tel.:	86	219	21	75,	606	420	429

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Nadleśnictwie Krynki
Zakres informacji:
•	ptaki	i	ssaki
Kontakt:
Studzionka	3,	16-113	Szudziałowo	
tel.:	85	722	96	40

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Wigierskim Parku Narodowym
Zakres informacji:
•	ptaki	i	ssaki
Kontakt:
Maćkowa	Ruda	57,	16-503	Krasnopol		
tel.:	87	563	25	40

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Taciewie
Zakres informacji:
•	ptaki	(bocian	biały,	jastrzębiowate,	sokołowate,	puszczykowate,	
płomykówki)

Kontakt:
Taciewo	33,	16-402	Suwałki

7. Ośrodki rehabilitacji zwierząt
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Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Biebrzańskim Parku 
Narodowym – Obwód Ochronny Grzędy

Zakres informacji:
•	ptaki	i	ssaki	(łasicowate,	wilk,	łoś,	sarna,	dzik,	borsuk,	jeleń	
szlachetny,	jeż	europejski)

Kontakt:
Osowiec-Twierdza	8,	19-110	Goniądz	
tel.:	85	738	06	20,	85	738	30	00	(wew.	233)

7. Ośrodki rehabilitacji zwierząt
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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
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