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LEPSZE ODŻYWIANIE
Normy
prawidłowe Instytut Żywności i
go
Żywienia
odżywiania

Placówka naukowo-badawcza i poradnicza. Ustala
zasady prawidłowego żywienia i jego normy.
ul. Powsińska 61/63, 02-903 Warszawa,
www.izz.waw.pl
tel. 22 55 09 771, faks 22 842 11 03
Inforrmuje na bieżąco o aktualnościach
żywieniowych.

Zasady
zdrowego
żywienia

Narodowe Centrum
Edukacji Żywieniowej

(Patrz adres Instytut Żywności
www.ncez.pl
i Żywienia), e-mail do
Centrum: kontakt@ncez.pl

Centrum powstałe z inicjatywy Instytutu Żywności
i Żywienia. Rzetelne źródło informacji bazujących
na aktualnych badaniach naukowych (polskich i
światowych) oraz wiedzy, doświadczeniu i
codziennej praktyce zawodowej ekspertów IŻŻ.

Żywność
jako lek

Wydział Nauk o
Żywieniu Człowieka i
Konsumpcji Szkoły
Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego

ul. Nowoursynowska 159c
(Budynek 32), pok. A64, 02776 Warszawa, tel. 22 59 37
010, faks 59 37 015, e-mail:
dwnzck@sggw.pl

Jedna z nielicznych w Polsce instytucji naukowodydaktycznych, której profil i badania naukowe
koncentrują się m.in. na diecie w profilaktyce i
terapii schorzeń, kształtowaniu jakości, wartości
odżywczej i bezpieczeństwie zdrowotnym
żywności, ochronie i edukacji konsumentów.

www.wnzck.sggw.pl

Dietetycy
Polskie Towarzystwo
dyplomowa
Dietetyki
ni

ul. Nowoursynowska 159C, 02776 Warszawa, tel. 22 59 370 www.ptd.org.pl
21, e-mail: biuro@ptd.org.pl

Towarzystwo zrzesza dietetyków dyplomowanych.
Zajmuje się m.in. edukacją żywieniową w zdrowiu
i chorobie, wpływa na rozwój dietetyki w Polsce,
upowszechnia wiedzę w środkach masowego
przekazu, współpracuje z instytucjami i
organizacjami społecznymi i pozarządowymi.

Żywność w
zachowaniu Fundacja NUTRICIA
zdrowia

ul. Bobrowiecka 6, 00-728
Warszawa, tel. 22 55 00 087,
www.fundacjanutricia.pl
55 00 097, e-mal:
biuro@fundacjanutricia.pl

Organizacja, której misją są ochrona, promocja i
zapewnienie zdrowia poprzez żywienie. Zajmuje
się m.in. upowszechnianiem najnowszej wiedzy z
zakresu żywienia w społeczeństwie dla większej
świadomości jego roli w zachowaniu zdrowia.

ul. Racjonalizacji 5/102, 02673 Warszawa, tel. 792 334
312, e-mail:
info@szkolanawidelcu.pl

www.szkolanawidelcu.pl

Fundacja tworzy i realizuje innowacyjne programy
edukacyjno-kulinarne dla dzieci, rodziców,
nauczycieli i pracowników stołówek łączące
zajęcia teoretyczne i praktyczne. Działa na rzecz
poprawy jakości żywienia dzieci w szkołach i
przedszkolach, uczy, jak jeść zdrowo i smacznie.

www.sztukaodzywiana.pl

Miejsce dla osób, dla których ważne jest zdrowe
odżywianie. Motto platformy: ważna jest wiedza dlatego zajmuje się edukacją z zakresu zdrowego,
zrównoważonego odżywiania i aktywności
fizycznej. Na platformie są przepisy, artykuły
tematyczne i sklepik z wydawnictwami
poświęconymi tematowi zdrowego żywienia.

Innowacyjn
e programy Fundacja Szkoła na
kulinarne - Widelcu
warsztaty

Przepisy dla
zdrowego
odżywiania
Platforma Sztuka
sklepik z
tematyczny Odżywiania
mi
wydawnict
wami

tel. 732 707 332 e-mail:
info@sztukaodzywiana.pl

KUPUJ
ODPOWIEDZIALNIE
ABC
segregacji
odpadów

Ministerstwo
Środowiska

Prawa
konsumenta
, regulacje Urząd Ochrony
prawne,
Konkurencji i
produkty
Konsumentów
niebezpiecz
ne
Kupować
tak, żeby
Związek Stowarzyszeń
nie szkodzić
Polska Zielona Sieć
sobie i
środowisku

Lista
produktów
których nie Fundacja Kupuj
należy
Odpowiedzialnie
kupować i
dlaczego

ul. Wawelska 52/54, 00-922
Warszawa, infolinia (+48) 222- http://www.mos.gov.pl
500-136

Od 1 lipca 2017 r. wejdą w życie nowe zasady
segregacji odpadów komunalnych, które będą
obowiązywały na terenie całego kraju. Nowe
zasady szczegółowo opisano na stronie
Ministerstwa Środowiska

plac Powstańców Warszawy
1, 00-950 Warszawa, tel. +48
http://uokik.gov.pl
22 55 60 800; e-mail
uokik@uokik.gov.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
prowadzi m.in. działania na rzecz ochrony
interesów konsumentów. Nadzoruje też ogólne
bezpieczeństwo produktów. Istotną częścią
działań jest edukacja konsumencka i doradztwo
konsumenckie.

ul. Raszyńska 32/44, lok. 140,
02-026 Warszawa tel. 22 892
http://zielonasiec.pl
00 86 fax: 22 892 06 14 email: info@zielonasiec.pl

Ogólnopolskie stowarzyszenie zrzeszające
organizacje ekologiczne działające w największych
miastach Polski. Prowadzi i współuczestniczy w
licznych kampaniach, w tym dotyczącej
odpowiedzialnych zakupów oraz zmian klimatu i
jakości powietrza.

ul. Sławkowska 12, II p.
oficyna, 31-014 Kraków +48
604 478 418

Ogólnopolska organizacja prowadząca działalność
na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji.
Poradniki, raporty, materiały edukacyjne nt.
ubrań, butów, owoców, żywności, zabawek,
drewna i papieru, elektroniki, produkcji odpadów,
praw konsumenckich, fair trade, także scenariusze
zajęć dla nauczycieli i broszury edukacyjne dla
dzieci i młodzieży.

http://www.ekonsument.pl

Co to jest
"Fair trade"
i dlaczego
jest to
ważne

Fundacja "Koalicja
Sprawiedliwego
Handlu" Fairtrade
Polska

ul. Sławkowska 12, II p.
oficyna, 31-014 Kraków +48
604 478 418

http://www.fairtrade.org.pl

Fundacja promująca sprawiedliwy handel "Fair
Trade", zasady, poradnik gdzie i co kupować,
regulacje prawne, ekologiczna i społeczna wartość
fair trade

DRZEWA

Sprawy
konfliktowa
Fundacja EkoRozwoju
ne związane
z drzewami

ul. Św. Wincentego 25 A, C, 50252 Wrocław, tel/faks 71 343
www.fer.org.pl
60 35, 324 17 41, e-mail:
biuro@eko.org.pl

www.fundacjasilesia.pl

Organizacja prowadzi, organizuje i finansuje
przedsięwzięcia w ramach akcji „Posadź swoje
drzewko”, współuczestnicząc w budowie ponad
2000 terenowych placówek oświatowo –
wychowawczych głównie przyszkolnych ogrodów i
arboretów do nauki biologii, przyrody i nauki o
środowisku.

ul. Mickiewicza 44 lok 5 / 37700 Przemyśl, porady prawne:
www.przyrodnicze.org
spk@przyrodnicze.org, tel.
609 008 039, e-mail:
biuro@przyrodnicze.org

Organizacja prowadzi działania na rzecz ochrony
gatunków chronionych – niedźwiedzi, wilków, rysi
i żbików, wielu rzadkich gatunków ptaków. Działa
na rzecz powstrzymania wycinki ostatnich
fragmentów Puszczy Karpackiej. Informuje o
potencjalnych zagrożeniach ze strony gospodarki
leśnej za pomocą geoportalu strażniczego
www.straznicypuszczy.pl

ul.Łabędzia 10, 40-521
Drzewa przy
Fundacja Ekologiczna Katowice, tel. 510 208 997,
szkołach
510, 208, 999, e-mail:
„Silesia”
(sadzenie)
biuro@fundacjasilesia.pl

Zagrożenia
Fundacja Dziedzictwo
ze strony
gospodarki Przyrodnicze
leśnej

Organizacja działa na rzecz ochrony środowiska
naturalnego i zrównoważonego rozwoju. Od kilku
lat realizuje program Drogi dla Natury, ucząc
mądrego zajmowania się drzewami, prowadzi
m.in.. Warsztaty "Obywatel na straży drzew".
Uczy, doradza, interweniuje.

Porady
Stowarzyszenie
prawne i
interwencje Ekologiczno-Kulturalne
w obronie Klub Gaja
drzew

ul. Nad Wilkówką 24, 43-365
Wilkowice, tel/faks 33 812 36
www.klubgaja.pl
94, e-mail:
klubgaja@klubgaja.pl

Zasady
dbałości o
drzewa

ul. Królowej Jadwigi 13/21; 11Fundacja angażuje społeczeństwo w działania
500 Giżycko, tel. 737 68 56
http://www.fundacjalasnatur
93, e-mail:
służące przemianom społecznym i kulturowym dla
alny.pl
fundacja.las.naturalny@gmail.
poprawy stanu środowiska naturalnego.
com

Dobre
praktyki
sadzenia
drzew i
opieki nad
nimi

Natural Forest
Foundation

ul. Moniuszki 12/8, 87-100
Międzynarodowe
Toruń, tel/faks 55 692 60 60,
www.polskiedrzewa.pl
Towarzystwo Uprawy i
606 786 093, e-mail:
Ochrony Drzew
biuro@polskiedrzewa.pl

Organizacja udziela porad prawnych i wspiera
interwencje w zakresie ochrony środowiska.

Organizacja kształtuje świadomość społeczną i
międzykulturową na temat drzew, utrwala
szacunek do nich. Rozwija zainteresowanie
sadzeniem i ochroną drzew. Interweniuje w
przypadkach promowania lub stosowania złych
praktyk uprawy i ochrony drzew.

UWAGA CHEMIA
Lista
produktów
bezpiecznyc
Fundacja Kupuj
hi
niebezpiecz Odpowiedzialnie
nych dla
zdrowia i
środowiska

ul. Sławkowska 12, II p.
oficyna, 31-014 Kraków +48
604 478 418

Ogólnopolska organizacja działająca na rzecz
odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji oraz
przestrzegania praw człowieka. Informuje o tym
http://dobrezakupy.ekonsum kto i w jakich warunkach wytwarza produkty,
ent.pl
które na co dzień kupujemy, czy przy ich
powstawaniu nie ucierpieli ludzie, zwierzęta i
środowisko, a także pomaga szukać etycznych i
ekologicznych alternatyw.

Witryna dla ludzi, którzy chcą być zdrowi, którzy
chcą żyć w zgodzie z naturą. Dom bez chemii,
http://www.akademiawitaln kosmetyki bez chemii, zdrowe odzywianie, zdrowe
osci.pl
przepisy, równowaga kwasowo-zasadowa, alergie,
jak domowym sposobem usunąć resztki
pestycydów z warzyw i owoców

Jak unikać
chemii w
Akademia Witalności
życiu
codziennym

kontakt przez stronę www

Niebezpiecz
ne
pestycydy Fundacja Greenpeace
dla pszczół, Polska
ludzi i
ekosystemu

ul. Altowa 4, 02-386
Organizacja koncentrująca się na globalnych
Warszawa, +48 22 659 84 99, http://www.greenpeace.org/ zagrożeniach dla bioróżnorodności i środowiska.
+48 22 851 26 42, e-mail
poland/pl
Informuje o zagrożeniach stosowania
info.poland@greenpeace.org
pesytycydów dla ekosystemu, ludzi i pszczół.

Pestycydy
niebezpiecz
ne dla
środowiska Portal ekologiczny
I człowieka;
ekologiczny
dom i ogród
CZYM ODDYCHAMY

kontakt przez stronę www

Portal ekologiczny poświęcony różnym
http://www.ekologia.pl/wiad zagadnieniom dotyczącym środowiska, m.in.
omosci/srodowisko
ekologicznym rozwiązaniom w domu i ogrodzie,
eliminowaniu chemii w naszym otoczeniu

Codzienne
dane nt.
jakości
powietrza Stowarzyszenie
w
"Zielone Mazowsze"
Warszawie i
na
Mazowszu

ul. Koszykowa 67 lok. 21, 00667 Warszawa, e-mail
www.zm.org.pl
biuro@zm.org.pl, tel./fax (22)
621 77 77

Zmiany
klimatu.
Jakość
powietrza. Instytut na rzecz
Instalacje
Ekorozwoju
odnawialnyc
h źródeł
energii.

ul. Nabielaka 15, 00-950
Warszawa, 22 851 04 02, 22
851 04 03, 22 851 04 04, email ine@ine-isd.org.pl

Jakość
Warszawski Alarm
powietrza w
Smogowy
Warszawie

Jakość
powietrza,
smog,
wpływ na
zdrowie

Prawnicy dla Ziemi

Organizacja dążąca do poprawy jakości życia
mieszkańców Warszawy i Mazowsza,
w szczególności osób niezmotoryzowanych
i pragnących mieszkać w zdrowym i przyjaznym
człowiekowi otoczeniu. Walka o poprawę jakości
powietrza, walka ze smogiem.

Portal założony i prowadzony przez Instytut na
rzecz Ekorozwoju, zawieta informacje nt. zmian
http://www.chronmyklimat.p
klimatu, jakości powietrza, odnawialnych źródeł
l
energii, przykłady inicjatyw lokalnych, polskich i
zagranicznych, akty prawne, publikacje, raporty.

http://www.facebook.com/
WarszawskiAlarmSmogowy

Żurawia 45 (klatka B, drugie
piętro), 00-680 Warszawa, 48
www.pl.clientearth.org
22 3070190
info@clientearth.org

Strona tematyczna na Facebook, poświęcona
jakości powietrza w Warszawie, działania władz
Warszawy, straży miejskiej, regulacje prawne, co
smog powoduje i dlaczego nam szkodzi, co
możemy zrobić w celu poprawienia jakości
powietrza.
Organizacja pozarządowa o zasięgu
ogólnoświatowym, skupiająca prawników
zajmujących się ochroną środowiska. Pomagają
ludziom uzyskiwać informacje i rozliczać
rządzących z ich odpowiedzialności wobec
środowiska.

Instalacje
energetyki
odnawialnej,
ustawy OZE, Instytut Energetyki
fotowoltaika Odnawialnej
, studia
podyplomo
we

Instytut Energetyki
Odnawialnej, ul. Mokotowska
www.ieo.pl/pl
4/6, 00-641 Warszawa,
tel/fax. 22 825 46 52, 22 875
86 78, e-mail: biuro@ieo.pl

Prywatny instytut naukowy, zajmuje się
badaniami nt.: energia słoneczna, wodna,
wiatrowa, biogaz, biomasa, planowanie
energetyczne. Doradztwo biznesowe w procesach
inwestycyjnych z obszaru energetyki odnawialnej,
studia podyplomowe „Inwestycje w odnawialne
źródła energii”.

OGRODY I OGRÓDKI

Ogród siedlisko dla
ptaków,
Fundacja Nasza Ziemia
owadów,
płazów i
drobnych
ssaków

Zakładanie
Społeczny Instytut
tradycyjneg
Ekologiczny
o ogródka

ul. Hoża 3 m.5
00-528 Warszawa,
Tel. 22 6228118
fundacja@naszaziemia.pl

ul. Raszyńska 32/34
02-026 Warszawa,
Tel. 22 6689792
biuro@sie.org.pl

www.naszaziemia.pl

www.sie.org.pl

Fundacja specjalizuje się w edukacji ekologicznej i
obywatelskiej. Realizuje projekty podnoszące
świadomość ekologiczną. W projekcie pt."Ogród ostoja zwierząt" znaleść można informacje nt.
Jakie zwierzęta mogą zamieszkać w naszym
ogrodzie i jak je do tego zachęcić / Czego
potrzebują, żeby ogród były dla nich atrakcyjny /
Jakie zależności zachodzą między różnymi
gatunkami roślin i zwierzętami.
Misja organizacji jest działanie na rzecz ekorozwju.
Tematowi ogrodu poświęcony jest projekt
„Wirydarz polski”.

Zakładanie
Zaborski Park
ogrodu
Krajobrazowy
przyjaznego
naturze

Pszczoły ich
znaczenie i
sposoby
utrzymania

SGGW
Wydział Nauk o
Zwierzętach
Pracownia
Pszczelarstwa

Bioróżnorod
portal internetowy
ność w
ogrodzie

ul. Turystyczna 10
89-606 Charzykowy,
Tel./fax 52 3960964
lub 727660065
zpk@pomorskieparki.pl

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
tel.(48 22) 593 66 53
e-mail: pp@sggw.pl

www.zaborskipark.pl

Zaborski Park Krajobrazowy prowadzi edukację
ekologiczną. Wydaje poradniki nt. tradycyjnych
ogrodów. W bloku DOBRA PRAKTYKA OGRODNIKA
PRZYRODNIKA znajdują się informacje m.in na
tematy: Gatunki rodzime w ogrodzie / Jak zaprosić
zwierzęta do ogrodu / Sprzymierzeńcy ogrodnika /
Alternatywa dla trawnika / Inwazyjne gatunki
roślin / Tradycyjne ogrody wiejskie / Rośliny
polecane do tradycyjnych ogrodów / Projekty
budek i schronów dla zwierząt / Kalendarium prac
w ogrodzie.

Przeprowadzono akcję "Uratuj Pszczołę". Na
stronie są informacje nt. : Znaczenie pszczół dla
http://phou.sggw.pl/,
środowiska naturalnego i gospodarki człowieka /
http://www.uratujpszczole.pl Co zagraża pszczołom / Przyczyny ich wymierania
/ Jak możesz pomóc pszczołom / Rośliny
miododajne.
Portal internetowy, gdzie można znaleźć
informacje nt. : Pożyteczne zwierzęta w ogrodzie
www.wymarzonyogrod.pl
/ Jak przywabić zwierzęta do ogrodu / Pożyteczne
chwasty / Rośliny miododajne / Tradycyjne
ogrody wiejskie.

Domy dla
pszczół.
Zwierzęta w
ogrodzie.
Warzywniak
Portal Ogrodowisko
. Naturalne
środki
ochrony i
nawożenia

Główny administrator portalu www.ogrodowisko.pl
Michał Młoźniak.

Zakladanie
Portal internetowy
ogrodu
ekologiczne Ekotrendy.pl
go

Kierownik EkoTrendy
Michał Łukasz Dworak
md@ekotrendy.pl
tel. +48 501 95 95 35,

Naturalne
Portal internetowy
środki
ochrony
ekologiawogrodzie.pl
i nawożenia
roślin

katarzyna@ekologiawogrodzi
e.pl tel. 502 604 402
MÓJ EKO-OGRÓD Robert
www.ekologiawogrodzie.pl
Knapik
Krzeczyn Mały 26d
59-311 Lubin

Naturalne
środki
ochrony i
nawożenia,
Blog Microgarden
rośliny
miododajne
,
kompostow
nik

www.ekotrendy.pl

Portal z poradami i ciekawostkami o roślinach.
Porady można uzyskać tylko na forum. Są tam
wątki dotyczące ekologicznej uprawy ogrodu:
Zdrowe rośliny / Pszczoły i ule w grodach /
Naturalne zwalczanie szkodników (bez chemii) /
Ogród warzywny, warzywniak / Warzywa w
skrzynkach i pojemnikach / Komary i kleszcze /
Jeże w ogrodach / Naturalne nawozy / Maliny,
truskawki.

Celem portalu jest edukacja ekologiczna. W
projekcie pt. "Ogrody ekologiczne" są informacje
nt.: Jaki ogród jest ogrodem ekologicznym i jak go
stworzyć / Kompost / Ogrody bez wody.

Zawiera informacje nt. : Sposoby na choroby
roślin / Sposoby na szkodniki / Nawozy gotowe i
domowe / Zakupy do ogrodu.

Blog z tematami ekologicznymi: 22 domowe
sposoby na szkodniki i choroby – gnojówki,
wywary i wyciągi z roślin / Dobre praktyki w
http://microgarden.pl/catego
ogrodnictwie / Rośliny miododajne – drzewa,
ry/ekologia/
krzewy, byliny, rośliny jednoroczne / Chwasty rośliny pożyteczne / Kompostownik - jak go
zbudować.

Naturalne
środki
Portal
ochrony
i nawożenia ZielonyOgrodek.pl
roślin,
Warzywniak

Paweł Romanowski
Redaktor naczelny
pawel.romanowski@zielonyo
www.zielonyogrodek.pl
grodek.pl
tel. 22 257 84 34

Portal jest źródłem wiedzy, inspiracji i pomysłów
na ogród. Można znaleźć m.in informacje nt. :
Uprawa warzyw bez chemii / Szare mydło –
ekologiczny sposób na zwalczanie szkodników /
Efektywne microorganizmy, naturalne sposoby
walki z chwastami i szkodnikami.

501 Front St., Norfolk, VA
23510, tel. 757 622 PETA
(7382), faks 757 622 0457

Największa na świecie organizacja działająca
na rzecz praw zwierząt. Ujawnia przypadki
znęcania się nad zwierzętami, edukuje
społeczeństwa, zachęca do zmiany stylu życia.
Stara się w ten sposób polepszyć los zwierząt.
Wspiera ją ponad 5 milionów osób.

INTERWENCJE

Przypadki
znęcania się
PETA
nad
zwierzętami
na świecie

Walka o
prawa
zwierząt

Zagrożone
gatunki

VIVA Akcja dla
zwierząt

WWF Polska

www.peta.org

ul. Kawęczyńska 16 lok. 36,
03-772 Warszawa, tel.
0801011902, z tel. kom. 22
www.viva.org.pl
828 43 29, faks 22 584 91
89, e-mail:
biuro@viva.org.pl
ul. Mahatmy Ghandiego 3,
02-645 Warszawa, tel. 22
849 84 69, 848 73 64, 848
www.wwf.pl
75 92, 848 73 93, faks 22
646 36 72, e-mail:
kontakt@wwf.pl

Organizacja znana z akcji, demonstracji i
protestów w ochronie praw zwierząt, także
poprzez zachęcanie do ich adopcji I
propagowanie wegetarianizmu.
Założenia organizacji zawarte są w haśle:
„Chronić przyrodę z ludźmi i dla ludzi”. WWF
gromadzi fundusze niezbędne do ochrony
przyrody, promuje edukację i badania, które
służą ocaleniu najbardziej zagrożonych
gatunków i siedlisk na Ziemi.

Prawa
zwierząt

Pomoc
prawna

Kwestie
związane z
GMO

ul. Nad Wilkówką 24, 43Stowarzyszenie
365 Wilkowice, tel/faks 33
www.klubgaja.pl
Kulturalno-Ekologiczne
812 36 94, e-mail:
Klub Gaja
klubgaja@klubgaja.pl

Centrum Prawa
Ekologicznego (CPE)

Greenpeace Polska

Interwencje
w sprawach
dotyczących Polski Klub Ekologiczny
przestrzega
nia prawa

Organizacja zajmuje się ochroną środowiska
naturalnego i prawami zwierząt w Polsce.
Prowadzi od 1989 r. akcje w obronie przyrody
i zwierząt. Współpracuje z trzema tysiącami
placówek w całym kraju.

ul. Uniwersytecka 1, 50-951
Wrocław, tel. 71 343 66 95,
www.cpe.eko.pl
faks 341-01-97, e-mail:
cpe@eko.wroc.pl

Niezależny ośrodek badań i doradztwa
specjalizujący się w prawie ochrony
środowiska. Prowadzi działalność
opiniodawczo-doradczą w zakresie prac
legislacyjnych.

ul. Włoska 10, 00-777
Warszawa, tel. 22 851 26
www.greenpeace.org
42, faks 841 46 83, e-mail:
infopl@greenpeace.pl

Organizacja koncentrująca się na najbardziej
istotnych, globalnych zagrożeniach dla
bioróżnorodności i środowiska. Zwraca uwagę
na problemy dotyczące obszarów ochrony
lasów i lasów deszczowych, oceanów i mórz
przed substancjami toksycznymi, globalnego
ocieplenia i zmian klimatycznych, energii oraz
organizmów modyfikowanych genetycznie.

ul. Sławkowska 26A,
31–014 Kraków, tel. 12 423
www.pke-zg.org.pl
20 47, faks 423 20 98, email:
biuro@zgpke.most.org.pl

Organizacja zrzesza osoby fizyczne i prawne
zainteresowane ochroną środowiska zgodnie
z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Podejmuje inicjatywy, interwencje i działania
na rzecz tworzenia i przestrzegania w RP
prawa w zakresie równowagi ekologicznej.

Obszary
wiejskie

Dzika
przyroda
turystyka

Bezpłatne
porady
prawne

ul. Kołłątaja 21, 50-006
Centrum Europejskie
Wrocław, tel. 71 797 80 52,
www.cezr.org.pl
Zrównoważonego
faks 797 80 53, e-mail:
Rozwoju
biuro@cezr.org.pl

Stowarzyszenie
Pracownia na rzecz
Wszystkich Istot

Towarzystwo na
rzecz Ziemi

Centrum zrzesza osoby związane zawodowo z
integracją europejską, ochroną środowiska,
działaniami na rzecz rynku pracy i rozwoju
organizacji pozarządowych. Prowadzi
działalność edukacyjno-doradczą w zakresie:
integracji europejskiej; promocji działalności
gospodarczej, rozwoju obszarów wiejskich;
tworzenia partnerstw międzysektorowych i
międzynarodowych.

ul. Jasna 17, 43-360 Bystra,
tel/faks 33 817 14 68, 818
www.pracownia.org.pl
31 53, e-mail:
biuro@pracownia.org.pl

Organizacja za najważniejszy cel uznaje
obronę dzikiej przyrody, najcenniejszych
obszarów przyrodniczych. Zajmuje się
monitoringiem szkodliwych inwestycji
turystyki masowej w górach, podejmuje
działania dla ochrony wartości przyrodniczych
przy budowanych drogach szybkiego ruchu i
autostradach. Prowadzi działalność
edukacyjną, której celem jest budzenie
szacunku do wszelkich form życia.

ul. Leszczyńskiej 7, 32-600
Oświęcim / tel./fax: 0-33
842-21-20, 844-19-34; email: lmkp@poczta.fm

Działa na rzecz zachowania, ochraniania i
odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz
ochrony zdrowia i życia ludzi przed
szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń.
Wspiera społeczności lokalne zagrożone
inwestycjami szkodliwymi dla środowiska,
udzielając bezpłatnych porad prawnych.

www.tnz.most.org.pl

ul. Św. Wincentego 25A,C,
50-252 Wrocław, tel/faks
Sprawy
www.fer.org.pl
Fundacja EkoRozwoju
konfliktowe
71 343 60 35, 324 17 41, email: biuro@eko.org.pl

Karpacka
przyroda

ul. Mickiewicza 44 lok 5 /
37-700 Przemyśl, porady
Fundacja Dziedzictwo prawne:
www.przyrodnicze.org
Przyrodnicze
spk@przyrodnicze.org, tel.
609 008 039, e-mail:
biuro@przyrodnicze.org

Pomoc
skrzywdzon
ym,
bezdomnym Stowarzyszenie
, wolno
Ochrony Zwierząt
zyjącym
EKOSTRAŻ
zwierzętom
domowym i
dzikim

Ratowanie
zwierząt

Straż dla Zwierząt

Adres korespondencyjny: ul.
Spółdzielcza 13/4, 51-662
Wrocław, tel. 605 782 214,
883 404 888, e-mail:
info@ekostraz.pl

www.ekostraz.pl

ul. Wolska 60, 01-134
Warszawa, TEL. 22 35 35 060, www.sdz.org.pl
interwencje@sdz.org.pl

Organizacja działa na rzecz ochrony środowiska
naturalnego i zrównoważonego rozwoju. Od kilku
lat realizuje program Drogi dla Natury, ucząc
mądrego zajmowania się drzewami, prowadzi
m.in.. Warsztaty "Obywatel na straży drzew".

Podejmuje interwencje w przypadku niszczenia
karpackiej przyrody.

Organizacja zajmuje się ochroną zwierząt,
podejmuje wszelkie dopuszczalne prawem
interwencje na rzecz pomocy skrzywdzonym,
bezdomnym i wolno bytującym zwierzętom
domowym i zwierzętom dzikim, których wiek lub
stan uniemożliwia samodzielne przetrwanie na
wolności.

Podejmuje setki interwencji mających na celu
ratowanie zwierząt domowych, gospodarczych i
dzikich w całej Polsce. Niejednokrotnie jest
proszona przez sądy do odbierania
maltretowanych zwierząt właścicielom, zgodnie z
prawomocnym wyrokiem.

Zanieczyszcz
enie
powietrza,
klęski
żywiołowe,
Straże miejskie
sprawy
zwierząt,
informowan
ie o
zagrożeniac
h

nr alarmowy w całej Polsce
986/ lokalna straż miejska.
Zgloszenie w s
zanieczyszczenia potiwetrza w
Warszawie na adres mailowy:
oos@strazmiejska.waw.pl,
zgłoszenia ws wycinki drzew
w czasie ochronnym dla
ptaków tel.

Prowadzi interwencje, informuje, pomaga.

