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obejmuje województwa:

kujawsko - pomorskie, lubelskie, łódzkie, mazowieckie,

podlaskie, pomorskie, warmińsko - mazurskie

 

mgr inż Beata Wytrykus - p.o. dyrektora

 

 

ADRES:

ul. Elektoralna 2,

00-139 Warszawa

godziny urzędowania od 31 stycznia 2022 r.:

pon. - pt. 07.15 - 14.15

przyjęcia wyrobów 07.30 - 13.20

odbiór wyrobów w godz. 7.30 - 13.45

 

 



 

KONTAKT:

tel./fax 620-33-94, 654-25-27

kier. 22, centrala 581+ wew. 

e-mail: oup.warszawa@gum.gov.pl

www: oup.waw.pl

 

 

 

INFORMACJA DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY
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Kontakt

Okręgowy Urząd
Probierczy w Warszawie
jest czynny od

Okręgowy UrządProbierczy wWarszawie
ul. Elektoralna 2, 00-139
Warszawa

tel./fax 620-33-94,

javascript:void(location.href=
http://oup.waw.pl
https://bip.oup.warszawa.gum.gov.pl/b11/aktualnosci/616,AKTUALNOSCI.html


poniedziałku do piątku w
godz. 7:30 - 14:00

Formularz kontaktowy do BIP -
Okręgowy Urząd Probierczy w
Warszawie

Wskazówki wejścia dla
niepełnosprawnych od BIP -
Okręgowy Urząd Probierczy w
Warszawie

Mapa dojazdu do BIP -
Okręgowy Urząd Probierczy w
Warszawie

Polecamy

Opcje dodatkowe

Elektroniczna Skrzynka
Podawcza

Redakcja serwisu strony
BIP - Okręgowy Urząd
Probierczy w Warszawie

Rejestr zmian strony BIP -
Okręgowy Urząd
Probierczy w Warszawie

Instrukcja obsługi

620-27-85
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