Godziny pracy i numery telefonów

Aktualne zasady pracy urzędu
Na podstawie rozporz?dzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia
okre?lonych ogranicze?, nakazów i zakazów w zwi?zku z wyst?pieniem stanu epidemii, od 9.06.2020 r.
wprowadzone zostaj? nast?puj?ce ograniczenia w obs?udze klientów Urz?du m.st. Warszawy (w
tym Urz?dów Dzielnic):

1. Obs?uga klienta prowadzona b?dzie we wszystkich sprawach realizowanych przez Urz?d 2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

wy??cznie po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie, lub przez system rezerwacji
internetowych (rezerwacje.um.warszawa.pl)
Bez uprzedniego umówienia, realizowane b?d? sprawy zwi?zane z wyborami Prezydenta RP,
w tym dopisywanie si? do Rejestru Wyborców, lub Spisu Wyborców oraz wydawanie
za?wiadcze? o prawie do g?osowania poza miejscem zamieszkania.
Bez uprzedniego umówienia mo?liwe b?dzie sk?adanie pism i wniosków (za potwierdzeniem
wp?ywu). Pisma mo?na sk?ada? we wszystkich punktach obs?ugi klienta (Wydzia?y Obs?ugi
Mieszka?ców, punkty obs?ugi klienta biur Urz?du), z wyj?tkiem niektórych lokalizacji USC.
Kasy Urz?du b?d? dzia?a?y normalnie – przyjmowane b?d? wp?aty gotówk? oraz kartami
p?atniczymi.
Nieczynne b?d? siedziby USC w dzielnicach: Bia?o??ka, Bielany, Ochota, Weso?a,
Wilanów i Wola. Mieszka?cy tych dzielnic mog? za?atwia? sprawy w pozosta?ych siedzibach
Urz?du Stanu Cywilnego (nie obowi?zuje rejonizacja).
Odwo?ane zostaj? wszystkie dy?ury organizowane zwyczajowo na terenie Urz?du
(m.in. dy?ury Radnych, Rady Seniorów, Komisji Dialogu Spo?ecznego, bezp?atne porady prawne,
itp.).
Bezpo?rednia obs?uga klientów w poniedzia?ki b?dzie realizowana w godzinach 8-16.
W dniach 6-10 lipca obs?uga klienta w sprawach zwi?zanych z wyborami Prezydenta RP
b?dzie realizowana w godzinach 8 – 18.

Umawianie wizyt w zakresie ewidencji ludno?ci, dowodów osobistych, rejestracji pojazdów, praw
jazdy, wydawania innych dokumentów komunikacyjnych: Dowody osobiste, meldunki tel. 22 578
35 45
Prawa jazdy i rejestracja pojazdów tel. 22 578 35 06

Realizacja us?ug mo?e wi?za? si? z ograniczeniami wynikaj?cymi z konieczno?ci zapewnienia
bezpiecze?stwa i wype?nienia wytycznych sanitarnych, takimi jak: ograniczanie liczby klientów
przebywaj?cych w siedzibie urz?du, obowi?zek dezynfekcji r?k, zakrywania ust i nosa itp.

Kontakt z Urz?dem mo?liwy jest drog? mailow? i telefoniczn?. Numery telefonów i adresy e-mail podane
s? na stronach www.warszawa19115.pl, www.bip.um.warszawa.pl oraz na stronach internetowych
dzielnic.
Wszystkie informacje i dane kontaktowe dost?pne s? tak?e pod numerem telefonu 19115.

Sk?adanie pism wymagaj?cych podpisu mo?liwe jest drog? pocztow? lub elektronicznie z
wykorzystaniem platformy ePUAP (pismo musi by? podpisane profilem zaufanym lub podpisem
elektronicznym).

Og?oszenie zast?puje og?oszenie nr 4 z 13.05.2020 r., które traci moc.
Powy?sza organizacja pracy Urz?du obowi?zuje do odwo?ania.
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