ОГОЛОШЕННЯ
про обмеження виконання завдань Люблінським воєводським управлінням в
Любліні
Відповідно до § 21 абз. 5 Постанови Ради Міністрів від 19 березня 2021 р. про введення
певних обмежень, наказів і заборон у зв’язку з виникненням епідемії (Журнал законів,
пункт 512 з подальшими змінами)
повідомляю, що:
з 29 березня до 9 квітня 2021 р. діють такі правила прийому клієнтів у Люблінському
воєводському управлінні в Любліні:
1. У зв’язку з тим, що триває стан епідемії, заради Вашого здоров’я та здоров’я працівників
Люблінського воєводського управління в Любліні прошу з 29 березня 2021 р. обмежити
особисті візити до Управління та вирішувати питання шляхом традиційного або
електронного листування.
2. Прошу надсилати всю кореспонденцію поштою на адресу Управління:
Люблінське воєводське управління в Любліні
вул. Спокійна 4
20-914 Люблін
Відділ .............................................
Доставка кореспонденції в Управління також можлива через Електронну поштову скриньку
ePUAP: /luwwlublinie/ezd.
3. Інформую, що Пункти обслуговування клієнтів в головному офісі Управління за адресою
вул. Спокійна 4 в Любліні та в офісі Відділу цивільних справ та іноземців по вул. Чеховська
15 у Любліні будуть зачинені. Заяви та прохання до Управління можна залишати в
поштових скриньках у холі біля входу в будинок по вул. Спокійна 4 в Любліні та поруч із
входом по вул. Чеховська 15 в Любліні.
4. Клієнти Управління будуть прийматися за попереднім записом у конкретному відділі за
телефоном або через систему онлайн-резервування. Деякі заздалегідь заплановані
відвідування може бути скасовано. В такому разі співробітник Управління зв’яжеться з
клієнтом, якому призначено зустріч.
5. Підтвердження довіреного профілю можна зробити в режимі онлайн за допомогою
електронного банкінгу на сторінці www.pz.gov.pl. Окрім того, ми рекомендуємо
використовувати опцію тимчасового профілю. Підтвердження довіреного профілю в
Люблінському воєводському управлінні в Любліні стане можливим після попереднього
запису за телефоном: 81-74-24-100.
6. Щоб отримати інформацію про роботу Управління, слід звернутися до Пункту
обслуговування клієнтів за телефоном 81-74-24-100 або в конкретний відділ, який працює
над цим питанням.
ЛЮБЛІНСЬКИЙ ВОЄВОДА
Лех Справка
Люблін, 26 березня 2021 р.

