Mazowiecki Urząd Wojewódzki - BIP

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Szanowni Państwo,
Biuletyn Informacji Publicznej Mazowieckiego Urz ędu Wojewódzkiego w Warszawie (BIP MUW) ma za zadanie u łatwi ć odnalezienie informacji znajduj ących
się w serwisie internetowym Urz ędu. Informację o tym w jaki sposób odnale źć poszukiwan ą informację znajd ą Pa ństwo w "Instrukcji Obsługi" BIP.
Konstruując Biuletyn Informacji Publicznej naszego Urz ędu starali śmy się spe łnić wszystkie wymagania stawiane przez ustaw ę o dost ępie do informacji
publicznej. Mamy nadzieję, że ułatwi to równie ż Pa ństwu korzystanie z naszego serwisu, b ędącego częś cią ogólnopolskiej sieci BIP.
Jeśli poszukiwana przez Pa ństwa informacja nie jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, żeby ją uzyska ć, należy wypełnić:
Wzór wniosku o udostepnienie informacji publicznej.doc

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć w kancelarii Urzędu, przesłać pocztą elektroniczną
na adres w łaściwej komórki organizacyjnej Urzędu lub tradycyjną pocztą. Wniosek o dostęp do informacji
publicznej można również przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej.

Telefon Alarmowy 987
tel: 22 595 13 00, 22 695 61 68, 22 695 61 69,
fax: 22 595 13 50, 22 695 63 53, pok. 29
e-mail: kryzys@mazowieckie.pl
LEKARZ KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
tel: 22 595 13 04,
fax: 22 595 13 54, pok. 29,
e-mail: czkmed@mazowieckie.pl
PUNKT INFORMACYJNY
Interesuj ące Pa ństwa informacje mo żecie równie ż uzyska ć w Punkcie Informacyjnym. Poniżej podajemy równie ż dane teleadresowe, które u łatwi ą Pa ństwu
kontakt z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu.
tel: 22 695 69 95,
e-mail: info@mazowieckie.pl

Kontakt
Kontakt - Delegatury - Placówki Zamiejscowe
Czas wytworzenia informacji: 2014-11-03 14:29:00
Czas udost ępnienia informacji: 2008-10-30 08:00
Czas modyfikacji informacji: 2014-11-03 14:32:16

Osoba wytwarzaj ąca/odpowiadaj ąca za informację: Andrzej Nieszporek
Osoba udost ępniająca informację: Andrzej Nieszporek
Osoba modyfikująca informację: Katarzyna Karmeluk
ilość odwiedzin: 597542
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