
INFORMACJA O OKRĘGOWYM URZĘDZIE GÓRNICZYM WE WROCŁAWIU  
W JĘZYKU ŁATWYM DO CZYTANIA – ETR (EASY TO READ) 

Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu znajduje się przy ulicy Kotlarskiej 41 we Wrocławiu. 

Na zdjęciu widzisz budynek, w którym na drugim piętrze znajduje się nasz urząd. Pracuje w 
nim dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego oraz urzędnicy. 

 

 

 

 



Dyrektorem Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu jest Grzegorz Wowczuk. 

 

W pracy pomaga mu trzech zastępców wraz z pracownikami. 

Czym zajmuje się urząd? 

Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu dba o bezpieczną pracę w kopalniach i zakładach 
górniczych. 
Nasz urząd pilnuje, by praca kopalń i zakładów górniczych nie niszczyła środowiska. 
 

Kontakt z pracownikami urzędu 

Zapraszamy Was do urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. 
 
Jeśli chcesz się z nami skontaktować telefonicznie, zadzwoń na numer telefonu 71 790 20 80  
 
Możesz też wysłać faks na numer 71 790 20 81  
 
Możesz też napisać wiadomość na adres poczty elektronicznej ougwroclaw@wug.gov.pl 

 

tel:+48717902080
tel:+48717902081
mailto:ougwroclaw@wug.gov.pl


Obsługa osób z niepełnosprawnością ruchową 

Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą skorzystać z platformy schodowej, która umożliwia 
wjechanie na półpiętro, skąd do naszego urzędu na drugie piętro można wjechać windą. 
 

 
 

 
Wjazd od windy do naszego urzędu osobom na wózku ułatwi składana rampa. 
 

 
 

Toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową znajdują się na 
pierwszym i trzecim piętrze budynku. 
 
Przed budynkiem znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. 
 

 
 


	INFORMACJA O OKRĘGOWYM URZĘDZIE GÓRNICZYM WE WROCŁAWIU  W JĘZYKU ŁATWYM DO CZYTANIA – ETR (EASY TO READ)
	Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu znajduje się przy ulicy Kotlarskiej 41 we Wrocławiu.
	Na zdjęciu widzisz budynek, w którym na drugim piętrze znajduje się nasz urząd. Pracuje w nim dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego oraz urzędnicy.
	Dyrektorem Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu jest Grzegorz Wowczuk.
	W pracy pomaga mu trzech zastępców wraz z pracownikami.
	Czym zajmuje się urząd?
	Kontakt z pracownikami urzędu
	Obsługa osób z niepełnosprawnością ruchową


