
 

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PRZYWRÓCENIA 
OBSŁUGI KLIENTÓW W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA 

 
 

 
Szanowni Państwo, 
uprzejmie informuję, że od dnia 11 maja 2020 r. w dni robocze w godzinach od 800 do 1400  czynne będzie Biuro Obsługi Klienta. 
 
Obsługa odbywała się będzie zgodnie z przyjętą instrukcją obowiązującą w czasie epidemii koronawirusa. 
 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa wprowadzono ograniczenie ilości Klientów przebywających w Biurze Obsługi Klienta w postaci wydzielenia 3 stanowisk: 
1) pierwsze stanowisko kasowe, 
2) drugie stanowisko obsługujące w zakresie przyjmowania korespondencji i zawierania umów na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, 
3) trzecie stanowisko w zakresie uzgadniania i przyjmowania dokumentacji technicznej. 

 

Przy każdym stanowisku będzie mogła przebywać tylko jedna osoba, w pomieszczeniu Biuro Obsługi Klienta maksymalnie 3 osoby.  

Obsługa realizowana będzie przy zachowaniu zasady odpowiedniego odstępu między Klientami.  Klienci będą wpuszczani pojedynczo, w zależności od dostępności stanowiska, 
na którym możliwe jest załatwienie sprawy. 

Ze względu na bezpieczeństwo, wszystkie osoby odwiedzające BOK zobowiązane są  posiadać środki ochrony osłaniające nos i usta (do czasu obowiązywania wytycznych 
rządowych w tym zakresie) oraz korzystać z udostępnionych płynów dezynfekcyjnych. 
 
Dostęp klientów do Biura Obsługi Klienta będzie odbywać się pod nadzorem ochrony. 
 

Przyjmowane dokumenty będą podlegać 48 – godzinnej kwarantannie. 
 

Z uwagi na trudną sytuację, proszę o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się  do rekomendacji służb sanitarnych.   

Zachęcamy do ograniczenia osobistych wizyt w Spółce do niezbędnego minimum i korzystanie z możliwości załatwiania spraw: 
1) listownie na adres: PWiK Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 4, 97-300 Piotrków Trybunalski, 
2) mailowo na adres: bok@pwik.piotrkow.pl lub sekretariat@pwik.piotrkow.pl, 
3) telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500, nr tel.: 44 645 16 01, 44 646 15 67, 603 665 554, 44 646 15 66 – sekretariat, 
4) za pośrednictwem strony internetowej www.pwik.piotrkow.pl w zakładkach:  

                         a) Strefa klienta/zglaszanie odczytow wodomierzy i awarii, lub                        
                         b) Strefa klienta/awarie  i remonty. 

5) za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Klienta - eBOK. 

Wykaz kontaktów do poszczególnych komórek organizacyjnych znaleźć można także na stronie internetowej www.pwik.piotrkow.pl w zakładce Kontakt. 
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