
Artykuł: Egzaminy / Szczegóły Miejsca Egzaminowania ME 2 - Bemowo. 

Załącznik zawiera alternatywny dostęp do informacji zawartych na stronie internetowej 

dotyczących miejsca egzaminowania Bemowo. 

Adres 

WORD Warszawa, Miejsce Egzaminowania "Bemowo", 01-466 Warszawa, ul. Powstańców 

Śląskich 127A 

Biuro Obsługi Klienta 

Telefon: 22-861-51-97, e-mail: bemowo@word.waw.pl  

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące procedury zapisu na egzamin znajdą Państwo w 

artykule „Zapis na egzamin”. Link do artykułu: https://word.waw.pl/egzaminy/zapis-na-

egzamin  

Jednocześnie informujemy, że w celu zapewnienia Klientom bezpieczeństwa oraz wysokiej 

jakości obsługi okienka Biura Obsługi Klienta są monitorowane - rejestrowany jest zarówno 

obraz jak i dźwięk. Administratorem zapisanych danych jest WORD Warszawa, ul. 

Odlewnicza 8. 

Godziny pracy: 

• Poniedziałek – sobota: 7:00 – 15:00 

Dokonywanie opłat: 

W Miejscu Egzaminowania możliwość dokonywania płatności wyłącznie z użyciem kart 

płatniczych. 

Pracownicy funkcyjni 

Kierownik Miejsca Egzaminowania 

Konrad Marciniak, telefon: 22-861-51-97, e-mail: marciniak@word.waw.pl  

Koordynator Miejsca Egzaminowania 

Andrzej Żak, telefon: 22-861-51-97, e-mail: zak@word.waw.pl  
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Jak dojechać: 

• samochodem: 

o jadąc Trasą Armii Krajowej zjechać na ul. Gen. Maczka (przedłużenie ul. 

Powązkowskiej): 

o jadąc od strony Wisły - skręcić w prawo, 

o jadąc od strony Woli - skręcić w lewo, 

o na drugim skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną skręcić w lewo w ul. Powstańców 

Śląskich 

o na najbliższym skrzyżowaniu skręcić w prawo w ul. Piastów Śląskich i zaraz za 

przystankiem autobusowym wjazd w prawo 

• komunikacją miejską - przystanek "Piastów Śląskich" 

o autobusem: 105, 112, 122, 167, 184, 307, 384, 406, 507, ew. 106, 167, 171, 507, 

E2 - do pętli "Nowe Bemowo" 

o tramwajem: 2, 13, 35 ew. 23, 24 - do pętli "Nowe Bemowo" 

Szczegółowe informacje o warszawskiej komunikacji miejskiej na stronie ZTM 

Link do strony ZTM: https://www.ztm.waw.pl   

Poniżej mapa Google z zaznaczoną po środku dużą czerwona pinezką lokalizacją Miejsca 

Egzaminowania przy ul. Powstańców Śląskich 127A w Warszawie. 

 

https://www.ztm.waw.pl/


Do pobrania: 

• Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w WORD w 

Warszawie 

Link do załącznika: 

https://word.waw.pl/ogloszenia/ochrona-danych-osobowych 

• Alternatywny dostęp do treści zawartych w niniejszym artykule w formacie PDF 

Link do załącznika: 

https://word.waw.pl/images/Alternatywny_dostep/Egzaminy/ME2/20200902_ME2.pdf  
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