
Dyżury prawne w okresie pandemii

Od 30 października drzwi Okręgowego Inspektoratu Pracy niestety znów zostały zamknięte przed osobami, które
chciałyby uzyskać poradę z zakresu prawa pracy bądź jej bezpieczeństwa. Jednak nie oznacza to, że takiej porady
nie można zasięgnąć wcale. Nasz inspektorat udostępnił interesantom dwa numery telefonów (071 37 10 431 i 432
), pod którymi dyżur pełnią inspektorzy pracy oraz pracownicy merytoryczni naszego urzędu. Od wtorku do piątku w
godzinach od 10:00 do 14:00, a w poniedziałki od 10:00 do 18:00 rozwiejemy Państwa wątpliwości dotyczące praw
i obowiązków tak pracowników, jak i pracodawców, które wynikają z obowiązującego prawa pracy.

By złagodzić brak osobistego poradnictwa w naszych siedzibach, Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu
prowadził w listopadzie akcję informującą o możliwości kontaktu z nami za pośrednictwem telefonu. Pomagały nam
w tym miejscowe media. W dniach od 23 do 24 listopada 2020 r. miał miejsce dyżur dla odbiorców mediów
zarządzanych przez Grupę Medialną Inergol z Nowej Rudy oraz czytelników Panoramy Kłodzkiej. Dyżur skierowany
do czytelników portalu Walbrzych.dlawas.info odbył się również w dniu 17 listopada 2020 r. pod telefonem
wałbrzyskiego oddziału naszego inspektoratu. Kierownik oddziału w Legnicy w dniu 16 listopada 2020 r. udzielił
wywiadu portalowi e-legnickie.pl, informując o telefonicznych dyżurach poradniczych prowadzonych przez ten
oddział. Ten sam wywiad został także wyemitowany na antenie Radia Plus – Legnica.

Natomiast nie tylko w listopadzie, ale przez cały okres pandemii mogą Państwo usłyszeć naszych inspektorów na
antenie Polskiego Radia Wrocław w audycji Reakcja24, gdzie na żywo odpowiadamy na pytania słuchaczy.

Jeżeli mają Państwo wątpliwości odnośnie do prawa pracy czy bezpieczeństwa i higieny pracy, chcielibyście
wiedzieć, czy Państwa pracodawca postępuje właściwie, albo czy jako pracodawca jesteście Państwo uprawnieni
do jakiegoś działania, zapraszamy do kontaktu z nami. Wniesienie zapytania prawnego możliwe jest również za
pośrednictwem formularza e-porady dostępnego na stronie wroclaw.pip.gov.pl, wiadomości e-mail skierowanej na
adresy: kancelaria@wroclaw.pip.gov.pl, walbrzych@wroclaw.pip.gov.pl, legnica@wroclaw.pip.gov.pl,
klodzko@wroclaw.pip.gov.pl, jelenia-gora@wroclaw.pip.gov.pl bądź także pocztą tradycyjną na adres
wrocławskiego inspektoratu bądź któregoś z jego oddziałów.
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