
Wznowienie porad osobistych i telefonicznych

Komunikat

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu, informuje, że zostaje wznowione udzielanie poradnictwa osobistego i
telefonicznego od dnia 14.05.2021r.

Mając na uwadze konieczność zachowania reżimu sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania
się zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, informujemy o następujących zasadach i ograniczeniach obowiązujących
przy udzielaniu osobistych porad prawnych:

 

Porady telefoniczne udzielane są:

porady prawne  - od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00 ●

tel. 801 002 407  (dla połączeń stacjonarnych) – koszt połączenia wg stawek operatora telekomunikacyjnego.
Koszty naliczane są od momentu połączenia z infolinią, tj.: również za czas oczekiwania.

tel. 459 595 407 (dla połączeń komórkowych) – koszt połączenia wg stawek operatora telekomunikacyjnego.
Koszty naliczane są od momentu połączenia z infolinią, tj.: również za czas oczekiwania.

porady techniczne - od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00 ●

tel. 71-37-10-446 (dla wszystkich) - koszt połączenia wg stawek operatora telekomunikacyjnego.

Porady osobiste udzielane są:

Siedziba OIP Wrocław – w poniedziałek w godzinach 10.00-18.00, od wtorku do piątku w godzinach 10.00-14.00●

Oddziały – od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00●

Osobiste  porady  prawne  udzielane  są   po  wcześniejszym,  telefonicznym  umówieniu  daty  i  godziny
porady. Umówienie wizyty na poradę odbywa się w godzinach od 9.00-13.00, pod niżej wskazanymi numerami
telefonów:

OIP Wrocław – 71-37-10-468●

Oddział Jelenia Góra – 75-641-02-61●

Oddział Kłodzko – 74-865-10-30●

Oddział Legnica – 76-850-93-49●

Oddział Wałbrzych – 74-88-71-116●

Interesanci obowiązani są do: dezynfekcji dłoni  przy wejściu do budynku, zakrywania ust i nosa  przy pomocy
maski, maseczki,  poddania się pomiarowi temperatury oraz poinformowania pracownika udzielającego porad o
ewentualnym ryzyku epidemiologicznym.

Uwaga - w przypadku:

odmowy poddania się pomiarowi temperatury lub temperatury ciała, potwierdzonej pomiarem, powyżej 37,5 0 C,●

zewnętrznych oznak infekcji,●

Informujemy, że interesant może nie uzyskać porady osobistej w jednostce organizacyjnej PIP.

Istnieje nadal możliwość uzyskania porady po złożeniu wniosku w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej kancelaria@wroclaw.pip.gov.pl

 Mając na względzie  dobro nas wszystkich prosimy o rozważne korzystanie z bezpośrednich wizyt w



Inspektoracie.

 


