
Zasady udzielania porad prawnych w Okręgowym Inspektoracie Pracy
w Lublinie

Poradnictwo osobiste

Począwszy od 14 maja 2021 r. pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie
będą udzielali osobistych, bezpłatnych porad prawnych w dniach:

od poniedziałku do czwartku – w godzinach od 8.00 do 13.00●

w piątek – w godzinach od 10.00 do 18.00●

Z uwagi na zagrożenie zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 porady osobiste będą udzielane interesantom,
którzy wcześniej umówią się na rozmowę pod numerem telefonu 81-537-11-31, aktywnym w godzinach od
9.00 do 14.00.

Porady osobiste udzielane będą w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie, Al. Piłsudskiego 13.

Chcąc uzyskać osobistą poradę prawną należy przestrzegać następujących obowiązków:

zdezynfekować dłonie przed wejściem do pomieszczenia udzielania porad prawnych,●

zakrywać usta i nos.●

Czas udzielania indywidulnej porady prawnej to maksymalnie 15 minut.

 

Poradnictwo telefoniczne

Od 14 maja 2021 r. telefoniczne porady prawne udzielane będą pod numerem telefonu 81-537-11-87, od
poniedziałku do piątku – w godzinach od 9.00 do 15.00.

Bez zmian udzielane są również telefoniczne porady prawne z zakresu prawa pracy w Centrum Poradnictwa
Państwowej Inspekcji Pracy, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.00, pod numerami telefonów:

801 002 006 – dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych,●

459 599 000 – dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych.●

 

Poradnictwo pisemne

Pytania z zakresu prawa pracy można również kierować do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie za
pośrednictwem:

poczty tradycyjnej na adres: Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie, Al. Piłsudskiego 13, 20-011 Lublin●

poczty elektronicznej na adres: kancelaria@lublin.pip.gov.pl●

skrzynki ePUAP: /PIP/SkrytkaESP●

 Wymogi: zapytanie prawne powinno zawierać co najmniej wskazanie:

osoby, od której pochodzi (jej imienia i nazwiska),●

adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) tej osoby,●

przedmiotu sprawy której dotyczy.●

Brak powyższych danych skutkuje nierozpatrzeniem zapytania.

Termin: odpowiedzi na piśmie udzielane są nie później niż w terminie miesiąca od daty wpływu pisma.



 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie zapewnia pomoc i możliwość kontaktu osobom doświadczającym trudności
w komunikowaniu się. W niezbędnych przypadkach zapewniamy możliwość skorzystania z usług tłumacza PJM,
SJM, SKOGN. Wniosek o skorzystanie z usług tłumacza należy złożyć co najmniej 3 dni przed zdarzeniem.
Świadczenie jest bezpłatne dla osób niepełnosprawnych.


