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KOMUNIKAT

W SPRAWIE PRZYWRÓCENIA OSOBISTYCH PORAD PRAWNYCH

Z dniem 2 marca 2022 r. przywraca się udzielanie osobistych porad prawnych w Okręgowym
Inspektoracie Pracy w Rzeszowie.

 

Przypominamy, że

porady prawne są udzielane osobiście:

w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie przy ul. Gen. St. Maczka 4, pok. nr 1 w●

poniedziałki, środy, czwartki i piątki  w godz. 9 - 14 oraz we wtorki  w godz. 10-18.
w siedzibie Oddziału w Przemyślu, przy ul. Puszkina 14, pok. nr 2 we wtorki, środy, czwartki  i piątki●

w godz. 9:00 - 15:00.
w siedzibie Oddziału w Krośnie, przy ul. Bieszczadzkiej 1, pok. nr 309 we wtorki i czwartki  w godz. ●

9:00 - 15:00.
w siedzibie Oddziału w Tarnobrzegu, przy ul. Pl. B. Głowackiego 52, pok. nr 2 od poniedziałku do●

piątku w godz. 9:00 – 15:00.

 

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 w Rzeszowie - 17 71 72 000●

Oddział Tarnobrzeg - 15 82 27 763●

Oddział Krosno - 664 011 202●

Oddział Przemyśl - 16 67 60 006●

 

Ze względu na zagrożenie epidemiczne przy udzielaniu porad prawnych interesant ma obowiązek :

dezynfekcji dłoni przy wejściu do budynku●

zakrycia ust i nosa przy pomocy maseczki●

Porady prawne są udzielane również telefonicznie pod nr telefonu:

459 595 409 – dla połączeń z telefonów komórkowych i

801 002 409 – dla połączeń z telefonów stacjonarnych  

w godzinach od 9.00 - 14.00

http://rzeszow.pip.gov.pl/app/webroot/tel:664011202


oraz Centrum Poradnictwa PIP  tel. kom. 459 599 000 lub stacjonarny 801 002 006. 

Jednocześnie zachęcamy do korzystania z poradnictwa prawnego w formie zdalnej:

z wykorzystaniem poczty elektronicznej:●

kancelaria@rzeszow.pip.gov.pl

krosno@rzeszow.pip.gov.pl

tarnobrzeg@rzeszow.pip.gov.pl

przemysl@rzeszow.pip.gov.pl

e-puap:/OIP/SkrytkaESP
 

pisemnej, na adres:●

Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie, ul. Gen. St. Maczka 4, 35-234 Rzeszów;

Oddział w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno;

Oddziałw Tarnobrzegu, Pl. B. Głowackiego 52, 39-400 Tarnobrzeg;

Oddział w Przemyślu, ul. Puszkina 14, 37-700 Przemyśl.
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