
w Poznaniu

W  okresie  zagrożenia  epidemicznego  osobiste  porady  prawne,  w  tym  z  zakresu  bhp,  udzielane  są  po
wcześniejszej rejestracji telefonicznej. 
Uzgodnienie wizyty oraz rejestrowanie osób zainteresowanych skorzystaniem z osobistej porady prawnej odbywa
się pod numerem: 61 628-40-00.

Porady prawne i techniczne udzielane są pracownikom i pracodawcom na parterze w poniedziałki od 900 do
1800, w pozostałe dni od 900 do 1500.

Porady telefoniczne z Karty Nauczyciela udzielane są w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godzinach od 900 do 1300

pod numerem telefonu: 61 628 40 46.
Ponadto zapytania z Karty Nauczyciela można przesyłać mailowo na adres kancelaria@poznan.pip.gov.pl

ul. Marcelińska 90
60-324 Poznań

e-mail: kancelaria@poznan.pip.gov.pl

Przyjeżdzający do Wielkopolski obywatele Ukrainy mogą korzystać z porad osobistych także bez rejestracji
telefonicznej, obsługiwani będą w miarę możliwości na zasadach priorytetowych.

W celu wsparcia obywateli Ukrainy w zakresie prawa pracy i legalności zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej uruchamiamy  porady prawne w języku ukraińskim. Porady w języku ukraińskim będą udzielane w godz.
10.00 – 12.00  codziennie od poniedziałku do piątku pod numerem +48 61 628 42 91.

У період епідемічної загрози персональна юридична консультація, в тому числі з охорони праці, надається
після попередньої телефонної реєстрації.
Зареєстуватися на юридичну консультацію з питань права праці можна за телефоном: 61 628-40-00.
Юридичні та технічні консультації надаються працівникам і роботодавцям на першому поверсі в понеділок з
9.00 до 18.00, в інші дні з 9.00 до 15.00 за адресою:

ul. Marcelińska 90
60-324 Poznań

Заохочуємо спрямовувати питання з права праці на нашу електронну пошту: kancelaria@poznan.pip.gov.pl

Громадяни України, які приїжджають до воєвудства Вєлкопольського, можуть скористатися
персональними консультаціями також без реєстрації по телефону, вони будуть обслуговуватися в
пріоритеті, наскільки це можливо.

З метою підтримки громадян України у сфері трудового права та легальності працевлаштування на
території Польщі ми впроваджуємо юридичні консультації українською мовою. Консультації
українською мовою надаватимуться з 10.00 - 12.00 щодня з понеділка по п'ятницю за номером
телефону +48 61 628 42 91.
 

Uprzejmie informujemy, iż dyżur inspektor pracy Anny Ziółkowskiej z zakresu porad prawnych karta nauczyciela i
prawo oświatowe w dniu 2.08.2022 r. został odwołany.
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