
Szczegółowe zasady udzielania porad osobistych w siedzibie Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Oddziale w Radomiu ul. Prażmowskiego 15 VI piętro  pok.  63 

 

Informujemy, że od dnia 26 maja 2020 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy                        

w Warszawie Oddział w  Radomiu ponownie zostały uruchomione porady osobiste.  

Porady udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 z  przerwą  w  

godz.  10.30 – 11.00 

Porady prawne udzielane są na  VI  piętrze  pok.  63. 

 

Wprowadzone zostają następujące zasady dotyczące utrzymania reżimu sanitarnego: 

1. Wcześniejszy, telefoniczny obowiązek umawiania i rejestrowania się osób 

zainteresowanych skorzystaniem z porady prawnej pod numerem telefonu: 

48  362 67 78  (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 13.00). 

2. Dezynfekcja dłoni przed wejściem do pomieszczenia udzielania porad. 

3. Poddanie się pomiarowi temperatury za pomocą termometru bezdotykowego(zgodnie 

z informacją dostępną na stronie https://pacjent.gov.pl/koronawirus/sprawdz-objawy, 

przez gorączkę rozumie się podwyższoną temperaturę ciała powyżej 37,5° C lub 

99,5° F). 

4. Zakrywanie, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy, ust                   

i nosa. 

5. Ograniczenie limitu czasowego na udzielanie indywidualnej porady prawnej – do max 

15 minut. 

6. W pomieszczeniu, w którym udzielane są porady prawne może przebywać tylko                

1 interesant.  

7. Wypełnienie - przed rozpoczęciem udzielania porady - „Kwestionariusza oceny ryzyka 

epidemiologicznego”. W przypadku: 

-   odmowy wypełnienia kwestionariusza lub odpowiedzi twierdzącej na którekolwiek 

pytanie 1-4 z kwestionariusza, 

-  odmowy poddania się pomiarowi temperatury lub temperatury ciała - 

potwierdzonej pomiarem -  powyżej 37,5° C, 

-  zewnętrznych oznak infekcji,  

informujemy, że nie będzie możliwe skorzystanie z porad osobistych  w Okręgowym 

Inspektoracie Pracy w Warszawie Oddział w Radomiu. W takiej sytuacji prosimy  o 

skorzystanie z poradnictwa w formie zdalnej, tj. pisemnej na adres: Okręgowy 

Inspektorat Pracy w Warszawie Oddział w  Radomiu, ul. Beliny Prażmowskiego 15 

26 – 600 Radom, elektronicznej: otradom@warszawa.pip.gov.pl lub telefonicznej z 

https://pacjent.gov.pl/koronawirus/sprawdz-objawy
mailto:otradom@warszawa.pip.gov.pl


infolinii Centrum Poradnictwa PIP od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 

15.00.  

- dla osób dzwoniących z sieci komórkowej telefon - 459 599 000,  

- dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych - 801 002 006.  

Koszt połączenia zależny jest od stawek operatora telekomunikacyjnego. Koszty 

naliczane są od momentu połączenia z infolinią, tj. również za czas oczekiwania. 

 

 


