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wstrzymaniu robót- lub ich części, o którym 
mowa w ust. 7. 

9. Przewodniczący Komisji Planowania przy Ra
dzie Ministrów, w p<,>rozumieniu z ' zaintereso· 
wanymi ministrami, określi szczeyÓłowe zasa· 
dy działania inspektora nadzoru inwestor
skiego. 

10. Przepisy. :ust. 3.,-9 stosuje się odpowiednio 
przy remontach obiektów budowlanych." 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia: 

Przewodniczący Rady Państwa: H. Jabłoński 
~ekretarz Rady . Państwa: E. Duda 
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USTAWA 

z dnia 6 maja 1981 r. 

o pracowniczych ogrodach działkowych. 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne. 
\ 

Art. 1. Ustawa reguluje zasady zakładania i prowa
dzenia pracowniczych ogrodów działkowych oraz zasady 
zrzeszania sH~ użytkowników działp.k w Polskim Związku 
Działkowców. 

Art. 2. 1. Pracownicze ogrody działkowe zapewniają 
ludziom pracy i ich rodzinom aktywny wypoczynek, m,o-

o źIiwośc:;" prowadzenia przede wszystkim na własne potrze- ' 
by upraw ogrodniczych, stanowią składnik terenów zielo
nych oraz terenów rekreacyjnych. 

2. Pracownicze ogrody działkowe są · urządzeniami 
użytec~oś.ci publicznej. . 

Art. 3. PracownicZe ogrody działkowe podlegają · 
ochronie przewidzianej w przepisach o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych oraz . rekultywacji gruritów, a\ także w 
przepisach o ochronie i j ' kształtowaniu środowiska: . 

Art. 4. Pracownicze ogro~y działkowe zakłada i pro
wadzi, na zasadzie wyłączności, Polski Związek Dział· 
kowców. 

Rozdział 2 

Pracownicze ogrody działkowe~ 

stawowego. Organy te, w razie potrzeby, ńabywają grun
ty w drodze wykupu. 

.2. Grunty przeznaczone pod prćlcownicze ogrody 
d~iałkowe powinny być zrekultywowane i · zmeliorowane 
przez terenowe organy administracji państwowej, na zasa
dach przewidzianych .w przepisach odtębnych. 

3. Nie mogą być pr~eznaczane , pod pracownicze ogro· 
dy działkowe 'grunty nieprzydatne do produkcji żywności . 
z pówodu ich toksyczności. . ' 

Art. 8. GrJ.mty prz-eznaczone pod pracownicze ogrody 
działkowe terenowe organy administracji państwowej 
przekazują nieodpłatnie w użytkowanie Polskiemu Związ
kowi Działkowców. Grunt.Y· te pozostają własnością Pań~ 
stwa. 

Art. 9. 1. Terenowe organy administracji państwowej 
. obowiązane są do doprowadzenia do pracowniczych ogro
dów działkowych dróg dojazdowych, 'energii elektrycznej, 
ząopatrzenia w ' wodę oraz zapewniania, W ramach komu
nikacji publicznej, potrzeb ogrodów działkowych. 

2. Utrzymanie porządku f czystości na terenach przy· 
legających do ,pracowniczych ogrodów działkowych nale
ży do tereno~ych organÓw administracji pańs~wowej 
stopnia podstawowego!. chyba że obowiązek ten na mocy 
przepisów szczególnych"ciąży na jednostkach organizacyj
nych i osobach fizycznych innych niż ogr,ody działkowe . . 

Art: 10. Pracownieze ogrbdydziałkowe zakłada się 
Art. 5. 1. Rozwój pracownic7.Ych ogrodów działko- na czas nieokreślony, jako obiekty stałe. 

wych - zgodnie z potrzebami społecznymi w tym zakre- Art. 11. 1. Na gruntach, które wp.lallie zagospoda. 
sie - zapewniają narodowe plany społeczno-gospodarcze, rowania przestrzennego mają inne . przeznaczenie, mogą 
plany zagospodarowania przestrzennego oraz programy być zakładane czasowo pracownicze ogrody działkowe. 
rozwoju ogrodnictwa działkowego. . Czasowe' ogrody. zakłada się na okres nie krótszy niti 

2. 'Rada Ministrów na wniosek Polskiego Związku 5 lat. Urządzenia na terenie takich ogrodów powinny mieć 
Działkowców, po , zasięgnięciu ' opinii związkó'w zawodo- charakter czasowy. 
wych, ustala wieloletnie programy rozwoju ogrodnictwa 
działkowego; programy rozwoju ogrodnictwa działkowego 2. Decyzja o likwidacji czasowego ogrodu dzialkowe
naswoit;n terenie uchwalają rady narodowe stopnia woje- go powinna być wydana co najmniej na rok przed termi
wódzkiego.nem, na " który udzielona ~ostała lokalizacja. Likwidacja 

czasowego ogrodu następuje bez odszkodowania. 
Art. 6. 1. ' Pracowniczym ogrodem działkowym jest 

, obszar ,gruntu: rolnego podzielony na działki przeznaczone . 3. W br.aku deCyzji. o której mowa w usL 2, czasowy 
pod uprawy ogrodowe i oddane w użytkowanie osób fi- / . pracowniczy ogród działkowy staje się ogrodem st,alym . 

. zycznycł)., . wyposażony w urządzenia niezbędne do prowa" Art. 12. 1. Podział gruntu na działki oraz budowa 
dzenia upraw,ogrodowych oraz służący zarazem do wypo- podstawowych urządzeń na terenie pracowniczego ogrod\! 
czynku użytkowników działek i innych osób. . działkowego należy do Polskiego Związku, Działkowców: 

2 . . Pracowniczy ogród działkowy podlega rejestracji . 2. W zależności od rodzaju i Położenia gruntów oraz 
w Polskim Związku Działkowc.ów . warunków geodezyjnych powierzchnię działek ustala ' się 

Art. 7. 1. Obowiązek zapewnienia gruntów na po- w granicach od 300 do 500 mi; w czasowych ' ogiodac'h 
trzeby pracowniczych ogrodów działkowych ciąży na te- Polski Z:wiązek Działkow.ców, za zgodą terenowego o(qanu 
renoWych organach administracji państwowej stopnia pod- administtacji ' państwowej stopnia podstawowego, Il)oże 
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ustalić większ.ą powierzchnię wszystkich iub niektórych 
. działek w danym ogrodzie. nie przekraczającą jednak 

1500 mI 
3. Podstawowymi urządzeniami pracowniczego ogro

du działkowego są : ogrodzenia. drogi. urządzenia nawad
niające. sieć elektryczna. sanitariaty oraz pomieszczenia 
administracyjne, socjalne i gospodarcze, przeznaczone do 
·zaspokaj:mia wspólny~h potrzeb użytkowników działek. \ 

Art. 13. L . Urządzenia pracowniczego ogrodu działko
wego przeznaczone do wspólnego .korzystania przez użyt
kowników działek są własnością Polskiego Związku Dział
kowców. 

2. Nasadzenia. urządzenia i obiekty znajd,ujące się na 
działce, wy~onane .Iub nabyte ze . środków finansowych 
użytkownika ,działki. stanowią jego własność. 

; 3. Użytkownicy działek ponoszą koszty z tytułu za
łożenia i utrzymania urządzeń znajdujących się na terenie 
poszczególnych działek. 

Art. 14. Polski Związek Działkowców z . tytułu pro
wadzenia działalności statutowej; a jego . członkowie z ty
tułu użytkowania dzidłki zwolnieni są od podatków i opłat 
administracyjnych. . \ 

Art. 15. 1. Tworzy się Fundusz Rozwoju · Pracowni 
czych Ogrodów Działkowych. 

2. Dochodami Funduszu są: 

l) wpłaty ·z tworzonych na podstawie odrębnych przepi
sów CeritralnychFunduszów Inwestycji Socjalnych, 

2) . wpłaty z odsżkod owań, o których mowa w · art. 22 
ust. 1 pkt 2, 

3) wpłaty uspołecznionych zakładów pracy z zakładowe· ; 
go funduszu socjalnego, 

4) . dotacje z budżetu, 

5) dotacje związków zawodowych, 

6) wpłaty użytkowników działek, określone w statucie 
Związku, . 

7) wpłaty organizacji społecznych ze środkówprzezna· 
cz?nych na ten cel · w ich planach finansowych, 

8) · wpłaty, o któ~ych mowa w art. 23, 

... 9) darowizny, zapisy i dobrowolne wpłaty osób fizycz
nych, 

10) inne środki przewidziane w przepisach odrębnyclT. 

Art. 16. I.SrodkiFunduszu Rozwoju Pracowniciych 
Ogrodów Działkowych przeznacza się · na: 

1) zakładanie i wyposażenie pracowniczych ogrodów 
działkowych, 

2) remonty urządzeń . pracowniczych ogrcrdów działko
wych. 

2. Dysporientem Funduszu jest Polski Związek Dział
kowców. 

3. Szczegółowe , cele, warunki wykorzystywania oraz 
sposób dysponowania tym Funduszem . określają właściwe 
&tatutowe organy Polskiego Związku Działkowców. 

Art. 17.1. Uspołecznione żakłady pracy uczestrikzą 
w zagospodarowywaniu nowo zakładanych pracowniczych 
ogrodów działkowyc;h,w których~żytkownikami działek 
są ich pracownicy. 

2. Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii związków 
zawodowych. określi rodzaje świadczeń, jakie uspołeczniQ-

Ile zakłady pracy ponoszą ,w myśl ust. 1 na rzecz pra
cpwniczych ogrodów działkowych. 

3.W trybie przewidzianym w ust: 2 Rada Ministrów~ . 
może określić wpłaty uspołecznionych zakładów . pracy · na 
Fundusz Rozwoju pracowniczych Ogrodów Działkowych z 
inriych środków niż przewidziane wart. 15 ust. 2 pkt 3. 

Art. ,18. 1. Uspołecznione zakłady pracy. w porozu
mieniu z działającymi w nich organizacjami związków za
wodowych, mOgą obejmować patronatem pracownicze 
ogrody działkowe, w których działki użytkują pracownicy 
tych zakładów. 

2. Umowy patronackie zawier~e z zarządami odd7,ia
łów terenowych Polskiego Związku Działkowców bądź za
rządami ogrodów działkowych określają zakres i warunki 
współdziałania zakładów pracy i organizacji związków za· . 
wodowych z zarządami oddziałów terenowych bądź zarzą 
dami ogrodów dziilłkowych. w tym zakres i formy pomo
cy na rzecz pracowniczych ogrodów działkowych ze stro
ny zakładupracYi umowy patronackie mogą zapewniać 
pierwszeństwo pn;ydziału działek pracownikom tych za- .. 
kładów. 

Art. 19. Użytkowmcy działek mogą korzystać z po·· 
mocy kredytowej na zagospodarowanie działki. Zasady 
udzielania .pożyczek n~ te cele określają odrębne przepisy. 

Art. 20. 1. ' Likwidacja w całości lub części pracowni
czego ogrodu działkowego może nastąpić w wyjątkowych 
wypadkach, uzasadnion,ycll szczególnymi potrzebami go

. sp6darczymi lub społecznymi, za · zgodą PolskiegoZwiązkli 
Działkowców. . 

2. Zmiana przeznaczenia terenu pracowniczego ogro- ' 
du działkowegonioże nastąpić z zachowaniem przepisów 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji 
gruntów, a także przepisów o ochronie i kształtowaniu 
środowiska. 

3. Likwidacja pracowniczego ogrodu działkowego mo
że mieć miejsce w okresie od zakońąe.~i.!l do rozpoczęcia 
wegetacji roślin i likwidacja ogrodu: w innym terminie 
może mieć miejsce jedynie w wyjątkowych, szczególnie 
uzasadnionych wypadkach. .. ' 

Art. 21. 1. W razie likwidacji prac.ownic~go ogrodu 
działkowego terenowy organ administracji państwowej 
przydzieli teren zastępczy,. nie mniejszy od dotychczaso
wego, w takim terminie, aby można było . założyć ,no.wy 
ogród przed zaprzestaniem działalności ogrodu likwidowa 
nego. 

2. Założenie nowego ogrodu i odtworzenie urządzeń 
spoczywa na jedno~tce organizacyjnej. W której interesie 
zlikwidowano ogród. . 

Art. 22. 1. Jednostka organizacyjna. wktórej)ntere
sie pracowniczy ogród działkowy został z,Jikwidowany, 
obowiązana jest · wyrównać wynikłe z tego tytułu szkody 
i straty i wypłaCić odszkodowanie: . . . 

1) użytkownikom · dział,ek - za składniki majątkowe 

znajdujące się na działkach, 

2) PolskieIfiu · Związkowi Działkowców . - zaslcładniki 
majątkowe stanowiące własność Związku. 

2. W razie likwidacji pracowniczego ogrodu działko
wego w okresie wegetacji roślin ·~ odszkodowanie. o' któ
rym. mowa w ust. 1, obejmuje także utracone plony. 

Art. 23. l. Jedn()stka organizacyjna, w której intere
sie pracowniczy ogród działkowy został zlikwidowany, nie 
użytkująca przekazanego . jej gruntu zgodnie z przezna-

\ 
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czeniem, jest obowiązana do uis:z;c:z;ania na rzecz Funduszu 
Rozwoju Pracowniczych Ogrodpw Działkowych kwoty on
powiadającej stałej opłacie rocznej ż tytułu użytkowania 
g'r.mtu, podwyższonęj o 20ffl/Oi obowiązek ten jest nieza

" łeżny od obowią:z;ku wynikającego z art. 22 ust, 2 ustawy 
, z dnia 26 października 1971 r. o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych oru rekultywacji gruntów (Dz.U. Nr 27. poz. 249 
! 1: 1974 r, Nr 38, poz. 230)., 

2. Ocena i kontrola użytkowania gruntów zgodnie 
z przeznaczeniem" o którym mowa Vf ust. 1, dokonywana 
jest w trybie przewidzianym w przepisach o ochronie 
gruntów rolnych leśnych oraz rekultywacji gruntów. 

Rozdział 3 

"Polski Związek Działkowców. 

Art. -24. 1. Polski Związek Działkowców zwany dalej 
Związkiem, jest samodzielną i sanjorządną organizacją 
społeczną. zrzeszającą osoby będące użytkownikami dzia
łek w pracowniczych .ogrOdach działkowych. 

2. Związek posiada osobowość , prawną. 

3. Związek może być członkiem organiz?lcji krajo
:wych i międzynarodowych o pókrewnych celach i zada

"niach. ' 

Art. 25. 1. Członkostwo Związku nabywa się jedno
cześnie z przydzj.eleniein dzIałki w pracowniczym ogrodzie 
działk,owym. 

2. Działka w pracowniczym ogrodzie działkowym mo
że być ' przydzielona osobie po;zostającej w stosunku pra
cy, a także osobie prowadzącej zakład rzemieślniczy lub 
usługowy, osobie wykonującej pracę nakładczą oraz 050- _ 

bie pobierającej emerytur~ " lub rentę albo korzystającej 
z pomocy społeCznej. 

3 . .- przy przydziale działek uwzględnia się przede 
wszystkim osoby zatrudnione przy pracach uciążliwych 
lub w warunkach szkodliwych dla zdrowia ore.z sytuację 
materialną i rodzinną osoby ubiegającej się o przydzie
lenie dżiałki. 

4. W razie wygaśnięcia prawa użytkowania dJ;iałki 
na skutek śmierci członka, przy przydziale użytkowanej 
przez niego działki pierwszeństwo mają jego osoby bliskie 
użytkujące z nim wspólnie działkę, o ile spełniają warunki 

' określone w ust. 2i w wypadku' ubiegania się o przydzial 
dział,ki .więcej niż " jednejcsoby - wybór należy do 

; Związku. 

Art. 26. 1. Podstawowym zadaniem Polskiego Związ
ku Działkowców jest działanie na rzeczwszechstrond't>.go 
rozwoju pracowniczy<;hogrodów działkowych, ' a w sżcze
gólności: zakhldanie i prowadzenie pracowniczych ogro
dów działkowych, dbanie o prawidłowe ich zagospodaro
wanie i o stały wzrost prOdukcji płodów 'ogrodniczych, 
utrzymywanie urządzeń we właściwym stanie, organizo

' wanie i udzielanie pomocy i poradnictwa w zagospodaro
wywaotu dZiałek i prowadzeniu upraw ogrodniczych ze 
szczególnym uwzględnieniem nawożenia i ochrony roślin 
oraz prowadzenie wśród członków działalności społeczno
wychowawcze j. 

'2. Związek może 'prowadzić działalność' gospodarcżą 
mającą na celu realizację jego zadań w zakr~sie i na za· 
sada,ch określonych w statucie. 

3. Związęk współdziała z właściwymi organami admi
nistracji państwowej i ~ainteresowanymi zakładami pracy 
oraz ZWiązkami zawodowymi i organizacjami społecZnymi. 

Art., 27. I. Ogniwami órganiżacyjnymi Związkl,l są: 

l) pracowniczr ogród dziaikowy, 

2) oddział terenowy (wojewódzki, okręgowy). 

2. Orga~ami samorządu Związku są: 

l) w pracowniczych ogroda,ch " działkowych -- walne z.e
branie, zarząd, komisja rewizyjna i komisja rozjemcza, 

, , " 

2) w oddziałach terenowych - zjazd delegatów, zarząd, 
komisja rewizyjna i komisja , rozjemcza, 

3) w Polskim Związku - Krajo~y Zjazd Delegatów, 
Krajowa Rada, Krajowa Komisja ReWizyjna i Krajowa 
Komisja Rozjemcza. ' 

Art. 28. i. Przyjmowanie w poczet członków Związ
ku i przydzielanie 'działek należy do uprawnień zarządu 
pracowniczego ogrodu działkowego, a w ' ogrodach nowo 
zakładanych - do ~arządu ,oddziału terenowego. Pozba
wienie czlo~ostwa i prawa użytkowania działki należy 

do zarządu pracowniczego ' ogrodu działkowego. 

2. Uchwaty organów wymieIl~onych w ust. 1 w 'spra
wie członkostwa Związku nie podlegają 'otzectnictwu są-
dów. ł 

Art. 29. Na zasadach określonych w statucie Związek 
może zrzeszać użytkowników ogrodów przydomowych 

, i ogrodników amatorów w celu udzielania im pomocy w 
produkcji ogrodniczej. ' 

Art. 30. 1. Pols·ki Związek Działkowców działa zgod
nie z przepisami ustawy ' i innymi obowiązującymi ' prze
pisami prawa oraz statutem. 

2. Statut Polskiego Związku Działkowców powiniep 
określać w 'szczegó.lności: " , 

l) cele i zadania Związku oraz środki ich realizacji, 

"2) strukturę organizacyjną Związku, 
/ 

3) organy Zwiążku, ich kompetencje, .okres kadencji oraZ 
tryb ich wyboru i odwoływania, a także warunki po

odejmowania i ważności uchwał _ tych organów" 

4) zasady i tryb przydzielania działek oraz pozbawiania 
lub wygaśnięcia ' prawa ich użytkowania ; a także tryb 
odwoła'Y"czy w tych sprawach, " 

-
5) prawa, ,L obowiązki członków oraz zasady i tryb usta -

nawiania , wpisowego i wplat jJa Fuńdusz Rozwoju 
Pracowniczych Ogrodów Działkowych oraz składek 
" członk0wskich, 

, 6) sposób reprezentowania Związku na zewnątrz, 

7) sposób zaciągania przez organy Związku zobowiązań 
~ majątkowych, 

.. 8) sposób zmiany statutu_ 

3. Statut uchwala Krajowy Zjazd" Delegatów Związku; 
uchwalony statut podlega zarejestrowaniu przez Ministra 
Administracji, Gospodarki Terenowej i OchrQny Srodo- -
wiska. ' 

Art. 31. 1. Polski Związek Działkowców prowadzi" re
jestry: pracowniczych ogrodów działkowych, użytkowni

ków działek w pracowniczych ogrodach działkowych, 
członków organów samorządu, oddziałów terenowych 
Związku i pracowniczych ogrodów działkowych. 

"2. Rejestry prowadzą: 

1), zarządy oddziałów terenowych - rejestr użytkowni
ków działek w praco~niczych ogrodach działkowych 
oraz rejestr członków organ6w samorządu pracowni-
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czychogrodówclziałkowychi do prowadzenia rejestr\} 
użytkowników działek zarząd oddziału terenowego 
może upoważnić zarząd ogrodu, ' 

2) Krajowa Rada - rejestr pracowniczych ogrorlów 
działkowych i rejestr członków organów samorządu 
oddziałów tere,nowych. 

3. Rejestr pracowniczych ogrodów działkowych powi
nien zawierać w szczegÓlności : nazwę, położenie i obszar 
pracowniczego ogrodu działkowego, liczbę działek oraz 
określać charakter ogrOdu (stały, czasowy). 

4.Wła~ciwy statutowo organ Związku określi szcze
gółowo zasady prowadzenia rejestrów. 

. Rozdzial 4 
/ 

Przepisy wprowadzające, przejściowe i końcowe. 

Art. 32. 1. Miejskie i przyzakładowe pracownicze 
ogrody działkowe istniejące w dniu wejścia w życie usta
wy stają się pracowniczymi" ogrodami działkowymi w jej ' 
rozumieniu. ' ' 

', 2. Polski Związek Działkowców przejmuje nieodplat
,nie majątek, należności ( zobowiązania działających do
tychczas jednostek organizacyjnych pracowniczych ogro
dów działkowych. 

3. l,Jrządzenia służącę do wspólnego użytku użytkow
ników działek stają się 'własnością Związku. 

' . . 
4. Inwestycje na potrzeby pracowniczych ogrodów 

działkowych, rozpoczęte przed dniem wejścia w życie usta
wy, będą kontynuowane do ich zakończ~nia przez dotych

,czasowych inwestorów: 
Art. 33. Pracownicze ogrody działkowe i!!tniejącepo· 

nad 10 lat, a nie mające ' ustalonej lokalizacji, llznaie się 
za ogmdy stałe w rozumieniu uS,tawy. 

Art. 34. 1. Użytkownicy działek w p'racowniczych 
ogrodach działkowych istniejących w dniu wejścia w żY'~ 
de ustawy stają się członkami Polskiego Związku Dział-

kowców. \ 
2. Istniejące w dniu wejścia w życie ustawy organy 

samorządu działkowców . (z~rządy pracowniczych ogrodów 
óziałkowych, zarządy wojewódzkie pracowniczych ogro· 
dów działkowych, Krajowa Ratla Pracowniczych Ogrodów 
Działkowych) działają do czasu podjęcia działalności 

przez ' or,ganysamorządu Polskiego ZwiąZkU Działkowców, 
wybrane na podstawie niniejszej ustawy oraz statutu. 

3. Krajowa , Rada Pracowniczych Ogrodów Działko· 
wych zwoła w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia 
wżyci~ ustawy Krajowy Zjazd Delegatów, który uchwali 
statut Polskiego Związku Działkowców i dokona wyboru 
jego organów. . . 

Art. 35. Traci moc ustawa z dnia 9 ' marca 1949 r. o 
pracowniczych ogrodach działkowych. (Dz. U. Ni' 18, 
poz. 117). 

Art. 36. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prżewodniczący Rady Państwa: H. Jabłoński 
Sekretarz Rady Państwa: E. Duda 
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UCJ{WAtA RADY PAŃSTWA 

z dnia 19 II),arca 1981 r. 

w sprawie siedzib i terytorialnej właśclwoŚciokręgowych . insp~_ktoratów ,pracy. 

Na pods(awie art. 5 . ust. I, pkt 1 i ust. 2. ustawy 
z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej 'Inspekcji Pracy 
(Dz. U. Nr 6, poz. 23) Rada Państwa uchwala, CJJ nastę-

§ 3. Przewodniczący Rady Państwa na wn i.ose~ Pre
zesa Najwyższej Izby Kontroli' mo~e dokonywać zmian za
kresu terytorialnej właściwości ąkręgowych inspektora
tów pracy. puje : . .. 

,§ 1. Tworzy · się siedemnaście okręgowych inspekto-
ratów pracy. . § 4. Uchwała wchodzi wżyc}e z dniem ogłosze~i'a 

z mocą Od dnia 19 marca 1981 r. , § 2. Siedziby i zakres terytorialnej właściwości okrę
gowych inspektoratów pracy · określa · załącznik do 
uchwały. Przewodniczący Rady I,>aństwa: H. Jabłoński 

Załącznik do uchwały Rady Państwa 
z dnia 19 marca 1981 r. (poz. 59). 

SIEOZIBV I ZAKRES TERYTORIALNEJ WŁASCIWQSCI OKRĘGOWYCH INSPEKTORATOW PRACY 

Siedziba okręgo-
Lp. wego inspekto- Terytorialna właściwość okręgowego inspektoratu pracy 

ratu pracy 

! l 2 3 

l. Białystok województwa: białostockie, łomżyńskie i suwalskie 
2 . Bydgoszcz województwa: bydgoskie, toruńskie i włoCławskie 

3 . Gdańsk województwa: elbląskie i gdańskie - , 

4 Katowice województwa: bielskie, częstochowskie i katowickie 

) 

--, 
'..:' ) ~ . 

-c. ... 


