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162
USTAWA
z dnia 24 lipca 1985, r .

o zmianie ustawy o związkach zawodowych I niektórych Innych

ustaw

określających

uprawnienia

zwIąr.kÓ.

zawodowych.

Art. t. V\{ ustawie

z dnia 8 pażd ~ iernika 1982 r.
(Dz. U. z 1982 r. Nr 32. poz. 216,
z 1983 r. Nr 39,' poz. 176 i z 1984 r. Nr 21. poz. 101) wprowadz a si ę ri ćl st ę pujące zrr:.iany :

o

związk ach z ćłworiowych

1) wart. 4 :

al w ust. 1 w zdaniu drugim po wyrazach "przynależno śc i do związku" dodaje się przecinek 'Oraz
wyrazy "pełnienia w nim funkcji z wybo~U·i.
bl w liSt. 2 po wyrazach "Kodeksu pracy" dodaje siQ
w yrazy "i niniejszej ust awy";
2) wa rt. 5 wyrazy "swoich

członków"

zastępuje

si~

wy razem "pracowników";
3)

wart. 6 :
al · oznac'lenie ust. 1

skre ś la się.

h) ust. 2 otrzymuje oznaczenie art: 6a; w przepisie
tym Pa koncu dodaje się wyrazy .. W szczególności żwiązki zawodoWe współdziałają z kierownikćlmi ' zakładów pracy oraz dziaJającym~ w zakła
dzie pracy organami samorządowymi w zakresie
tworzenia warunkt'lw spr'zyjającyc h wykonywaniu
zadań . przez zakłady pracy. wdrażaniu postę pu '
t echnicznego i organizacyjnego. rozwo jowi; wynala zc zo ś ci i racjonalizacji pracowniczej. popr awi e
j a kości i wydajno,;ci prac y. efektywności gospodarowania oraz bezpiecz eńs twu i . higienie procy.",
4) wart. 10
. .. 2.

liSt.

Zwi ąze k

2 otrzymuje brzmienie:

zawodowy Zl'zesza pracowników żatrud
nion yc h w danej gał ę zi pracy. w danym f()dzaju
z iłtrudn ienia lub zawodzie. w danym- przedsi ~ bj-or 
st wie wielożakładowym iub zakładzie pracy.";

5) wart. 16 po wyrazie .. gospodarczego" prZecfnek z...
stępuje się

wyrazem .. oraz". ił wyrazy .. oraz państwowej inspekcji pracy" skreśla się;
;

6) wart. 17:
. a) dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. l,
a zdal;lie drugie w tym przepisie - brZmienie:
"Liczba założycieli ogólnokrajowej organizacjI
związkowej zrzeszającej pracowników w dniu zło
, żenia statutu do rejestracji nie może być mniej·
sza niż 30 osób. a związku zawodowego 'zrzesza·
jącego pTacowników
jednego zakładu pracy-l
mniejsza niż 10 osób ....
b) dodaje ' się ust. 2 I 3 w brzmieniu:
.. 2. Pracownicy zakładów pracy. w których .tan
zatrudnienia uniemożliwia utworzenie organizacji związkowej. niog" utworzyć wspóln~
organizację zwią2:koWIl o charakterze między·
zakładowym.

3. Zasady tworzenia organizacJi, o których mowa
w ust. 2, .oraz reprezentacji pracowników układów pracy wobec ich kierownictw okr.tU
ogólnokrajowa organizacja międzyzwiłlzkowa:',:
7) wart. 18 w ust. 1 po wyrazie .. wskazanie"dodaje
wyrazy .. nazwy zakładu pracy",

.t,

8) wart. 19:
al po U!?t . 5 dodaje

się

n ewy ust. 6 w

brzmienłui

.. 6. Przepis ust. 4 pkt 2 niema zastosowania . dozwiązku zawodoweg o zrzesżą.jącego pracowników jednego z ak ł ad u pracy ....
b) dotychczasowy ust. 6 otrzymuje oznaczenie \lit.

1,

I
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8) wart. 20:
treść otrzymuje oznaczenie ust. 11
w przepisie tym po wyrazie "tworzyć" dodaje się
. wyrazy "ogólnokraJow~ organizacje związkow_
,oraz ogólnokrajowe""

a) dotychczasowa

b) dodaje

się

Ogólnokrajową

organizację związ~ową w gapracy, rodzaju zatrudnienia lub zawodzie
mogą tworzyć pracowniCy lub związki ~wo
dowe, których terenem działania jest . jeden
zakład pracy.

,,2.

ejl Pracy, a także współdziałają z innymi orga"
Dami sprawującYJąi nadzór nad przestrzega..
niem przepisów i zasad bezpiecz~nstwa . 1 hi_
gieny pracy." .
c) dotychczasowy ust. 2 otrzymuje oznaczenie ust. 31
1") po art. 24 dodaje

ust. 2-4 w ' brzmieniu:

"Art. 24a.

łęzi

Ogólnokrajową ' organizację

3.

mogą

tworzyć

międzyzwlązkową

ogólnokrajowe

organizacje '

związkowe.

Związki

4.

przez

zawodowe, na zasadach

określonych

ogólnokrajową organizację międzyzwiąz

mogą powoływać instytucje związko
wego współdziałania w układzie terytorialnym
I pokrewnych gałęzi pr.acy dla realizacji
swych zadań, a w szczególnoś-<:i wspólnego

kową ,

zarządu

majątkiem

związkowym,

prowadzenia

działalności

wydawniczej oraz reprezentowania interesów pracowników wobec właściwych
organów państwowych w sprawach należą- 
cyeh do zakresu działalności tych związków:",

10) wart. 21 w ust. 4 na końcu zdania drugiego wyrazy

"terminie jednego miesiąca!' zastępuje się wyrazami
przez · ten organ terminie, jednak nie
krótszym niż jeden miesiąc",

"określonym

11) wart. 22:

w

ust. 1 po wyrazie "zmiany" dodaje się wyrazy
"ustawy albo innego", .
b) w ust. 2 wyraz "administracji" zastępujel'lę wyrazem "państwowy", a wyrazy "w termiilie jednego miesiąca" - wyrazami "z zastrzeżeniem ust. 3.
w terminie jednego miesiąca, a kierownik układu
-- pracy - w terminie dwóch tygodni",
e) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

a)

,,3.

~.3.

:13) wart. 24:

,

a) ust. , l otrzymuje brzmienie:

.. t.

Związki

zawodowe sprawują społecznł\. kontro' Dad warunkami pr.'a cy i bytu pracownUtÓW
. I ich rodzinoFaz działa j ą na rzecz przestrzegania prawa pracy oraz poprawy bezpieczeń
Itwa i higieny pracy.",
lę

b) po ust. 1 dodaje
,,2.

Związki

się

nowy ust. 2 w brzmieniu:

zawodowe kierują spółeczną Inspekcjll
pl'łlCy oraz uczestniczą, na ·z asaaach określo
·n ych odrębnymi przepisamr, .. w", sprawowaniu
JUldzoru nad działalnością Państwgwef Inspek-

. zawodowe działają na rzec.
ochrony zdrowia pracowników, współpra
cują z zakładami i placówkami spOłecznej
służby zdrowia, a zwłaszcza z przemysło
wą służbą zdrowia, oraz mogą o I gani'Wwa~
i prowadzić . własne sanatoria w oparciu
o
obowiązujące
przepisy
ustawowe.
Związki zawodowe sprawują kontrolę nad
rozdziałem skierowań sanator y jn ych ora.
mogą dokonywać rozdziału tych s.k ierowań na zasadaCh okreslonych odrębnymi
pJ:zepisami.

,.Art. 25a. 1.

się

ZWIązki

art. 25a w brzmieniu :
zawodowe

repre z entują

i bro-

nią praw i interesów emerytów "i ren-

cistÓw, a w szczególnosci przejawiają
troskę o w arunki ich życia o r.az dzia·
ła ją na rzecz utrzymywama przez nich
stałej wi ę zi z zilkladem pracy.
2. Związki zawodowe uczestniczą w sprawowaniu nanzoru nad Zakładem -Ubezpieczeń Spoleczn ych na zas4dach określonych w odrębnych pr'l.epi sCl ch.''i

ust. 3 w brzmieniu:

Związki zawodowe, ich organizacje zakładowe
i organizacje og9lnokrajowe oraz wła'ściwe organy admińistracji państwowej i gospodarczej mogli
zawierać porozumienia o ' współdziałaniu w realizacji zadań, o których mowa wart. 6.";

art. 24a i 24b w brzmieniu:

Związki

15) po art. 25 do!laje

w ust. 2 obowiązek dotyczy odpowiednio także Rady Pań~twa lub Rady MiniItrów, jeżeli wniosek w sprawie wydallla lub
zmiany aktu ustawodawczego przedstawiła
ogólnopolska organizacja międzyzwiązkowa . ";
się

się

Art. 24b. 1. Ogólnokrajowa
organizac ja
międzyzWiązkowa, na zasadach
w trybie
określonych w Kodeksie post ępowania
.,
cywilnego, ma prawo wnoszenia rewizji
nadzwyczajnych od ka ±deg o . prawomocnego orzeczenia końCZ ą c eg o postę
powanie w sprawie z zakres u prawa
pracy i ubezpieczeń społeczn ych.
2. Ogólnokrajowa
organizacja . mi ę dzyzwiązkowa ma również prawo , wystę
powania do Sądu Najw y ższego z wnioskami o ustalenie wytycznych w zakresie wykładni przepisów prawa pracy
j ubezpieczeń społecznych oraz praktyki sądowej, jak też o wyja ś nienie
tych przepisów prClwnych budzących
wątpliwości
lub których sto sowanie
wywołało
rozbieżności
w orzecznictwie.";

Określony

)2) w art. 23 dodaje

te~

16) w art. 26:
treść otrzymuje oznaczenie ' ust. I,
b) dodaje się ust . .2 w ,brzmieniu:
,,2. Dla r,ealizacji celów, o których mowa w ust. l,
związki zawodowe, na zasadach określonych
i odrębnymi . przepisami. ' ID0gą
tworzyc instytucje. o charakterze naukowo-badawczym.";

. a) dotychczasowa

17) art. 21 otrzymuje brzmienie:
"Art. 1:1; 1.

Związki zawodowe uczestniczą w rozwoju I upowszechnianiu kultury i oświa
ty; w szczególności mogą tworzyć i prowadzić instytucje i placówki I:Ipowszechniania, kultury w środowiskach pracowniczyc::h oraz pJ'owadzić szktllenia pracowników z tego zakresu.
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Zwią'lki zaw0dowe mogą organiz0wać
i uczestniczyć w rozwoju i upowsżech' nianiu wśredowiskach pracowniczych
kultury ,fizycznej, sportu i wypoczynku
po pracy oraz organizować i prowadzić
własne domy wczasowe.
3. Związki zawodowe uczestniczą w sprawowaniu
nadzoru
nad
Funduszem
Wczasów Pracowniczych na zasadach
określonych odrębnymi przepisami.
4. Związki zawodowe wSl'ółdziałaj~ z p~
skim Związkiem Działkowców w zakresie rozwoju pracowniczych ogrodów
działkowych 'Oraz przydziału działek.",

Poz.tM

-

mez regulamin pracy, 'rozkład czasu
pracy oraz plan ' urlopów są ustalane
w uzgodnieniu z ,zakładową organizacjll
związkową. Uprawnienia związków zawodowychw zakresie tworzenia zakła
dowych
systemów
wynagradzania
określają odrębne' przepisy.";

2.

18)

po art 29 dMaje się art. 29a wbr.zmieniu:
"Ar>!. 29a.

Związki zawodowe megąprowadzić dzillłalność ' gospodarczą na zas.a dach określo

nych
19) w

odrębnymi

przepisami.",

21) wart. 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,"1. Na wniosek zakładowej organizacji związkowet
kierownik zakładu pracy obowiązany jest udzieli~
pracownikowi powołanelJ1.u do pełnienia funkcji
z wyboru w zakładowej organizacji związkowej
zwolnienia od pracy na zasadach określonych
w rcnporządzeniu Rady Ministrów wydanym po
zasięgnlęci:u
-opmn ogólnokrajowej organizacji
międzyzw+ązkowe]. ";1

22) . po art. 32 dodaje

Zak ład pracy nie moze wypowiedzieć
ani rozwiązać umowy o pracę z pracownikiem będącym członkiem zarzą
du zak!adowej organizacji związkowej
w czasie trwania mandatu oraz w okresie roku po jego wygaśnięciu. chyba
że zachodzą przyczyny uzasadniające
rozwiązanie umowy o pracę hez wypowiedzenia. 'IN wypadku gdy zakładowa
organizacja związkowa
wchodzi w
skład 'ogólnokrajowej organizacji zwillZkowej. rozwiązanie umowy o pracę
moze nastąpić po uprzednim uzyskaniu
zgody statutowo właściwego organu
t~j OJ:qanizacji.
2. Przepis ust. 1 nie narusza art. 40 Kodeksupracy.
3. Zakład pracy nie moze ' wyp'owiedzieć
pracownikowi będącemu członkiem zan::ądu zakładowej organizacji związko
wej warunk6w ' pracy i płacy na jego
ni ekorzyść , w
okresie ustalonym w
ust. 1. chyba że _wypowiedzenie stało
się .konieczne z przyczyn. o który~~,
mewa wart. -ł3 § .1 Kodeksu pracy.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy pracownik
jest zatrudniony na podstawie mianowania lub spółdzielczej umowy "

a) ust. l otrzymuje brzmiellie:
Zakłado~a organizacja związkowa jest podst.wowym ogniwem każdego związku zawodowego.";
,

b) dodaje się nowy ust. 2 wbrzmieBiłl:

,,2. Zakładowe organizacje związkowe wykonuj.

zadania związków zawodowych w zakład.ch
pracy. 'działając poprzez swoje statutowe
organy.";
,
c) doty:chczasowy ust. 2otrzymuj.e oznaczenie ut.
w przepisie tym:
~

-

Jt

w ,pkt 2 po wyrazie ,,ust&łaniu"dooaje al, wyrdZy "zak-ładowegosystemu :wyn.Fadsan.I....
po pkt 4 dodaje .. się nowy pkt ł w Itrzmtenlu.
,,5) sprawowanie społecznej kontroli nad rOSodziałem mieszkańbędłłcych w dyspoącjł
za'kładów pracy".
dotychczasowy pkt 5 otrzy.muJe oznaczenie
pkt 6.
.
.

d) dodaje się I:1st. " w brzmieniu:
zakładowej organizacji zwł,1!to
wej 'k ierownik układu pracy wsp6lniez tll
organizacją dokonuj, nie rzadziej niż raz w
roku oceny atanu ł'eaUzacji prawpracoWłlł
czych i działalności socjalnej w .zakładzie
pracy oraz ustalają wnioski wynikaj4ce z tych
ocen."1

,,4. Na wniosek

pracę·

5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiedni" do pracownika pełniącego z
wyboru funkcję w organach ogólnokrajowej organizacji związkowej i mię:
d'Z}"lwiązkowej, z tym że zgodę n.
rozwiązanie umowy o pracę bez wypow'łedzenia wyraż. właściwy statutowo
orgaD organizacji, w kt6rej pracownik
pełni luh pełnił swą funkcję."j

20) po art. 30 dodaje się .rt. 30a w brzmieniu:

"Art. 30a. l. Ustalanie ,p rzez ukła.d pracy zasad
wykorzystania funduszu socJalnego l
mieszkaniowego, w tym podział irodków z tych funduszy Ut określone cele.
wymaga użgodnhmia z zakładową organizacją związkowlł.

:t. Przyznawani. pracownikom

art. '32a w brzmieniu:

•.Art. 32a. t.

art 30:
,,1.

się

ś1ViadczeA

z funduszy, o których mowa w ust. 1.
dokonywane jest przez kierownika za"
kładu pr.cy w uzgodnieniu z zakłado
wą organizacjlł związkową.

3. System wynagradzania ustalany w iakładzi. pr.cy i ,zwi1lZ&ne z 'nim regul.lIlilly RAlród.ipremi'Gwanill, jak rów-

23) w art. 53:
a) ust. 2

skreśla się,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

".. Rad. P.Rstw'a okrełlł w drodze uchwały zasady 1 sposółiłstosowania przepisów ust. l.
\V okresie, k(ór:ego termin końcowy Qkreśll
Rada Państw., w zakładzie pracy dzialll. jedna
organizacja zwią.zkowa."

/

-

I Art. 2. W ustawie z dnia , 6 marca 1981 r. o Państwo
wej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 6, poz. 23) wprowadza się
Dastępujące zmian y;

wyrazie "Państwa" f,tawia się kropkę.
• pozostałe wyrazy zastępuje się wyrazami "Nadzór
nad Państwową Inspekcją Pracy w zakresie ustalonym ustawą sprawują Prezes Najwy*szej Izby Kontroli i związki zawodowe.";
.

1) w · art. 2 po

2) art. 6 otrzymuje brzmienie :

,,Art. 6. l.

Twor~

się

'\

Radę

Ochrony Pracy jako
organ programowania i kontroli działal
ności Państwowej Inspekcji Pracy.
składa się z przewodniczącego, zastępców · przewodniczącego, sekretarza i

2. Rada

członków,

Rada
4 lata
3.

Radę

powołuje

których

Państwa;

powołuje

zgłoszonych

kadencja
się

przez

spośród

Prezesa

i odwołuje
Rady trwa
kandydatów
Rady Mini-

strów, ogólnokrajową organizację mię
dzyzwiązkową i ihne OIganizacje społecz~
ne· zajmujące się problematyką ochrony
pracy.
Wśród
kandydatów
należy
uwzględnić także przedstawicieli nauki.
•. Zasady reprezentacji w. Radzie . określi
Rada Pan!>twa, z tym że przedstawiciele
związkówzawodow-ych powinni stanowić
więcej niż połowę członków Rady. Przewodniczącego Rady powołuje się spośród
kandydatów wskazanych przez ogólnokrajową

organizację

międzyzwiązkową.

5. Do zadań Rady należy wyrażanie stanowiska w sprawach objętych zakresem
działania
Państwowej
Inspekcji Pracy,
a w szczególności dotyczących:
1) programów dtiałalności i zadań Pań- ·
stwowej Inspekcji Pracy,
2) okresowych ocen . działalności Panstw.owej Inspekcji Pracy oraz wniosków wynikających z tych ocen,
3) problemów ochrony pracy o zasięgu
ogólnokrajowym.
6. Rada wyraża opinię o kandydatach na
stanowiska Głównego Inspektora Pracy
i jego zastępców oraz okręgowych inspektorów pracy.
7. Rada działa na podstawie uchwalonego
przez siebie regulaminu, zatwierdzonego
przez ogólnokrajową organizację między
związkową
w uzgodnieniu . z Prezesem
Najwyższej Izby Kontroli.
po zasięgnięciu opinii
Ochrony Pracy, może w drodze
uchwały postanowić o utworzeniu terenowych rad ochrony pracy.";

8. Rada
Rady

Państwa,

3) wart. 7 wprowadza

się następujące

zmiany:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

-

Poz. 162

424 -

,.2. Sprawozdania roczne, o których mowa w
ust. 1, Główny Iilspektor Pracy przedstawia
ogólnokrajowej organizacji międzyzwiązkowej
ł Radzie Ochrony Pracy oraz podaje do wiadomośei publicznej.", ,

b) dodaje

się

ust. 3 w brzmieniu:

,,3. Rada Ochrony - Pracy przedstaWia stanowisko
dotyczące sprawozda nia z działalności
Panstwowej Inspekcji Pracy, o którym mOWiJ w
ust. 1, Radzie Ptlńst wa. Radzie Minist rów i
ogólnokrajowej
organizacji
międzyzwi ązk o
wej.";
4) w art. 8 w ust. - 1:

a) w pkt l wyraz "oraz" zastępuje się. przecinkiem,
a po w 'y razie "niepełnosprawnych" dod a je sit: wyrazy "oraz inicjowanie przedsięwzięć w spriJwach
ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym.· ·.
b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu:
i kontrola przestrzegania p~· zez zapracy wymagań bez[lieczenstwa i higieny pracy przy konstruowaniu i produkcji.
maszyn. urządzeń uraz narzędzi pracy :

,,3a) nadzór
kłady

3b) nadzór

i

kontrola przestrzegania wymagali
i higieny pracy przy produkcji wyrobów i opakowań, których ' użytko
wanie mogłoby spowodować zagrozenie dla
zdrowia i żyqa,"
beżpieczeństwa

e) PC: pkt 4 dodaje się pkt: 40. w brzmieniu:
,~4a) współdziałanie z organami ochrony środo
wiska w kontroli przestrzegania prze z wk ła 
dy przepisów o przeciwdziałaniu zagrożeniom
dla środowiska,";

5) wart. 13:
8) dotychczasowa treś ć otrzym4je, oznaczenie ust. 1,
b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

,,2.

Państwowa Irispekcja Pracy może, na wniosek
. ogólnokrajowej organizacji międzyzwiązkowej,
prowadzić szkolenie i instrt.<ktaż oraz udzielać
pomocy związkom zawÓdowym w szkoleniu
społecznych impektorów pracy. ci t akże podejmować działania na rzecz doskon a lenia i
zwi'ększenia

skuteczności

działania

społecznej

inspekcji pracy.";
6) wart. 75 w ust. 2 w pkt 1 po wyrazie "Kontroli"
dodaje się wyrazy .. p rzec!sŁaw iapy w uzgodnieniu
z ogólnokrajową organizacją międzyzwiązkową" .
Art. 3. W ustawie z dnia 24 czerwca 1983 r o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. :'\Ir 35, poz. 163) wprowadza
się następujące

zmiany:

1) wart. 4 PO pkt 2 dodaje

Się

pkt 2a w brzmieniu:

,,2a) ucze·stniczyć w kontrcli przestrzegania w zakła
dzie pracy przepisów dotyczących ochrony śro
dowiska naturaln.e go,";
2) art. 13 otrzym li je brzmie n ie:
"Art. 13. 1.

Zakł ćld pracy nie może wypowiedzieć
ani rozwiązać umowy o pracę z pracowniki em pełniącym fur.kc ję spoleczneg o
inspek tora pracy w' czasie trwania m a ndiltu oraz w okresie roku po jego wy ·
g Clś ni ęciu. chyba że zachodzą przyczyny
uzasadni" jące
rozwiązanie
umowy . ó)
pracę bez. wypowiedzenia. W takim wyPildku rozwiązanie umowy o pr a cę może
na stąpić ·po uprzednim uzysk a niu zgod o,
statutQwo wł aś ciwego organu wkIGdo·
wej org anizacji zwią~Kowej.

,

Dziennik Ustaw Nr 35

"'-

Poz. 162 i 163
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2. Przepis ust. 1 nie narusza art. 40 Kodeksu pracy.
3. Zakład pracy nie moze wypowiedzieć
pracownikowi . pełniącemu funkcję społecznego
inspektora pracy Wdrun ków '
pracy i płacy na jego ni ekorzyś ć w
okresie ustalonym Vi ust. 1. ch yba że
wypowiedzenie stało się konieczne z
przyczyn, o których mowa wart 43 § 1
Kodeksu pracy.
4 Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio, w wypadku, gdy pracownik jest
zc\trucniony na podstawie mi a no -,łan ia
lub spółdzielczej umowy o pracę ".

,,3a. Przydzial działek n as tępuje w porozumieniu z
ciwym organem związków zaw odowyc h."
jące

')L\rt 5. W Kodek sie pracy wprowadza
zmi any:

się

właś

nast ę pu

l) w ort. 39 skreśla się pkt 1,
2) ' w ~rt. 52 skresla się § 4.
Art. 6. Prz ew odniczący Rady Panstwa ogłosi w
Pzien niku Usta w jednolite teksty ustaw, .() których mowd.
wart. l' i 2, . z uwzględnieniem zIpian wynikających z.
przepisów wydanych przed dniem ogłoszenia jednolitego
tekstu i z zastosowaniem ciągłej numeracji artykułów.
ustępów, i punktów.
Art. 1. Ustawa wchodzi w

Art. 4. W ustawie z dnia .Q maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 12, poz. 58 i z
1985 r. .Nr 12, poz. 50) wart. 25 po ust. 3 doąaje si~
ust. 3a w brzmieniu:
'

życie

z dniem

ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Państwa: ,H. JabłońskJ.
Sekret~rz

- Rady

Państwa:

J. Szymanek
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINIS.lłOW

z dnia 15 lipca 1985 r.
w sprawie Izczegółowe'go zakresu I zasad działania oraz organizacji Państwowej Inspekcji RadioweJ.
z innymi warunkami określonymi w wydanym zezwoleniu oraz obowiązującymi przepisami,

Na podslClwie art. 31 ust. 5 ustawy z_ driia 15 listopada 1984 r. o łączności' (Dz. U. Nr 54, poz. 275) zarządza
się. co następuje :

e) kontrola ' produkcji urządzeń radiokomunikacyjnych przeznaczonych dla odbiorców krajowych
w· zakresie zgodności ich podstawowych parametrów z przepisami obowiązującymi w kraju. jak
również zgodności dystrybucji tych urządzeń z wydawanymi zezwoleniami.

Rozdział

Zakres

działania.

§ l. Państwowa

Inspekcja Radiowa, zwana dalej
zadania kon~rolne w dziedzinie radioko. munikacji. radiofonii i teiewizji, zwaiciania zakłóceń ra. diowych oraz ochrony środowiska, .środowiska pracy. ludności i pracy urządzeń telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych. w odniesieniu do:
l) państwowych jednostek organizacyjnych.
2) spółdzielni i ich . związków,
3) organizacji społecznych,
4) innych osób prawnych oraz osób fizycznych.
które posiadają, używają lub wytwarzają urządzenia,
o którYch mowa w · rozporządzeniu.

f) podejmowanie działań w celu wykrycia przyczyn
i likwidacji zakłóceń w pracy urządzeń l ' sieci
radiokomunikacyjnych zgłoszonych przez użyt
kowników,

.,PIR'~ • . realizuje

§ 2. Do

zadań

PIR

należy

w

gl

h) opiniowanie wniosków dotyczących nowo uruchamianej' produkcji bądź importu urządzeń radiokomunikacyjnych, przeznaczonych do. wykorzysty~
wania w kraju, w zakresie zgodności 'p ocfstawowych parametrów technicznych z obowią2;ującym1
przepisami,

szczególności:

l) wykonywanie badań urządzeń nietypowych w cel"

1) . w dziedzinie radiokomunikacji:

określenia możliwości

dopuszczenia ich do eksploatacji na obszarze kraju.

n a · posiadanie, z akła danie i
używanie
urządzeń
nadawczych, nadawczo-odbiorczych i innych, ~ wykorzystywanych w radiokomunikacji.

a) wydawanie

zezwoleń

j) ewidenćja sieci
zwolenia,

t) .

b) wydawanie zezwolen na pos iadanie i używanie
radiowych urz ądzeń odbiorczych oraz odbiorników
r ad iofonicznych i telewizyjnych innych ' niż powszechnego odbioru.
c) wydawanie zezwoleń na budowę I
sieci radiokomunikacyjnych,

wykrywanie i podejmowanie działań w celu eliminowania emis-ji ,stacji pracujących bez zezwoleni a,

eksploatację

d) kontro! a pl acy sieci i urządzeń, których posiadanie, budowa i eksploatacja wymaga zezwolenia.
w zakresie przestrzegania przydzielonych często
tliwośc i i znaków wywoławczych lub innych sygnałów identyfikacyjnych oraź zgodności ich pracy

2)

f

urządzeń. na które wydano ze-

współpraca z poszczególnymi ministrami i kierow"
nikami urzędów centralnych w zakresie tworzenia
i użytkowania sieci oraz urządzeń radiokomunikacyjnych wykorzystywanych przez jedrtostkl
organizacyjne podporządkowane tym ministrom
ł kierownikom urzędów centralnych;

w dziedzinie radiofonii i telewizji:
a) kontrola podstawowych parametrów technicznych
emisji i pokrycia obszaru kraju programami przez
radiofoniczne i telewizyjne stacje nadawcze pracuj ące na obszarze kraju oraz wykrywanie .WZIljemn ych zakłóceń.

.

