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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 28 lutego 1997 r. 

w sprawie określenia wykazu rejonów administracyjnych (gmin) nie uznanych za zagrozone szczególnie wy
sokim bezrobociem strukturalnym, w których rejonowy urząd pracy może dokonać zwrotu części lub całości 
kOlztów dojazdu do pracy i zakwaterowania osobom, które zostały skierowane i podjęły zatrudnienie, staż lub 

szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania. 

Na podstawie art. 31 ust. 8 ustawy z dnia 14 grud
nia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobo
ciu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128) zarządza się, co na
stępuje: 

§ 1. Określa się wykaz rejonów administracyjnych 
(gmin) nie uznanych za zagrożone szczególnie wyso
kim bezrobociem strukturalnym, w których rejonowy 
urząd pracy może dokonać zwrotu części lub ca łośc i 
kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania osobom, 

które zostały skierowane i podjęły zatrudnienie, staż 

lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania, 
stanowiący załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: T. Zieliński 

Zalącznik do rozporządzen ia M inistra 
Pracy i Polityki Socjalnej z dn ia 28 lutego 
1997 r. (poz. 129 ) 

WYKAZ REJONÓW ADMINISTRACYJNYCH (GMIN) NIE UZNANYCH ZA ZAGROŻONE SZCZEGÓLNIE WYSO
KIM BEZROBOCIEM STRUKTURALNYM, W KTÓRYCH REJONOWY URZĄD PRACY MOŻE DOKONAĆ ZWROTU 
CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI KOSZTÓW DOJAZDU 110 PRACY I ZAKWATEROWANIA OSOBOM, KTÓRE ZOSTAŁY 
SKIEROWANE I PODJĘŁY ZATRUDNIENIE, STAZ LUB SZKOLENIE POZA MIEJSCEM STAŁEGO ZAMIESZKANIA 

1. W województwie warszawskim wszystkie gminy 
objęte zakresem działania rejonowych urzędów 
pracy w: Legionowie, Nowym Dworze Mazowiec
kim, Otwocku, Pruszkowie, Wołominie. 

2. W województwie bialskopodlaskim - wszystkie 
gminy. 

3. W województwie białostockim - wszystkie gminy. 

4. W województwie bielskim - wszystkie gminy. 

5. W województwie bydgoskim wszystkie gminy ob
jęte zakresem działania rejonowych urzędów pracy 
w: Bydgoszczy, Chojnlcach, Inowrocławiu, Mogil
nie, Swieciu, Tucholi, Zninie. 

6. W województwie chełmskim - wszystkie gminy. 

7. W województwie ciechanowskim wszystkie gminy 
objęte zakresem działania rejonowych urzędów 
pracy w: Ciechanowie, Mławie , Płońsku , Pułtusku . 

8. W województwie częstochowskim - wszystkie 
gminy. 

9. W województwie gdańskim wszystkie gminy obję

te zakresem działania rejonowych urzędów pracy 
w: Gdańsku, Gdyni, Kartuzach, Kościerzynie, Sta
rogardzie Gdańskim , Wejherowie. 

10. W województwie gorzowskim wszystkie gminy ob
jęte zakresem działania rejonowych urzędów pracy 
w: Gorzowie Wielkopolskim, Międzychodzie, Mię

dzyrzeczu, Słubicach . 

11 . W województw ie jeleniogórskim wszystkie gminy 
objęte zakresem działania rejonowych urzędów 
pracy w: Jeleniej Górze, Bolesławcu, Lubaniu, Zgo
rzelcu. 

12. W województwie kaliskim - wszystkie gminy. 

13. W województwie katowickim wszystkie gminy ob
jęte zakresem działania rejonowych urzędów pracy 
w: Będzinie , Bytomiu, Chorzowie, Chrzanowie, 
Czechowicach-Dziedzicach, Dąbrowie Górniczej, 
Jastrzębiu-Zdroju, Jaworznie, Mysłowicach, Olku
szu, Rudzie Śląskiej, Rybniku, Sosnowcu, Tarnow
skich Górach, Tychach, Wodzisławiu Śląskim, Za
brzu, Zawierci u, Żorach. 

14. W województwie kieleckim wszystkie gminy obję

te zakresem działania rejonowych urzędów pracy 
w: Kielcach, Busku-Zdroju, Chmielniku, Jędrzej o
wie, Kazimierzy Wielkiej, Ostrowcu Świętokrzy
skim, Pińczowie, Skarżysku-Kamiennej, Włoszczo

wie. 

15. W województwie konińskim - wszystkie gminy. 

16. W województwie koszalińskim wszystkie gminy 
objęte zakresem działania Rejonowego Urzędu 

Pracy w Kołobrzegu. 

17. W województwie krakowskim wszystkie gminy ob
jęte zakresem działania rejonowych urzędów pracy 
w: Krzeszowicach, Myślenicach, Wieliczce. 

18. W województwie krośnieńskim - wszystk ie gminy. 
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19. W województw ie legnickim wszystkie gminy obję
te zakresem działania rejonowych urzędów pracy 
w: Legnicy, Głogowie, Jaworze, Lubinie. 

20. W województwie leszczyńsk im - wszystkie gm iny. 

21. W województwie lubelskim - wszystkie gm iny. 

22. W województwie łomżyńskim - wszystki e gminy. 

23. W województwie łódzkim - wszystkie gminy. 

24. W województwie nowosądeckim wszystkie gminy 
objęte zakresem działania rejonowych urzędów 
pracy w: Nowym Sączu, Gorlicach, Li manowej, 
Nowym Targu. 

25. W województwie olsztynskim wszystkie gminy ob
jęte zakresem dzi ałania Rejonowego Urzędu Pracy 
w Olsztynie. 

26. W województwie opolskim - wszystkie gminy. 

27. W województwie ostrołęckim - wszystkie gminy. 

28. W województwie pitskim wszystkie gminy objęte 
zakresem działania rejonowych urzędów pracy w: 
Pile, Czarnkowie. 

29. W województwie piotrkowskim - wszystkie gmi
ny. 

30. W województwie płockim - wszystkie gminy. 

31. W województwie poznańskim wszystkie gminy ob
jęte zakresem działania rejonowych u rzędów pra
cy w: Gnieźnie, Grodzisku, Nowym Tomyślu, Sza
motułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Wrze
śni. 

32. W województwie przemyskim wszystkie gminy. 

33. W województwie radomskim wszystkie gminy ob
jęte zakresem działania rejonowych u rzędów pracy 

w: Radomiu, Białobrzegach , Grójcu, Kozienicach, 
Lipsku, Przysusze, Zwoleniu. 

34. W województwie rzeszowskim - wszystkie gminy. 

35. W województwie sied leckim - wszystkie gminy. 

36. W województwie sieradzkim - wszystkie gminy. 

37. W województw ie skiern iewickim - wszystkie gmi
ny. 

38. W województwie suwalskim wszystkie gminy obję

te zakresem działania rejonowych urzędów pracy 
w: Augustowie, Sejnach. 

39. W województwie szczecińskim wszystkie gminy 
objęte zakresem działan ia rejonowych urzędów 
pracy w: Chojnie, Goleniowie, Gryfinie, Stargar
dzie Szczecińskim . 

40. W województw ie tarnobrzeskim - wszystkie gmi
ny. 

41. W województwie ta rnowskim - wszystkie gminy. 

42. W województwie toruńskim wszystkie gminy obję

te zakresem działania rejonowych urzędów pracy 
w; Toruni u, Brodnicy, Chełmnie. 

43. W województwie wałbrzyskim wszystkie gminy ob
jęte zakresem działan ia rejonowych urzędów pracy 
w: Bystrzycy Kłodzkiej, Świdnicy. 

44. W województwie włocławskim - wszystkie gminy. 

45. W województwie wrocławskim - wszystkie gminy. 

46. W województwie zamojskim - wszystkie gminy. 

47. W województwie zielonogórskim wszystkie gminy 
objęte zakresem działania rejonowych urzędów 
pracy w; Zie lonej Górze, Gubinie, Krośnie Odrzań
skim, Sulechowie, ŚWiebodzinie, Wolsztynie, Ża
ganiu, Żarach. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 28 lutego 1997 r. 

w sprawie określenia wykazu rejonów administracyjnych (gmin) nie uznanych za zagrożone szczególnie wy
sokim bezrobociem strukturalnym, w których mogą być refundowane rzeczowe koszty organizacji robót pu

blicznych. 

Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 14 gru d
nia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobo
ciu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128) zarządza się, co na
stępuje; 

§ l . Określa się wykaz rejonów administracyjnych 
(gm in) nie uznanych za zagrożone szczególnie wyso
kim bezrobociem strukturalnym, w których mogą być 

refundowane rzeczowe koszty organizacji robót pu

blicznych, stanowiący załączn i k do rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzen ie wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszen ia . 

M inister Pracy i Polityki Socja lnej: T. Ziefinski 


