
ZAKRES TERYTORIALNEJ WŁAŚCIWOŚCI 
OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY w KIELCACH 

– w okresie swojej działalności. 
 

Inspekcja Pracy została ustanowiona 03.01.1919r. 
dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego 
„O urządzeniu i działalności inspekcji pracy” (Dz. U. 
nr 5, poz. 90). Zgodnie z tym dekretem Inspekcja 
Pracy nadzorowała i wspierała stosowanie prawa 
pracy. Inspektorzy byli uprawnieni do kontrolowania 
maszyn i urządzeń służących do produkcji oraz 
wyposażenia zakładów. Działalność inspekcyjną 
ujęto wówczas w strukturę organizacyjną głównego 
i regionalnych inspektoratów pracy, niezależnych 
od administracji ogólnej. 
 

 
- rozporządzenie z 17.02.1921r. Ministra Pracy i Opieki Społecznej …w przedmiocie 

nowego podziału b. Królestwa Kongresowego … (Dz. U. nr 23, poz. 131) wymienia 
Okręgi przypisując im właściwość terytorialną wg administracyjnego podziału kraju 
na województwa. 

- OKRĘG CZWARTY obejmujący obszar województwa kieleckiego, podzielony 
został na 8 obwodów (nr 24 do 31) z przynależnymi m.in. starostwami:  

opoczyńskim, radomskim, kozienickim, 
iłżeckim, miechowskim, częstochowskim, 
będzińskim (z miastami takimi jak: Zawiercie, 
Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec) oraz ze 
starostwami: kieleckim, jędrzejowskim, 
sandomierskim, opatowskim, pińczowskim, 
stopnickim, włoszczowskim. 
- rozporządzeniem Ministra Pracy i Opieki 
Społecznej z 05.07.1926r. zmieniono granice 
poszczególnych odwodów w Okręgu. Dalsze 
zmiany takich granic obwodów miały miejsce 
w 1928r., 1931r., 1932r., 1938 i w 1939r.   

W 1928r. zmieniono numery kieleckich obwodów (z dotychczasowych 24 do 31 na 
nowe nr. 18 do 25). 
 

W 1944r. zaczęto odtwarzać działalność państwowej inspekcji pracy w oparciu o 
podstawy prawne obowiązujące w 1939r. 

 
 
 
 
 
województwo kieleckie i Okręg Inspekcji Pracy w Kielcach 
w latach 1945-1950. 

 
 
 
 



Po II wojnie – na terenie województwa i właściwości terytorialnej Okręgu kieleckiego 
działały cztery obwody: w Kielcach, Częstochowie i dwa w Radomiu. 
Po 1950r. – do 1974r. - dawne województwo kieleckie w widłach Wisły i Pilicy. 
Do końca 1998 roku OIP w Kielcach podlegały terytorialnie województwa: kieleckie, 
radomskie i tarnobrzeskie, a obecnie - województwo świętokrzyskie. 

   
w latach 1950-1975   w latach 1975-1998     obecnie 

(z województwami: 
radomskim i tarnobrzeskim) 

 

W okresie 1954 – 1981 inspektorzy pracy funkcjonowali w ramach struktur 
branżowych związków zawodowych. Pozostały okres – to działanie jako 
państwowego organu nadzoru nad warunkami pracy. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1975
http://pl.wikipedia.org/wiki/1998

