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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 

z dnia 18 sierpnia 1998 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracow
ników polskich w celu realizacji umów o dzieło prze~ polskich przedsiębiorców w Republice Federalnej 

Niemiec. 

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 14 grud
nia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobo
ciu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28, poz. 153, 
Nr 41 , poz. 255, Nr 63, poz. 403, Nr 93, poz. 569, Nr 107, 
poz. 692, Nr 121 , poz. 770 i Nr 123, poz. 776 oraz 
z 1998 r. Nr 66, poz. 431 i Nr 106, poz. 668) zarządza się, 
co nastę p uj e: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 
6 lipca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i kryte
riów rozdziału lim itu zatrudnienia pracowników pol 
skich w celu reali zacji umów o dzieło przez polskich 
przeds iębiorców w Republ ice Federalnej Niemiec 
(Dz.U. Nr 85, poz. 541) w § 2 wprowadza się następują
ce zmiany: 

1) w ust. 2 w pkt 1 po przecinku dodaje się wyrazy 
"z wyjątkiem roku 1998, w którym termin ten usta
la się do dn ia 18 wrześ nia 1998 r. ", 

2) skreś la s i ę ust. 4 i 6, 

3) w ust. 5 po wyrazach ,,50 %" dodaje się wyraz 
"średniorocznej" . 

§ 2. W stosunku do wnioskodawców, którzy nie 
spełniali warunku określonego w § 2 ust. 4 rozporzą

dzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 lipca 1998 r. 
w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów rozdziału 
limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu reali 
zacji umów o dzieło przez polskich przedsiębiorców 
w Republice Federalnej Niemiec (Dz. U. Nr 85, 
poz. 541), termin składania wniosków o udzielenie ze
zwolenia w sprawie przydziału limitu zatrudnienia pra
cowników w celu realizacji umowy o dzieło w Republi 
ce Federalnej Niemiec ustala się od dnia 20 sierpnia 
1998 r. do dnia 7 września 1998 r. 

§ 3. Rozporządzen i e wchodzi w życie z dn iem ogło

szenia . 

Minister Gospodarki : w z. B. Bfaszczyk 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 23 lipca 1998 r. 

w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1999 r. 

Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 23 listopa
da 1990 r. o łączności (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564, 
z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, 
poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 121 , poz. 770 i Nr 137, poz. 
926) zarządza się , co następuje: 

§ 1. Ustala się plan emisji znaczków pocztowych na 
1999 r., stanowiący załącznik do rozporządzenia. 

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

Minister Łączności: M. Zdrojewil<i 


