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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 29 grudnia 1999 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zatrudnienia lub powierzenia innej pracy zarobkowej cudzoziemcowi 
bez konieczności uzyskania zezwolenia i zgody dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy. 

Na podstawie art. 50 ust. 14 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, z 1998 r. 
Nr 66, poz. 431, Nr 106, poz. 668, Nr 108, poz. 684, 
Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1112, 1118 i 1126 oraz 
z 1999 r. Nr 60, poz. 636) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki So
cjalnej z dnia 9 września 1997 r. w sprawie zatrudnienia 

lub powierzenia innej pracy zarobkowej cudzoziemco
wi bez konieczności uzyskania zezwolenia i zgody dy
rektora wojewódzkiego urzędu pracy (Dz. U. Nr 109, 
poz. 710) w tytule rozporządzenia oraz w § 1 wyrazy 
"dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy" zastępuje 
się wyrazem "starosty". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2000 r. 

Minister Pracy i Polityki Społecznej: L. Komołowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 29 grudnia 1999 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zatrudniania cudzoziemców przy realizacji usług eksportowych 
świadczonych przez pracodawców zagranicznych w Polsce. 

Na podstawie art. 51 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, z 1998 r. 
Nr 66, poz. 431, Nr 106, poz. 668, Nr 108, poz. 684, 
Nr 137, poz. 887, Nr 162, poz. 1112, 1118 i 1126 oraz 
z 1999 r. Nr 60, poz. 636) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki So
cjalnej z dnia 24 kwietnia 1995 r. w sprawie trybu za
trudniania cudzoziemców przy realizacji usług ekspor
towych świadczonych przez pracodawców zagranicz
nych w Polsce (Dz. U. Nr 66, poz. 340 i z 1998 r. Nr 12, 
poz. 50) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 wyrazy "wojewódzkim urzędzie pracy właści
wym" zastępuje się wyrazami "do starosty właści
wego"; 

2) w § 3: 

a) w ust. 1 wyrazy "dyrektor wojewódzkiego urzę
du pracy" zastępuje się wyrazem "starosta", 

b) w ust. 7 wyrazy "wojewódzki urząd pracy" zastę
puje się wyrazem "starosta"; 

3) w § 5: 

a) w ust. 1 wyrazy "dyrektor wojewódzkiego urzę
du pracy" zastępuje się wyrazem "starosta", 

b) w ust. 2 wyraz "wojewódzkiego" zastępuje się 
wyrazem "powiatowego"; 

4) w § 6-8 użyte w różnych przypadkach wyrazy "dy
rektor wojewódzkiego urzędu pracy" zastępuje się 
użytym w odpowiednim przypadku wyrazem "sta
rosta"; 

5) w § 9 wyraz" Wojewódzkie" zastępuje się wyrazem 
"Powiatowe"; 

6) załączniki nr 1-5 do rozporządzenia otrzymują 
brzmienie określone w załącznikach nr 1-5 do ni
niejszego rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2000 r. 

Minister Pracy i Polityki Społecznej: L. Komołowski 


