
Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 14 grud-
nia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu 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, z 1999 r.
Nr 60, poz. 636 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 31,
poz. 384 i Nr 48, poz. 550) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Limit zatrudnienia pracowników polskich
w Republice Federalnej Niemiec w celu realizacji
umów o dzie∏o przez polskich przedsi´biorców, zwany
dalej „limitem”, okreÊlany jest wed∏ug postanowieƒ
Umowy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rzàdem Republiki Federalnej Niemiec o oddelego-
waniu pracowników polskich przedsi´biorstw do reali-
zacji umów o dzie∏o, sporzàdzonej w Bonn w dniu
31 stycznia 1990 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 98, poz. 474, 475
i 476).

2. Limit jest rozdzielany dla nast´pujàcych katego-
rii prac:

1) budowlanych — „B”,

2) konserwacji zabytków — „R”,

3) izolacyjnych — „I”,

4) pozosta∏ych — „S”.

3. Limit jest rozdzielany na okres obliczeniowy,
zwany dalej „okresem obliczeniowym”, który rozpo-
czyna si´ 1 paêdziernika, a koƒczy 30 wrzeÊnia roku na-
st´pnego. Limit liczony jest w osobomiesiàcach. Oso-
bomiesiàc oznacza zatrudnienie jednej osoby w ciàgu
miesiàca.

§ 2. 1. Rozdzia∏u limitu dokonuje Minister Gospo-
darki, wydajàc zezwolenie, w którym okreÊla liczb´
przyznanych osobomiesi´cy, okresy realizacji oraz ka-
tegori´ prac.

2. Rozdzia∏ limitu w okresie obliczeniowym:

1) podstawowy — dokonywany jest do dnia 31 lipca
ka˝dego roku,

2) uzupe∏niajàcy — dokonywany jest do dnia 28 lute-
go nast´pnego roku, w przypadku niewykorzysta-
nia limitu z rozdzia∏u podstawowego,

3) dodatkowy — dokonywany jest po rozdziale uzu-
pe∏niajàcym, przed koƒcem up∏ywu okresu oblicze-
niowego, w przypadku niskiego stopnia wykorzy-
stania limitu, wskazujàcego na mo˝liwoÊç niewy-
korzystania przyznanego limitu na dany okres obli-
czeniowy. Minister Gospodarki og∏asza termin do-

datkowego rozdzia∏u limitu w formie komunikatu
w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.

3. Rozdzia∏y limitu, o których mowa w ust. 2, w ka˝-
dej kategorii prac nast´pujà z uwzgl´dnieniem nast´-
pujàcych zasad:

1) 15% limitu — rozdzielane jest mi´dzy grup´ przed-
si´biorców, którzy przez dwa kolejne okresy obli-
czeniowe, przed datà rozdzia∏u limitu, nie wykony-
wali umów o dzie∏o w Republice Federalnej Nie-
miec, na podstawie uzyskanych zezwoleƒ, zwa-
nych dalej „przedsi´biorcami ubiegajàcymi si´
o przydzia∏ osobomiesi´cy po raz pierwszy”,

2) 85% limitu — rozdzielane jest mi´dzy grup´ pozo-
sta∏ych przedsi´biorców, którzy na terenie  Repu-
bliki Federalnej Niemiec wykonywali umowy
o dzie∏o na podstawie uzyskanych zezwoleƒ,

3) limit, który nie zostanie rozdzielony ze wzgl´du na
brak przedsi´biorców spe∏niajàcych wymogi okre-
Êlone:
a) w pkt 1 zwi´ksza pul´ przeznaczonà do rozdzia∏u

dla przedsi´biorców wymienionych w pkt 2,
b) w pkt 2 zwi´ksza pul´ przeznaczonà do rozdzia-

∏u dla przedsi´biorców wymienionych w pkt 1.

4. Liczba osobomiesi´cy przyznana przedsi´biorcy
ubiegajàcemu si´ o przydzia∏ osobomiesi´cy po raz
pierwszy nie mo˝e przekraczaç iloczynu 12 i 50% Êred-
niorocznej liczby zatrudnionych pracowników, okreÊlo-
nej w zaÊwiadczeniu Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3.

§ 3. 1. Zezwolenie, o którym mowa w § 2 ust. 1, wy-
dawane jest na wniosek spe∏niajàcy wymogi okreÊlone
w § 4, sk∏adany w Ministerstwie Gospodarki w termi-
nach:

1) od dnia 10 czerwca do dnia 30 czerwca ka˝dego ro-
ku — w ramach rozdzia∏u podstawowego,

2) od dnia 10 stycznia do dnia 31 stycznia roku nast´p-
nego — w ramach rozdzia∏u uzupe∏niajàcego,

3) wskazanych w komunikacie Ministra Gospodarki,
o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 — w ramach roz-
dzia∏u dodatkowego.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, okreÊla
za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 4. 1. Do wniosku o wydanie zezwolenia przedsi´-
biorca za∏àcza nast´pujàce dokumenty:

1) arkusz informacyjny, którego wzór okreÊla za∏àcz-
nik nr 2 do rozporzàdzenia,
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2) kserokopi´ odpisu z rejestru handlowego lub inne-
go w∏aÊciwego rejestru stwierdzajàcego status
oraz przedmiot przedsi´biorstwa albo kserokopi´
zaÊwiadczenia o wpisie do ewidencji dzia∏alnoÊci
gospodarczej,

3) zaÊwiadczenie w∏aÊciwego oddzia∏u Zak∏adu Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych, stwierdzajàce aktualny stan
zatrudnienia i Êredniorocznà liczb´ osób zg∏oszo-
nych do ubezpieczenia spo∏ecznego w okresie
ostatnich 12 miesi´cy poprzedzajàcych z∏o˝enie
wniosku oraz o niezaleganiu z op∏acaniem sk∏adek
na ubezpieczenia spo∏eczne,

4) zaÊwiadczenie w∏aÊciwego urz´du skarbowego, ˝e
przedsi´biorca nie zalega z zap∏atà cià˝àcych na
nim obowiàzków podatkowych,

5) oÊwiadczenie o znajomoÊci zasad i przepisów zwià-
zanych z realizacjà umów o dzie∏o w Republice Fe-
deralnej Niemiec, zawierajàce nazw´ przedsi´bior-
cy oraz imi´ i nazwisko osoby sk∏adajàcej to
oÊwiadczenie,

6) kserokopi´ decyzji urz´du skarbowego w sprawie
nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP,

7) sprawozdanie z wykorzystania liczby osobomiesi´-
cy przyznanych poprzednio uzyskanym zezwole-
niem,

8) orygina∏ poprzedniego zezwolenia, o ile nie zosta∏
on wczeÊniej z∏o˝ony w Ministerstwie Gospodarki.

2. Za∏àczone do wniosku dokumenty powinny byç
opatrzone podpisem i piecz´cià przedsi´biorcy oraz za-
wieraç klauzul´ „Przedk∏adam jako za∏àcznik do wnio-
sku z dnia...”.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4,
zachowujà wa˝noÊç przez okres 3 miesi´cy od daty wy-
dania, je˝eli z ich treÊci nie wynika inna data wa˝noÊci.

4. W przypadku gdy z∏o˝ony przez przedsi´biorc´
wniosek nie spe∏nia warunków okreÊlonych w § 3
ust. 2, jak równie˝ nie za∏àczono do niego dokumentów
okreÊlonych w § 4 ust. 1, z uwzgl´dnieniem warunków
okreÊlonych w ust. 2 i 3, Minister Gospodarki wzywa
przedsi´biorc´ do ich uzupe∏nienia. Po bezskutecznym
up∏ywie wyznaczonego terminu wniosek pozostawia
si´ bez rozpoznania.

§ 5. 1. Zezwolenie mo˝e byç wydane, z uwzgl´dnie-
niem ust. 2, 3 i 4, je˝eli przedsi´biorca daje r´kojmi´ na-
le˝ytego wykonania umów o dzie∏o, z∏o˝y deklaracj´
o znajomoÊci zasad i przepisów zwiàzanych z realizacjà
umów o dzie∏o w Republice Federalnej Niemiec oraz
spe∏ni ∏àcznie nast´pujàce warunki:

1) prowadzi∏ na terenie kraju, przez okres co najmniej
dwóch lat poprzedzajàcych z∏o˝enie wniosku, dzia-
∏alnoÊç mieszczàcà si´ w zakresie wnioskowanej
kategorii prac, o której mowa w § 1 ust. 2 — w przy-
padku przedsi´biorcy ubiegajàcego si´ o przydzia∏
osobomiesi´cy po raz pierwszy, lub prowadzi∏ na
terenie kraju, co najmniej przez dwa lata, w okresie
pi´ciu lat poprzedzajàcych z∏o˝enie wniosku, dzia-
∏alnoÊç mieszczàcà si´ w zakresie kategorii prac,

o których mowa w § 1 ust. 2 — w przypadku pozo-
sta∏ych przedsi´biorców,

2) nie posiada zaleg∏oÊci podatkowych i wywiàzuje si´
z obowiàzku op∏acania sk∏adek na ubezpieczenia
spo∏eczne.

2. Je˝eli niespe∏nienie warunku, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1, jest nast´pstwem zmiany nazwy, prze-
kszta∏cenia formy prawnej, po∏àczenia lub podzia∏u
przedsi´biorcy, to warunek ten mo˝e byç uznany za
spe∏niony, gdy co najmniej jeden z poprzednio dzia∏a-
jàcych przedsi´biorców spe∏nia∏ warunek okreÊlony
w ust. 1 pkt 1, a równoczeÊnie nowo powsta∏y przed-
si´biorca podjà∏ dzia∏alnoÊç okreÊlonà w § 1 ust. 2
i prowadzi jà do dnia z∏o˝enia wniosku.

3. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio do przed-
si´biorców, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 2, je˝eli
zmiana nazwy, przekszta∏cenie formy prawnej, po∏à-
czenie lub podzia∏ przedsi´biorcy nast´puje w czasie
wykonywania umów o dzie∏o na podstawie wa˝nego
zezwolenia.

4. Je˝eli przedsi´biorca wchodzi w sk∏ad grupy ka-
pita∏owej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci (Dz. U. Nr 121,
poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88,
poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934,
Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60,
poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107, poz. 669 i Nr 155
poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 83, poz. 931),
zezwolenie, z uwzgl´dnieniem Êredniorocznej liczby
zatrudnionych pracowników, okreÊlonej w zaÊwiadcze-
niu Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, o którym mo-
wa w § 4 ust. 1 pkt 3, u ka˝dego przedsi´biorcy tej gru-
py mo˝e byç wydane spó∏ce dominujàcej lub wskaza-
nej przez nià spó∏ce zale˝nej (bàdê stowarzyszonej), je-
˝eli spe∏nione zostanà nast´pujàce warunki:

1) zarówno spó∏ka dominujàca, jak i spó∏ki zale˝ne in-
dywidualnie spe∏niajà wymogi okreÊlone niniej-
szym rozporzàdzeniem,

2) spó∏ki zale˝ne z∏o˝à oÊwiadczenia, ˝e nie b´dà sa-
modzielnie ubiegaç si´ o przydzia∏ osobomiesi´-
cy,

3) spó∏ka dominujàca do∏àczy do wniosku kserokopi´
dokumentu potwierdzajàcego, ̋ e w spó∏ce zale˝nej
i jej organach posiada wi´kszoÊç ca∏kowitej liczby
g∏osów.

§ 6. 1. W przypadku gdy limit podlegajàcy rozdzia-
∏owi, w myÊl zasad okreÊlonych w § 1 i 2, jest mniejszy
od sumy osobomiesi´cy wynikajàcej z wniosków
przedsi´biorców spe∏niajàcych warunki okreÊlone
w rozporzàdzeniu, Minister Gospodarki zmniejsza licz-
b´ osobomiesi´cy, jakie mogà byç przyznane upraw-
nionym przedsi´biorcom:

1) dla przedsi´biorców ubiegajàcych si´ o przydzia∏
osobomiesi´cy po raz pierwszy zmniejsza propor-
cjonalnie liczb´ osobomiesi´cy wynikajàcà z zasad
ustalonych w § 2 ust. 4,

2) dla pozosta∏ych przedsi´biorców:
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a) w pierwszej kolejnoÊci Minister Gospodarki
zmniejsza proporcjonalnie liczb´ osobomiesi´-
cy wynikajàcà z wniosków przedsi´biorców,

b) je˝eli sposób zmniejszenia okreÊlony w lit. a) nie
gwarantuje zaspokojenia potrzeb przedsi´bior-
ców w stosunku do mo˝liwoÊci rozdzia∏u limitu,
Minister Gospodarki wyznacza wskaênik zmniej-
szajàcy, odnoszàcy si´ do podstawy Êrednio-
rocznej liczby zatrudnionych pracowników okre-
Êlonej w zaÊwiadczeniu Zak∏adu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3,
z uwzgl´dnieniem przepisów okreÊlonych w § 8
ust. 3,

c) je˝eli sposób zmniejszenia okreÊlony w lit. b) nie
gwarantuje zaspokojenia potrzeb przedsi´bior-
ców w stosunku do mo˝liwoÊci rozdzia∏u limitu,
Minister Gospodarki wyznacza wskaênik zmniej-
szajàcy, odnoszàcy si´ do faktycznego wykorzy-
stania osobomiesi´cy przez przedsi´biorc´
w okresie obliczeniowym poprzedzajàcym z∏o-
˝enie wniosku.

2. Minister Gospodarki mo˝e, w uzasadnionych
przez przedsi´biorc´ przypadkach, wydaç zezwolenie
na bie˝àcy okres obliczeniowy, z przydzia∏em nie prze-
kraczajàcym ∏àcznie liczby 50 osobomiesi´cy, na do-
koƒczenie umów o dzie∏o.

§ 7. Minister Gospodarki zasi´ga opinii organizacji
reprezentujàcych przedsi´biorców ubiegajàcych si´
o przydzia∏ osobomiesi´cy w nast´pujàcych sprawach:

1) analizy dotychczasowego wykorzystania limitu
przez przedsi´biorców przy realizacji umów o dzie-
∏o i wynikajàcych stàd wniosków co do rozdzia∏u li-
mitu,

2) analizy sytuacji polskich przedsi´biorstw prowa-
dzàcych dzia∏alnoÊç na terenie Republiki Federal-
nej Niemiec oraz analizy wykonania umowy, o któ-
rej mowa w § 1 ust. 1,

3) proponowanego wskaênika zmniejszenia liczby
osobomiesi´cy, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1,
wyboru sposobu zmniejszenia liczby osobomiesi´-
cy, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, oraz zasad
uwzgl´dniania wykorzystanych osobomiesi´cy,
o których mowa w § 8 ust. 3.

§ 8. 1. Minister Gospodarki mo˝e wydaç zezwole-
nie, o którym mowa w § 2 ust. 1, i przyznaç osobomie-
siàce na dwa kolejne okresy obliczeniowe nast´pujàce
po okresie obliczeniowym, o którym mowa w § 1 ust. 3.

2. Suma osobomiesi´cy na ka˝dy okres obliczenio-
wy, o którym mowa w ust. 1, przyznana przez Ministra
Gospodarki, nie mo˝e przekroczyç 75% ∏àcznego limi-
tu przyznanego przez stron´ niemieckà na okres obli-
czeniowy, o którym mowa w § 1 ust. 3.

3. Wykorzystanà przez przedsi´biorc´ liczb´ osobo-
miesi´cy, przyznanà wczeÊniejszymi zezwoleniami, na
zasadach okreÊlonych w ust. 1, odlicza si´ przy doko-
nywaniu przydzia∏u osobomiesi´cy w kolejnych termi-
nach rozdzia∏u limitu.

§ 9. 1. Zezwolenia, z zastrze˝eniem ust. 2, wydane
przez Ministra Gospodarki zachowujà wa˝noÊç do dnia
30 czerwca w danym okresie obliczeniowym.

2. Zezwolenia, wydane przez Ministra Gospodarki
na podstawie § 2 ust. 2 pkt 3 oraz § 6 ust. 2, zachowu-
jà wa˝noÊç przez okres jednego miesiàca od daty ich
wydania.

3. Przedsi´biorcy, którzy otrzymali zezwolenia, sà
zobowiàzani z∏o˝yç Ministrowi Gospodarki orygina∏ ze-
zwolenia wraz ze sprawozdaniem z wykorzystania
przyznanej liczby osobomiesi´cy, w terminie 14 dni od
dnia up∏ywu wa˝noÊci zezwolenia.

4. Wykorzystanie osobomiesi´cy, przyznanych po-
przednim zezwoleniem, poni˝ej 60% mo˝e byç podsta-
wà do odmowy udzielenia kolejnego zezwolenia,
a przedsi´biorca przy nast´pnym rozdziale limitu jest
kwalifikowany jako przedsi´biorca ubiegajàcy si´
o przydzia∏ osobomiesi´cy po raz pierwszy.

§ 10. 1. Termin, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1,
w roku 2000 ustala si´ od dnia 20 czerwca do dnia
10 lipca 2000 r.

2. Przedsi´biorcy, którzy w 2000 r. otrzymali zezwo-
lenie w ramach rozdzia∏u uzupe∏niajàcego na podsta-
wie rozporzàdzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 lipca
1998 r. w sprawie szczegó∏owych zasad i kryteriów roz-
dzia∏u limitu zatrudnienia pracowników polskich w ce-
lu realizacji umów o dzie∏o przez polskich przedsi´bior-
ców w Republice Federalnej Niemiec (Dz. U. Nr 85,
poz. 541 i Nr 107, poz. 673), wa˝ne do 31 lipca 2000 r.,
i ubiegajà si´ o kolejne zezwolenie, mogà zamiast
zwrotu orygina∏u zezwolenia z∏o˝yç Ministrowi Gospo-
darki do dnia 10 lipca 2000 r. kserokopi´ zezwolenia
z potwierdzeniem liczby odpisanych przez niemiecki
urzàd pracy osobomiesi´cy wraz ze sprawozdaniem
wst´pnym z wykorzystania przyznanych osobomiesi´-
cy. Orygina∏ zezwolenia przedsi´biorca jest obowiàza-
ny zwróciç oraz z∏o˝yç sprawozdanie koƒcowe w termi-
nie do dnia 15 sierpnia 2000 r.

§ 11. Lista przedsi´biorców, którym udzielono ze-
zwoleƒ, z podaniem liczby przyznanych osobomiesi´-
cy, jest podawana do publicznej wiadomoÊci w gma-
chu Ministerstwa Gospodarki przez okres 14 dni, liczàc
od dnia dokonania rozdzia∏u.

§ 12. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Gospodar-
ki z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie szczegó∏owych zasad
i kryteriów rozdzia∏u limitu zatrudnienia pracowników
polskich w celu realizacji umów o dzie∏o przez polskich
przedsi´biorców w Republice Federalnej Niemiec
(Dz. U. Nr 85, poz. 541 i Nr 107, poz. 673).

§ 13. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem § 10 ust. 1, który
wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

Minister Gospodarki: w z. B. B∏aszczyk
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 15 czerwca 2000 r.
(poz. 572)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR

WNIOSEK*)

o wydanie zezwolenia dotyczàcego przydzia∏u osobomiesi´cy w celu realizacji umów o dzie∏o w Republice
Federalnej Niemiec

1. Przedsi´biorca ..............................................................................................................................................................
(pe∏na nazwa)

.......................................................................................................................................................................................

Adres: ulica ..............................................................................................., kod pocztowy ..........................................

miejscowoÊç .................................................................................., telefon .....................................................

telefaks ....................................................

2. Przedsi´biorca ..............................................................................................................................................................
(skrócona nazwa)

.......................................................................................................................................................................................

3. Numer identyfikacyjny REGON ...................................................................................................................................

4. Numer identyfikacji podatkowej NIP ..........................................................................................................................

5. Wnioskowana liczba osobomiesi´cy:

w kategorii prac**) .......................................................................................................................................................

w okresie obliczeniowym:

od 1 paêdziernika .......................... r. do 30 wrzeÊnia .............................. r. osobomiesi´cy ............................

od 1 paêdziernika .......................... r. do 30 wrzeÊnia .............................. r. osobomiesi´cy .............................***)

od 1 paêdziernika .......................... r. do 30 wrzeÊnia .............................. r. osobomiesi´cy .............................***)

6. Imi´ i nazwisko oraz telefon osoby, która mog∏aby udzieliç informacji w sprawie z∏o˝onego wniosku ...............
.......................................................................................................................................................................................

Uprzedzony o odpowiedzialnoÊci karnej za sk∏adanie fa∏szywych zeznaƒ potwierdzam zgodnoÊç przedstawio-
nych danych i informacji.

................................ .......................................................
(data) (podpis i piecz´ç przedsi´biorcy)

———————
***) Wype∏niç pismem maszynowym.
***) Wniosek wype∏nia si´ oddzielnie dla ka˝dej kategorii prac.
***) Wype∏nia si´ w przypadku kontynuacji umów o dzie∏o rozpocz´tych w pierwszym, wnioskowanym okresie obliczenio-

wym.
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR

ARKUSZ INFORMACYJNY

1. Pe∏na nazwa przedsi´biorcy ........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

2. Adres .............................................................................................................................................................................
(ulica, kod pocztowy, miejscowoÊç)

.......................................................................................................................................................................................
(gmina, województwo)

3. Kategoria prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej:
❏ budownictwo od dnia ................................
❏ konserwacja zabytków od dnia ................................
❏ izolacja od dnia ................................
❏ inne od dnia ................................

4. Wykaz prac wykonywanych a), b)
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Rodzaj wykonywanych
prac w kraju W latach Inwestor,

zleceniodawca
WartoÊç wykonywanych

prac

Uprzedzony o odpowiedzialnoÊci karnej za sk∏adanie fa∏szywych zeznaƒ potwierdzam zgodnoÊç przedstawio-
nych danych i informacji.

................................ .......................................................
(data) (podpis przedsi´biorcy)

———————

a) Przedsi´biorca ubiegajàcy si´ o przydzia∏ osobomiesi´cy po raz pierwszy wykazuje prace wykonywane w kraju w zakresie
wnioskowanej kategorii prac, w okresie co najmniej dwóch lat poprzedzajàcych z∏o˝enie wniosku.

b) Przedsi´biorca, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 rozporzàdzenia, wykazuje prace wykonywane w kraju, mieszczàce si´
w kategoriach prac, o których mowa w § 1 ust. 2 rozporzàdzenia, przez co najmniej 2 lata, w okresie 5 lat poprzedzajàcych
z∏o˝enie wniosku.

573

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

z dnia 28 marca 2000 r.

w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szko∏y i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu 
nauczania, dzia∏alnoÊci wychowawczej i opiekuƒczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 w zwiàzku
z art. 32a ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o sys-
temie oÊwiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943,
z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 oraz
z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 239) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. 1. Publiczne szko∏y artystyczne, zwane dalej
„szko∏ami”, prowadzà nast´pujàcà dokumentacj´
przebiegu nauczania:
1) ksi´g´ uczniów i s∏uchaczy, zwanych dalej „ucznia-

mi”,
2) dzienniki lekcyjne i dzienniki zaj´ç,
3) arkusze ocen uczniów,

4) protoko∏y post´powania kwalifikacyjnego,
5) protoko∏y egzaminów.

2. Dokumentacj´ przebiegu nauczania stanowià
równie˝ uchwa∏y rady pedagogicznej dotyczàce klasy-
fikowania i promowania uczniów oraz ukoƒczenia
szko∏y, pisemne prace kontrolne i egzaminacyjne, in-
deksy oraz zezwolenia wydane przez dyrektora szko∏y
na indywidualny tok nauki.

3. Publiczne placówki artystyczne, zwane dalej
„placówkami”, prowadzà dokumentacj´ wymienionà
w ust. 1 pkt 2 i 4.

§ 2. Na podstawie prowadzonej dokumentacji szko-
∏a wydaje uczniom Êwiadectwa i dyplomy wed∏ug wzo-
rów okreÊlonych odr´bnymi przepisami.


