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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 19 stycznia 2000 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania
zezwoleń i zgód na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej przez

cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

    Na podstawie art. 51 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i prze-
ciwdziałaniu bezrobociu (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 Socjalnej z dnia 21 kwietnia 1998 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania zezwoleń i zgód na zatrud-
nienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej przez cudzoziemców na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 53, poz. 336) wprowadza się na-
stępujące zmiany:

1) w  § 1 w ust. 1 i 2, w § 2 w ust. 1-3 i w § 3 użyte w różnych przypadkach wy-
razy „ dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy” zastępuje się użytym w odpo-
wiednim przypadku wyrazem „starosta”;

2) w § 1:

a) w ust. 2 użyty w różnych przypadkach wyraz „województwo” zastępuje
się użytym w odpowiednim przypadku wyrazem „powiat”,

b) w ust. 3 wyrazy „wojewódzkiego urzędu pracy” zastępuje się wyrazem
„starosty”;

3) w § 4 wyrazy „wojewódzkie urzędy pracy prowadzą” zastępuje się wyrazami
„starosta prowadzi”;

4) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części „Adnotacje urzędowe” wyraz
„wojewódzki” zastępuje się wyrazem „powiatowy”;

5) w załącznikach do rozporządzenia:

a) użyte w różnych przypadkach wyrazy „Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu
Pracy” zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku wyrazem „Sta-
rosta”,

b) wyrazy „Prezes Krajowego Urzędu Pracy” zastępuje się wyrazem „Wo-
jewody”,

c) wyrazy „pieczęć okrągła wojewódzkiego urzędu pracy” zastępuje się wy-
razami „pieczęć okrągła starostwa powiatowego”,

c) wyrazy „pieczęć i podpis dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy” za-
stępuje się wyrazami „pieczęć i podpis starosty’.

Opracowano na pod-
stawie: Dz.U. z 2000
r. Nr 5, poz. 61
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§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia
2000 r.


