
Na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy z dnia 14 grud-
nia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobo-
ciu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514, z póên. zm.2)) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki
Spo∏ecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie okre-
Êlenia przypadków, w których przyrzeczenie i zezwole-
nie na prac´ cudzoziemca wydawane jest przez woje-
wod´ bez wzgl´du na sytuacj´ na lokalnym rynku pra-
cy i kryteria wydawania przyrzeczeƒ i zezwoleƒ na pra-
c´ cudzoziemców (Dz. U. Nr 153, poz. 1767) w § 1
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) uchyla si´ pkt 2;

2) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) cudzoziemców — lekarzy i lekarzy stomatolo-
gów, absolwentów polskich uczelni medycz-

nych odbywajàcych wymagane sta˝e na pod-
stawie przepisów w sprawie sta˝u podyplomo-
wego lekarza, lekarza stomatologa,”;

3) w pkt 6 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje
pkt 7—9 w brzmieniu:

„7) cudzoziemców — trenerów sportowych i spor-
towców wykonujàcych prac´ na rzecz klubów
sportowych i innych podmiotów, których dzia-
∏alnoÊç statutowa obejmuje krzewienie kultury
fizycznej i sportu,

8) cudzoziemców — farmaceutów b´dàcych ab-
solwentami polskich szkó∏ wy˝szych odbywa-
jàcych rocznà praktyk´ w aptece na podstawie
przepisów o izbach aptekarskich,

9) cudzoziemców wykonujàcych prac´ w Polsce
w ramach umów mi´dzynarodowych w zakre-
sie zatrudnienia, je˝eli potrzeba zatrudnienia
cudzoziemca jest potwierdzona przez w∏aÊci-
wy organ zatrudnienia, w trybie wskazanym
w umowie.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej: 
J. Hausner
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 9 lutego 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia przypadków, w których przyrzeczenie i zezwolenie
na prac´ cudzoziemca wydawane jest przez wojewod´ bez wzgl´du na sytuacj´ na lokalnym rynku pracy 

i kryteria wydawania przyrzeczeƒ i zezwoleƒ na prac´ cudzoziemców

———————
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — praca, na podstawie § 1
ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia-
∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej
(Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 122,
poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137,
poz. 1302, Nr 142, poz. 1380,  Nr 166, poz. 1608, Nr 203,
poz. 1966, Nr 210, poz. 2036 i 2037, Nr 223, poz. 2217
i Nr 228, poz. 2255.


