
— w przypadku publicznej sieci telefonicznej (PSTN) — podajàc nazwy stref numeracyjnych zgodnie z planem numeracji krajowej dla pu-
blicznych sieci telefonicznych, a w sytuacji gdy wnioskodawca zamierza wykorzystywaç cz´stotliwoÊci na obszarze mniejszym ni˝ stre-
fa numeracyjna — nazwy w∏asne gmin wchodzàcych w sk∏ad danej strefy numeracyjnej, na których terenie zamierza prowadziç dzia-
∏alnoÊç telekomunikacyjnà z wykorzystaniem cz´stotliwoÊci,

— w przypadku sieci publicznej przeznaczonej do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych
— podajàc nazwy województw, a w sytuacji gdy wnioskodawca zamierza wykorzystywaç cz´stotliwoÊci na obszarze mniejszym ni˝ wo-
jewództwo — nazwy w∏asne gmin wchodzàcych w sk∏ad danego województwa, na których terenie zamierza prowadziç dzia∏alnoÊç te-
lekomunikacyjnà z wykorzystaniem cz´stotliwoÊci.

11 Wype∏niaç, je˝eli wnioskodawca sk∏ada wniosek o wydanie zezwolenia zawierajàcy zadanie dokonania rezerwacji cz´stotliwoÊci.
12 Wype∏niaç, je˝eli wnioskodawca zamierza uzyskaç przydzia∏ numeracji lub znaków identyfikujàcych abonenta.

Dziennik Ustaw Nr 121 — 7287 — Poz. 1307, 1308 i 1309

1308

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ

z dnia 22 grudnia 2000 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie najni˝szego wynagrodzenia za prac´ pracowników.

Na podstawie art. 774 pkt 1 Kodeksu pracy zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki So-
cjalnej z dnia 29 stycznia 1998 r. w sprawie najni˝szego
wynagrodzenia za prac´ pracowników (Dz. U. Nr 16,

poz. 74 i Nr 164, poz. 1189, z 1999 r. Nr 91, poz. 1037
oraz z 2000 r. Nr 13, poz. 174) w § 1 w ust. 1 i 4 oraz w § 2
wyrazy „700 z∏” zast´puje si´ wyrazami „760 z∏”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: L. Komo∏owski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ

z dnia 22 grudnia 2000 r.

w sprawie ustalenia wysokoÊci sk∏adki na Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 grud-
nia 1993 r. o ochronie roszczeƒ pracowniczych w razie
niewyp∏acalnoÊci pracodawcy (Dz. U. z 1994 r. Nr 1,
poz. 1, z 1995 r. Nr 87, poz. 435, z 1996 r. Nr 5, poz. 34,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 123, poz. 776, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 137, poz. 887 oraz z 2000 r. Nr 48,
poz. 550) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Sk∏adka na Fundusz Gwarantowanych Âwiad-
czeƒ Pracowniczych w 2001 r. wynosi 0,08% kwot wy-
p∏at za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r.
stanowiàcych podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe bez ograniczenia, o któ-

rym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 paêdzierni-
ka 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U.
Nr 137, poz. 887, Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. 
Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78,
poz. 875 i Nr 110, poz. 1256 oraz z 2000 r. Nr 9, poz. 118,
Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249).

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: 
w z. P. Ko∏odziejczyk


