
Art. 1. W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o Êwiad-
czeniach pieni´˝nych z ubezpieczenia spo∏ecznego
w razie choroby i macierzyƒstwa (Dz. U. Nr 60, poz. 636
i Nr 110, poz. 1256) w art. 32 w ust. 1 wyrazy „ubezpie-
czonemu b´dàcemu pracownikiem” zast´puje si´ wy-

razami „ubezpieczonemu podlegajàcemu obowiàzko-
wo ubezpieczeniu chorobowemu”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2001 r.
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633
USTAWA

z dnia 11 maja 2000 r.

o zmianie ustawy o Êwiadczeniach pieni´˝nych z ubezpieczenia spo∏ecznego w razie choroby i macierzyƒstwa.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

634

USTAWA

z dnia 24 maja 2000 r.

o ratyfikacji Konwencji o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzàcych z przest´pstwa.

Art. 1. Wyra˝a si´ zgod´ na dokonanie przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Konwencji
o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie docho-
dów pochodzàcych z przest´pstwa, sporzàdzonej
w Strasburgu dnia 8 listopada 1990 r.

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

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

635

USTAWA

z dnia 24 maja 2000 r.

o ratyfikacji Umowy mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà Austrii o zabezpieczeniu spo∏ecznym, podpi-
sanej w Warszawie dnia 7 wrzeÊnia 1998 r.

Art. 1. Wyra˝a si´ zgod´ na dokonanie przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Umowy
mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà Austrii
o zabezpieczeniu spo∏ecznym, podpisanej w Warsza-
wie dnia 7 wrzeÊnia 1998 r.

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

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 26 maja 2000 r.

o ratyfikacji Traktatu Karty Energetycznej oraz Protoko∏u Karty Energetycznej dotyczàcego efektywnoÊci
energetycznej i odnoÊnych aspektów ochrony Êrodowiska.

Art. 1. Wyra˝a si´ zgod´ na dokonanie przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Traktatu Kar-
ty Energetycznej oraz Protoko∏u Karty Energetycznej
dotyczàcego efektywnoÊci energetycznej i odnoÊnych
aspektów ochrony Êrodowiska, sporzàdzonych w Li-
zbonie dnia 17 grudnia 1994 r.

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

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski


