
Art. 14. 1. Przekazywanie ubezpieczonym informa-
cji okreÊlonej w art. 50 ust. 1 ustawy, o której mowa
w art. 1, w cz´Êci dotyczàcej wysokoÊci sk∏adek zaewi-
dencjonowanych na koncie ubezpieczonego na dzieƒ
31 grudnia 2000 r., Zak∏ad rozpocznie nie póêniej ni˝ od
dnia 31 sierpnia 2001 r. i zakoƒczy do dnia 31 sierpnia
2002 r., z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, nie uwzgl´d-
nia waloryzacji sk∏adek.

3. W przypadku przeprowadzenia post´powania
wyjaÊniajàcego w zakresie danych zgromadzonych na
koncie ubezpieczonego informacj´, o której mowa
w ust. 1, Zak∏ad przekazuje ubezpieczonemu po jego
zakoƒczeniu.

Art. 15. W roku 2001 jednorazowa wyp∏ata, o której
mowa w art. 90 ust. 6 i 7 ustawy wymienionej w art. 9,
nastàpi w terminach p∏atnoÊci Êwiadczeƒ, ustalonych

w decyzji organu rentowego, poczynajàc od terminu
25 lutego.

Art. 16. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych przewidzianych w ustawie zachowujà moc do-
tychczasowe przepisy wykonawcze, je˝eli nie sà
sprzeczne z ustawà.

Art. 17. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 1 pkt 2, 3, 4 i 6 lit. b), które wchodzà w ˝ycie
z mocà obowiàzujàcà od dnia 1 stycznia 1999 r.,

2) art. 1 pkt 1 lit. a) pierwsze, drugie i trzecie tiret, pkt 5,
11 lit. a)—b) i f)—h) i pkt 18 lit. a)—c) oraz art. 5 i 8,
które wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 3 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 31 stycznia 2001 r.

w sprawie okreÊlenia wysokoÊci wynagrodzenia za udzia∏ w posiedzeniach Rady Telekomunikacji.

Na podstawie art. 115 ust. 5 ustawy z dnia 21 lipca
2000 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73,
poz. 852) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Cz∏onkom Rady Telekomunikacji przys∏uguje za
udzia∏ w posiedzeniach miesi´czne wynagrodzenie ry-
cza∏towe, p∏atne z do∏u na koniec miesiàca, w wysoko-
Êci:

1) 170% — dla przewodniczàcego,

2) 150% — dla cz∏onka,

przeci´tnego wynagrodzenia miesi´cznego w sekto-
rze przedsi´biorstw z grudnia poprzedniego roku,
og∏oszonego przez Prezesa G∏ównego Urz´du Staty-
stycznego w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski”.

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 31 stycznia 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nadania statutu Urz´dowi Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi.

Na podstawie art. 201 ust. 5 oraz w zwiàzku
z art. 203 ust. 7 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o or-
ganizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
(Dz. U. Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106,
poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 110, poz. 1256,
z 2000 r. Nr 60, poz. 702 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 2 czerwca 1998 r. w sprawie nadania statutu

Urz´dowi Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi
(Dz. U. Nr 69, poz. 449) w za∏àczniku do rozporzàdzenia
w § 5 po pkt 6 dodaje si´ pkt 6a w brzmieniu:

„6a) Departament Informatyki,”.

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek


