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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 10 marca 2004 r. 

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad prowadzenia rejestru cz∏onków funduszu
emerytalnego, szczegó∏owego zakresu informacji, które powinny byç zawarte w rejestrze, oraz zasad

sporzàdzania i przechowywania kopii danych zawartych w rejestrze na wypadek jego utraty

Na podstawie art. 89 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierp-
nia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934, z póên. zm.1))
zarzàdza si´, co nast´puje: 

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
12 maja 1998 r. w sprawie szczegó∏owych zasad pro-
wadzenia rejestru cz∏onków funduszu emerytalnego,
szczegó∏owego zakresu informacji, które powinny byç
zawarte w rejestrze, oraz zasad sporzàdzania i prze-
chowywania kopii danych zawartych w rejestrze na
wypadek jego utraty (Dz. U. Nr 63, poz. 402) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Przepisy art. 89 ust. 2, art. 98 oraz art. 134
ust. 1 pkt 1, powo∏ane w rozporzàdzeniu
bez bli˝szego okreÊlenia, oznaczajà przepi-
sy ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o or-
ganizacji i funkcjonowaniu funduszy eme-
rytalnych.”;

2) w § 3 w pkt 1 uchyla si´ lit. c;

3) w § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wydruk komputerowy wszystkich danych za-
wartych w rejestrze albo kopi´ tych danych,
sporzàdzonà na trwa∏ym elektronicznym noÊni-
ku informacji, sporzàdza si´ wed∏ug stanu na
ostatni dzieƒ roboczy ka˝dego roku kalendarzo-
wego, w terminie do 14 dnia roku nast´pne-
go.”;

4) § 8 i 9 otrzymujà brzmienie:

„§ 8. Fundusz emerytalny informuje organ nadzo-
ru o miejscu przechowywania wydruku kom-
puterowego wszystkich danych zawartych
w rejestrze oraz kopii tych danych, sporzà-
dzonych na noÊniku informacji, o którym
mowa w § 4 ust. 5, w terminie 3 dni od dnia
ich sporzàdzenia. 

§ 9. Fundusz emerytalny niezw∏ocznie informuje
organ nadzoru o ka˝dym przypadku niewy-
konania przepisów niniejszego rozporzàdze-
nia, z jednoczesnym wskazaniem przyczyn
oraz planowanego terminu i sposobu dosto-
sowania prowadzonej dzia∏alnoÊci do przepi-
sów rozporzàdzenia.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 kwietnia 2004 r. 

Prezes Rady Ministrów: L. Miller 

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

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, z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 110, poz. 1189,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271 i Nr 241,
poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1153, Nr 166,
poz. 1609 i Nr 170, poz. 1651.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)

z dnia 5 marca 2004 r.

w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji
egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreÊlania egzaminatorów z ewidencji

Na podstawie art. 9c ust. 8 ustawy z dnia 7 wrze-
Ênia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 1996 r.

Nr 67, poz. 329, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje: 

———————
1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — oÊwiata i wychowanie, na podstawie § 1

ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mi-
nistra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 97, poz. 866).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28,
poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48,
poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz.1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r.
Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176,
Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966.


