
Dziennik Ustaw Nr 55 — 4884 — Poz. 451

Na podstawie art. 89 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierp-
nia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667,
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 oraz
z 2004 r. Nr 47, poz. 451) w § 2 w pkt 3:

1) lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) ∏àcznà iloÊç jednostek rozrachunkowych zapi-
sanych na rachunku z uwzgl´dnieniem Êrod-
ków wyp∏aconych na okresowà emerytur´
kapita∏owà,”;

2) dodaje si´ lit. e w brzmieniu:

„e) daty przekazania Êrodków na rachunek banko-
wy, o którym mowa w art. 14 ust. 6 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapi-
ta∏owych (Dz. U. Nr 228, poz. 1507), na wyp∏a-
t´ okresowej emerytury kapita∏owej i ich kwo-
ty.”.

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

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 20 marca 2009 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

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1202 i Nr 183,
poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157,
poz. 1119, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1109 i Nr 228, poz. 1507 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.


