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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 28 lutego 2006 r. (poz. 261)

I TABELA
stanowisk pracowniczych, o których mowa w art. 20 ust. 4 ustawy

262
ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 6 marca 2006 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wielokrotnoÊci kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników
regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania rycza∏tu, diet
i zwrotu kosztów podró˝y pozaetatowych cz∏onków kolegiów izb
Na podstawie art. 26a ust. 6 i 7 ustawy z dnia
7 paêdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577,
z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:
———————
1)

§ 1. W rozporzàdzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wielokrotnoÊci
kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników
regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249,
poz. 2104.

Dziennik Ustaw Nr 38

— 1794 —

kwalifikacji oraz zasad ustalania rycza∏tu, diet i zwrotu kosztów podró˝y pozaetatowych cz∏onków kolegiów izb (Dz. U. Nr 31, poz. 264 oraz z 2005 r. Nr 40,
poz. 379) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
„6a

Audytor wewn´trzny

XV—XVI

§ 2. Miesi´czne stawki wynagrodzenia zasadniczego, okreÊlone w tabeli stanowiàcej za∏àcznik do niniejszego rozporzàdzenia, majà zastosowanie przy ustalaniu wynagrodzeƒ przys∏ugujàcych pracownikom regionalnych izb obrachunkowych od dnia 1 stycznia
2006 r.

Poz. 262

1) za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia otrzymuje brzmienie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia;
2) w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia po lp. 6 dodaje si´ lp. 6a w brzmieniu:
do 6

wed∏ug odr´bnych przepisów”

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz
Za∏àcznik do rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 6 marca 2006 r. (poz. 262)
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