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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 8 marca 2001 r.

w sprawie wynagrodzenia Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i cz∏onków Rady Nadzorczej Wojsko-
wej Agencji Mieszkaniowej.

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerw-
ca 1995 r. o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz. U. Nr 86, poz. 433, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 80, poz. 506 i Nr 106,
poz. 678, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 86,
poz. 964 i Nr 93, poz. 1063, z 2000 r. Nr 6, poz. 70 i Nr 48,
poz. 550 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 24) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. Wynagrodzenie miesi´czne Prezesa Wojskowej
Agencji Mieszkaniowej ustala si´ na podstawie prze-
ci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia w sektorze
przedsi´biorstw bez wyp∏at nagród z zysku w czwar-
tym kwartale roku poprzedniego, og∏oszonego przez
Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego, przy zasto-
sowaniu mno˝nika 5,0.

§ 2. 1. Wynagrodzenie miesi´czne Przewodniczàce-
go Rady Nadzorczej Wojskowej Agencji Mieszkanio-
wej, zwanej dalej „Radà”, oraz pozosta∏ych cz∏onków
Rady ustala si´ na podstawie przeci´tnego miesi´czne-
go wynagrodzenia w sektorze przedsi´biorstw bez wy-
p∏at nagród z zysku w ostatnim miesiàcu minionego
kwarta∏u, og∏aszanego przez Prezesa G∏ównego Urz´-

du Statystycznego, przy zastosowaniu nast´pujàcych
mno˝ników:

1) przewodniczàcy Rady — 2,0,

2) cz∏onek Rady — 1,5.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przy-
s∏uguje, bez wzgl´du na cz´stotliwoÊç zwo∏anych po-
siedzeƒ Rady, z zastrze˝eniem ust. 3.

3. Cz∏onkowi Rady zmniejsza si´ wynagrodzenie
miesi´czne za nieusprawiedliwionà nieobecnoÊç na
posiedzeniu w danym miesiàcu, proporcjonalnie do
liczby odbytych posiedzeƒ Rady w tym miesiàcu.

4. Wynagrodzenie, o których mowa w ust. 1, jest
wyp∏acane z do∏u, nie póêniej ni˝ do 10 dnia nast´pne-
go miesiàca.

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek


