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Uchwała Nr   9/2003

Zarządu Narodowego Banku Polskiego

z dnia 14 marca 2003 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad 
wynagradzania pracowników Narodowego Banku Polskiego.

Na podstawie art.66 ust 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim 
(Dz. U. Nr 140, poz. 938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53 poz. 648, Nr 62, poz. 
718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189, Nr 154 poz.1784 i poz. 
1800 oraz z 2002 r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178) uchwala się, co następuje:

§  1. W uchwale nr 15/98 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 czerwca 
1998 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Narodowego Banku 
Polskiego (zmienionej uchwałami nr: 3/1999, 10/2000 i 36/2002) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1/ w § 6 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2/ wykonywanie zadań audytorskich,”;

2/ w załączniku nr 2 do uchwały:  

a/ w Lp. I. 5. w kol. 2 wyrazy „główny specjalista rewizji” zastępuje się 
wyrazami „główny specjalista audytu wewnętrznego”,

b/ w Lp. I. 6. w kol. 2 wyrazy „starszy rewident” zastępuje się wyrazami 
„starszy audytor wewnętrzny”,

c/ w Lp. I. 8. w kol. 2 wyraz „rewident” zastępuje się wyrazami „audytor 
wewnętrzny”;

3/ w załączniku nr 3 do uchwały:

a/ w podtytule drugim wyraz „REWIZYJNYCH” zastępuje się wyrazem 
„AUDYTORSKICH”,

b/ § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Pracownikom Departamentu Audytu Wewnętrznego wykonującym 

   zadania audytorskie, przysługuje dodatek audytorski, zwany dalej  
    "dodatkiem", w wysokości do 200 % podstawy naliczenia 
      miesięcznie.”,
c/ w § 6 wyrazy „Departamentu Rewizji” zastępuje się wyrazami 

„Departamentu Audytu Wewnętrznego”,
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d/ w § 8 wyraz „rewizyjnych” zastępuje się wyrazem „audytorskich”.

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 marca 2003r.

Przewodniczący Zarządu 
Narodowego Banku Polskiego

Leszek Balcerowicz

                           


