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** przeciętnego wynagrodze'ia
w poprzednim klvartale' począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu
przez Prezesa C}órłmego Urzędu statystycznego w Dzienniku Urzędouym Rzęczypospolitej Polskiej .,Monitor Polski'' na
podstawie arr' 20 pkt 2 ustatł} z dJiia l7 gldnia 1998 r. o emer}'tuach i lentach z Funduszu Ubezpieczeń społecznych (Dz.
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