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wanych przekazuje na konto wojewódzkich 
zespołów pomocy społecznej. Pierwsza ra
ta przekazywana jest do dnia 15 lutego każ
dego roku. Do dnia 1 marca każdego roku 
dyrektor wojewódzkiego zespołu pomocy 
społecznej dokonuje podziału środków 
i przekazuje je na konto ośrodka pomocy 
społecznej. " 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia 1 stycznia 1998 r., z tym że art. 23 
ust. 3a ustawy, o której mowa wart. 1, wchodzi w ży
cie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 17 marca 1998 r. 

w sprawie wynagrodzeń zawodowych kuratorów sądowych. 

Na podstawie art. 123' ustawy z dnia 20 czerwca 
1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 
z 1994 r. Nr 7, poz. 25, Nr 77, poz. 355, Nr 91, poz. 421 
i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 81, 
poz. 406, z 1996 r. Nr 77, poz. 367 oraz z 1997 r. Nr 75, 
poz. 471, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 117, 
poz. 751-753, Nr 121, poz. 769, Nr 124, poz. 782 
i Nr 133, poz. 882) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się dla zawodowych kuratorów sądo
wych, zwanych dalej "kuratorami", mies ięczne wyna
grodzenie zasadnicze, odpowiednio do rangi stanowi
ska, przy zastosowaniu następujących mnożników pro
gnozowanego przeciętnego wynagrodzenia w pań
stwowej sferze budżetowej: 

Lp. Stanowisko Mnożnik 

1 kurator specjalista 1,2 

2 starszy kurator 1,0 

3 kurator 0,9 

4 stażysta kuratorski 0,7 

§ 2. Kuratorzy otrzymujący w dniu wejścia w życie 
rozporządzenia wynagrodzenie zasadnicze wyższe od 
wynikającego z zastosowania mnożnika określonego 
w § 1 zachowują wynagrodzenie w dotychczasowej 
wysokości. 

§ 3. W sprawach nie uregulowanych rozporządze
niem do kuratorów stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz 
wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. 

§ 4. W zakresie wynagrodzenia zasadniczego kura
torów nie stosuje się tabeli B miesięcznych stawek wy
nagrodzenia zasadniczego stanowiącej część załączni
ka do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 kwiet
nia 1995 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowni
ków urzędów państwowych (Dz. U. Nr 43, poz. 223 oraz 
z 1997 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 37, poz. 227). 

§ 5. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do 
wynagrodzeń kuratorów od dnia l stycznia 1998 r. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 16 marca 1998 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerw
ca 1996 r. o urzędzie Min istra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji (Dz. U. Nr 106, poz. 491 i z 1997 r. Nr 70, 
poz. 443) zarządza się, co następuje : 

§ 1. W załączniku do statutu Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, stanowiącego załącznik 
do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
24 grudnia 1996 r. w sprawie nadania statutu Minister-


