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1) edukacja matematyczna z wychowaniem fizycz
nym, 

2) edukacja matematyczna z wychowaniem muzycz
nym, 

3) edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, 

4) język angielski, 

5) język niemiecki, 

6) adm inistracja i finanse sektora publicznego, 

7) ekonomika turystyki , 

8) edukacja matematyczno-fizyczna, 

9) edukacja fizyczno-informatyczna, 

10) edukacja matematyczno-informatyczna. 

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 19 czerwca 1998 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich 
placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych. 

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 16 września 
1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. 
Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, 
poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 34, poz. 178 i 182, 
z 1990 r. Nr 20, poz. 121 , z 1991 r. Nr 55, poz. 234, Nr 88, 
poz. 400 i Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 
i Nr 90, poz. 451 , z 1994 r. Nr 136, poz. 704, z 1995 r. 
Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402 i Nr 106, 
poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 98, poz. 604, Nr 133, poz. 882 
i 883 i Nr 141, poz. 943) zarządza się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 161ip
ca 1991 r. w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przy
sługujących pracownikom polskich placówek dyplo
matycznych i urzędów konsularnych (Dz. U. Nr 71 , 
poz. 307 i Nr 119, poz. 519, z 1992 r. Nr 64, poz. 323 
i Nr 101 , poz. 505, z 1994 r. Nr 18, poz. 64, z 1995 r. Nr31, 
poz. 158 i Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 56, poz. 252 oraz 
z 1997 r. Nr 44, poz. 275) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmien ie: 
,,3. Wynagrodzenie bazowe wynosi od dnia 

1 czerwca 1998 r. 700 USD.", 

2) w § 24b dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu: 

,,8. Wynagrodzenie walutowe, o którym mowa 
w § 4 ust. 1, ustala się do dnia 31 maja 1998 r. 
w wysokości ustalonej w 1997 r. 

9. W przypadku gdy w państwach, w których dla 
pracowników od dnia 1 kwietnia 1997 r. ustalo
no wynagrodzenie walutowe na podstawie § 3 
ust. 2 - wskaźniki kosztów utrzymania publiko
wane w Biuletynie Statystycznym ONZ z wrze
śnia 1997 r. są niższe od wskaźników kosztów 
utrzymania publikowanych w Biuletynie Staty
stycznym ONZ z września 1996 r. - wynagro
dzenie walutowe w 1998 r. pozostaje w wysoko
ści obowiązującej od dnia 1 kwietnia 1997 r." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1998 r. 
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 19 czerwca 1998 r. 

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów. 

Na podstawie art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 
1996 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz o urzędach 
i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489 i z 1997 r. 

Nr 121 , poz. 770) oraz art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 
sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Mini
strów oraz zakresie działania ministrów (Dz. U. Nr 106, 


