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Art. 96. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko-
deks post´powania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555,
z 1999 r. Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 50, poz. 580,
Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 214 w § 1 skreÊla si´ wyraz „zawodowego”;

2) w art. 618 w § 1 w pkt 11 na koƒcu kropk´ zast´pu-
je si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 12 w brzmieniu:
„12) rycza∏tu kuratora sàdowego za przeprowadze-

nie wywiadu Êrodowiskowego, o którym mo-
wa w art. 214 § 1.”

Art. 97. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko-
deks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 i Nr 160,
poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 60,
poz. 701, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1318) w art. 176
wyrazy „Rada Ministrów” zast´puje si´ wyrazami „Mi-
nister SprawiedliwoÊci” oraz skreÊla si´ wyrazy „orga-
nizacj´ kuratorskiej s∏u˝by sàdowej,”.

Art. 98. 1. Kuratorzy zawodowi wykonujàcy dodatko-
we zatrudnienie zobowiàzani sà w terminie 3 miesi´cy
od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy wystàpiç do prezesa sà-
du okr´gowego o zgod´, o której mowa w art. 15 ust. 1.

2. W wypadku nieuzyskania zgody, o której mowa
w art. 15 ust. 1, kurator zawodowy, który nie zrezygno-
wa∏ z dodatkowego zatrudnienia, zawiadamia nie-
zw∏ocznie o tym fakcie prezesa sàdu okr´gowego.

Art. 99. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy kuratorzy
zawodowi, o których mowa w art. 7, uzyskujà stopnie
s∏u˝bowe odpowiednie do stanowiska, na które zostali
mianowani na podstawie dotychczasowych przepisów.

2. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy kuratorzy spo-
∏eczni stajà si´ kuratorami spo∏ecznymi w rozumieniu
niniejszej ustawy.

Art. 100. 1. Prezes sàdu okr´gowego w terminie
3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy zwo∏uje
pierwsze okr´gowe zgromadzenie kuratorów w celu
powo∏ania kuratora okr´gowego w trybie okreÊlonym
w art. 36 ust. 1. Przewodniczàcym pierwszego okr´go-
wego zgromadzenia kuratorów jest wyznaczony przez
prezesa sàdu okr´gowego kurator okr´gowy.

2. Z dniem powo∏ania kuratora okr´gowego dotych-
czasowe powo∏anie kuratora okr´gowego traci moc.

3. Prezes sàdu okr´gowego w terminie miesiàca od
dnia powo∏ania kuratora okr´gowego powo∏a kierow-
ników zespo∏ów.

Art. 101. 1. W terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy kurator okr´gowy zwo∏uje okr´gowe
zgromadzenie kuratorów w celu wyboru cz∏onków sà-
du dyscyplinarnego pierwszej instancji, kandydata na
cz∏onka sàdu dyscyplinarnego drugiej instancji, wybo-
ru rzecznika dyscyplinarnego oraz delegata do Krajo-
wej Rady Kuratorów.

2. Krajowa Rada Kuratorów zbierze si´ w terminie
7 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy. Pierwsze-
mu posiedzeniu przewodniczy najstarszy wiekiem de-
legat.

Art. 102. Post´powania dyscyplinarne wszcz´te,
lecz niezakoƒczone prawomocnie przed wejÊciem
w ˝ycie ustawy, toczà si´ wed∏ug przepisów dotychcza-
sowych.

Art. 103. 1. Sta˝yÊci kuratorscy z dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy stajà si´ aplikantami kuratorskimi.

2. Sta˝ysta kuratorski przyj´ty na sta˝ przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy nieposiadajàcy wykszta∏cenia,
o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, lub posiadajàcy
wykszta∏cenie Êrednie mo˝e byç mianowany kurato-
rem zawodowym.

Art. 104. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w dro-
dze zarzàdzenia, wzory legitymacji kuratora zawodo-
wego, aplikanta kuratorskiego oraz legitymacji kurato-
ra spo∏ecznego.

Art. 105. W sprawach nieuregulowanych w ustawie
do kuratorów zawodowych oraz aplikantów kurator-
skich stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94,
Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99,
poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489,
Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 11,
poz. 84, Nr 28, poz. 301 i Nr 52, poz. 538).

Art. 106. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, mno˝niki wynagrodzenia zasadniczego kurato-
rów zawodowych, o których mowa w art. 14 ust. 7, w ta-
kiej wysokoÊci, aby poczàwszy od dnia 1 stycznia 2002 r.
Êrednie wynagrodzenie zasadnicze kuratorów zawodo-
wych stanowi∏o nie mniej ni˝ wynikajàce z mno˝nika
1,8 kwoty bazowej, o której mowa w art. 14 ust. 1.

Art. 107. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2002 r.
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z dnia 12 wrzeÊnia 2001 r.

w sprawie opuszczenia flagi paƒstwowej Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycz-
nia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej

Polskiej (Dz. U. Nr 7, poz. 18, z 1985 r. Nr 23, poz. 100,
z 1990 r. Nr 10, poz. 60 i Nr 34, poz. 199, z 1996 r. Nr 73,
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poz. 350, z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 162,
poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) stanowi si´,
co nast´puje:

§ 1. Zarzàdzam opuszczenie do po∏owy masztu fla-
gi paƒstwowej Rzeczypospolitej Polskiej na znak ˝a∏o-
by narodowej w dniach 12, 13 i 14 wrzeÊnia 2001 r.

§ 2. Flag´ paƒstwowà Rzeczypospolitej Polskiej
opuszcza si´ na budynkach lub przed budynkami sta-
nowiàcymi siedziby urz´dowe albo miejsce obrad na-
czelnych w∏adz Paƒstwa, innych organów paƒstwo-

wych i paƒstwowych jednostek organizacyjnych, a tak-
˝e organów samorzàdu terytorialnego i komunalnych
jednostek organizacyjnych.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: 
A. KwaÊniewski

Prezes Rady Ministrów: 
J. Buzek


