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2) transportem wodnym, przeznaczonego pod budowle pi´trzàce i upustowe, porty, nabrze˝a, przystanie, miejsca kotwienia statków, pochylnie, k∏adki — wynosi 0,76 z∏;
3) wydobywaniem kamienia, ˝wiru, piasku oraz innych materia∏ów — wynosi 3,80 z∏;
4) wycinaniem roÊlin z wody — wynosi 0,05 z∏;
5) wykonaniem infrastruktury transportowej, przeznaczonego pod filary i przyczó∏ki mostów — wynosi 15,20 z∏;
6) wykonaniem infrastruktury przemys∏owej, przeznaczonego pod:
a) uj´cia wody, wyloty urzàdzeƒ s∏u˝àcych do
wprowadzania wód lub Êcieków, rurociàgi oraz
fundamenty innych urzàdzeƒ prowadzonych
przez wody — wynosi 15,20 z∏,
b) budowle pi´trzàce i upustowe — wynosi 1,52 z∏;
7) wykonaniem infrastruktury komunalnej i rolnej,
przeznaczonego pod uj´cia wody, wyloty urzàdzeƒ
s∏u˝àcych do wprowadzania wód lub Êcieków, rurociàgi oraz fundamenty innych urzàdzeƒ prowa-

Poz. 2036 i 2037

dzonych przez wody, budowle pi´trzàce i upustowe — wynosi 1,52 z∏;
8) dzia∏alnoÊcià rekreacyjno-us∏ugowà:
a) niezwiàzanà z dzia∏alnoÊcià gospodarczà, przeznaczonego pod:
— porty, przystanie, pomosty — wynosi 1,52 z∏,
— pozosta∏e obiekty — wynosi 0,76 z∏,
b) zwiàzanà z dzia∏alnoÊcià gospodarczà, przeznaczonego pod:
— dzia∏alnoÊç gastronomicznà i hotelarskà —
wynosi 22,80 z∏,
— pozosta∏e rodzaje dzia∏alnoÊci — wynosi
15,20 z∏.
§ 3. WysokoÊç op∏aty rocznej za u˝ytkowanie gruntów pokrytych wodami ustala si´ jako iloczyn jednostkowej stawki op∏aty rocznej, o której mowa w § 2, i powierzchni u˝ytkowanych gruntów wyra˝onej w m2.
§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.
Prezes Rady Ministrów: L. Miller

2037
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie wynagrodzeƒ kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.
Na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. o kuratorach sàdowych (Dz. U. Nr 98, poz. 1071
i Nr 154, poz. 1787 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271
i Nr 213, poz. 1802) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) szczegó∏owe zasady wynagradzania kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich;
2) mno˝niki wynagrodzenia zasadniczego;
3) stawki dodatku funkcyjnego;
4) stawki dodatku patronackiego;
5) okolicznoÊci uzasadniajàce przyznanie kuratorom
zawodowym dodatku specjalnego.
§ 2. Ustala si´ wynagrodzenie zasadnicze kuratorów zawodowych, zwanych dalej „kuratorami”, oraz
aplikantów kuratorskich przy zastosowaniu mno˝ników kwoty bazowej, ustalonej na podstawie przepisów
o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze
bud˝etowej, zwanej dalej „kwotà bazowà”, okreÊlonych w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.
§ 3. 1. Stanowiska oraz odpowiadajàce im stawki
dodatku funkcyjnego wyra˝one w procentach kwoty
bazowej okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

2. Dodatku funkcyjnego przys∏ugujàcego kuratorowi powo∏anemu na stanowisko kuratora okr´gowego
lub zast´pcy kuratora okr´gowego nie ∏àczy si´ z dodatkiem za prac´ terenowà, o którym mowa w art. 14
ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sàdowych, zwanej dalej „ustawà”.
§ 4. 1. Kuratorowi sprawujàcemu patronat nad jednym aplikantem kuratorskim przez okres nie krótszy ni˝
miesiàc przys∏uguje dodatek patronacki w wysokoÊci
0,10 kwoty bazowej za ka˝dy miesiàc sprawowania patronatu, a za nast´pnych aplikantów — w wysokoÊci
0,05 kwoty bazowej za ka˝dego aplikanta, jednak nie
wi´cej ni˝ 0,20 kwoty bazowej za wszystkich aplikantów ∏àcznie.
2. Przerwa w sprawowaniu patronatu z powodu
nieobecnoÊci patrona lub jednego aplikanta, trwajàca
d∏u˝ej ni˝ 7 dni roboczych, powoduje utrat´ prawa do
dodatku za tego aplikanta.
§ 5. Dodatek specjalny, w wysokoÊci, o której mowa w art. 14 ust. 4 ustawy, mo˝e byç przyznany kuratorowi z tytu∏u okresowego zwi´kszenia obowiàzków
s∏u˝bowych, w szczególnoÊci za prowadzenie zaj´ç
w oÊrodku kuratorskim, przez w∏aÊciwego prezesa sàdu.
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§ 6. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 7 sierpnia 2001 r. w sprawie wynagrodzeƒ zawodowych kuratorów sàdowych (Dz. U. Nr 85,
poz. 930).
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§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.
Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. (poz. 2037)

Za∏àcznik nr 1
TABELA STOPNI S¸U˚BOWYCH I ODPOWIADAJÑCYCH IM MNO˚NIKÓW KWOTY BAZOWEJ

Lp.

Stopieƒ s∏u˝bowy

Mno˝nik kwoty bazowej

1

Kurator specjalista

2,1

2

Starszy kurator zawodowy

1,8

3

Kurator zawodowy

1,5

4

Aplikant kuratorski

0,9

Za∏àcznik nr 2
TABELA STANOWISK ORAZ ODPOWIADAJÑCYCH IM STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Lp.

Stanowisko

Procent kwoty bazowej

1

Kurator okr´gowy

70 —110

2

Zast´pca kuratora okr´gowego

50 —70

3

Kierownik zespo∏u kuratorskiej s∏u˝by sàdowej

30 —50

2038
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie dzia∏alnoÊci normalizacyjnej zwiàzanej z obronnoÊcià i bezpieczeƒstwem paƒstwa.
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrzeÊnia
2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) sposób organizacji i prowadzenia przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz Ministra Obrony Narodowej i ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych normalizacji zwiàzanej z obronnoÊcià i bezpieczeƒstwem paƒstwa;
2) rodzaje dokumentów normalizacyjnych dotyczàcych obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa;

3) tryb opracowywania, zatwierdzania i stosowania
dokumentów
normalizacyjnych
dotyczàcych
obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa, w tym
Norm Obronnych, w zakresie, który nie mo˝e byç
uj´ty w Polskich Normach;
4) tryb zatwierdzania i wprowadzania do stosowania
zagranicznych dokumentów normalizacyjnych dotyczàcych obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa.
§ 2. 1. Sposób organizacji i prowadzenia normalizacji zwiàzanej z obronnoÊcià i bezpieczeƒstwem paƒstwa przez Polski Komitet Normalizacyjny, zwany dalej
„PKN”, obejmuje przedsi´wzi´cia majàce na celu:

