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1) wykonanie planu produkcji i usług oraz innych zadań, 

2) osiąganie założonych relacji ekonomicznych i wyników 
finansowych .. 

3) usprawnienie organizacji, umożliwiające wzrost wydaj
ności pracy i zapewniające pełną realizację zadań pla
nowych bez wzrostu zatrudnienia z tego tytułu. 

2. Udzielanie dodatkowych dni wolnych powinno na
stępować w ramach planowanego funduszu płac. 

, Art. 3. 1. Zmieniony wymiar czasu pracy w dniach, 
w których następuje wyrównywanię czasu nie przepraco
wanego z tytułu udzielanych. dodatkowych dni wolnych, 
nie może przekraczać 9 godzin, a w s'obotę 8 godzin na 
dobę. 

2. Czas pracy w granicach norm określonych w ust. 1 
jest normalnym czasem pracy, za który nie przysługuje do
datkowe wynagrodzenie z tytułu pracy w godzinach nad-
liczbowych. ' 

Art. 4. 1. Dodatkowe dni wolne od pracy przysługują 
wyłącznie w terminach z góry ustalonych. Prilcownikom, 
którzy z powodu choroby lub innych przyczyn zależnych 
od pracownika dni tych nie mogli wykorzystać w ustalo-

nych terminach,,, nie " przysługują w zamian inne dni wolne 
od pracy ani żadne roszczenia ~ tego tytułu. 

2. Jeżeli na polecenie zakładu pracy pracownik wyko
nywał pracę w dniu wyznaczonym dla' niego jako dzień 
wolny od pracy, a przepracował dni, w których następowało 
wyrównywanie czasu nie przepracowanego, powinien 

, otrzymać dzień wolny od pracy w innym terminie. Nie do- , 
tyczy to kierowników zakładów pracy i ich zastępców. 

Art. 5. Rada Ministrów w porozumieniu z Centralną 
Radą Związków Zawodowych ustala szczegółowe zasady 
i warunki udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy. 

Art. 6. W zakres,ie unormowanym dekretem ulegają 

zmianie układy zbiorowe pracy. 

Art. 7. Traci moc dekret z dnia 20 lipca 1972 r. o do
datkowych dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 29, 
poz. 203). 

Art. 8. Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący ~ady Państwa: H. Jabłoński 
Sekretarz Rady Państwa: L. Slasiak 
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UMOWA 

między Polską Rzecząpospolitą ,Ludową a Republiką AustrU o wsp6.łpracy kulturalnej i naukowej, 

podpisana w Wiedniu dnia 14 czerwca 1972 r. 

W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 

RADA PAJ\1STW A 
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

podaje , do powszechnej wiadomości: 

W dniu 14 czeJwca 1972 r9ku podpisana została w Wiedniu Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową 
6 Republiką Austrii o współpracy kulturalnej i naukowej ó następującym brzmieniu dosłownym: 

UMOWA 

między Polską Rzecząpospolitą Ludową 

a Republiką Austrii 

o współpracy kulturalnej I naukowej. 

Rada Państwa ' Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
Prezydent Federalny Republiki Austrii, 

pragnąc rozwijać współpracę kuLturalną ' i naukową 
między obu krajami, aby w ten sposób przyczyniać się 

do "dalszego 'umocni.eniawzajemnego zrozumienia i sto
sunków przYJa,źul ' między ,' narodem . polskim i narodem 
austriackim, 

postanowili w tym celu zawrzeć niniejszą Umowę 
wyznaczyli jako swoich Pełnomocników: 

Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: 
Pana Stefana OLSZOWSKlEGO, Ministra Spraw Za
granicznych, 

Prezydent Federalny Republiki Austrii: 
Pana Dr Rudolfa KIRCHSCHLAGERA, Ministra Fede

"cralnego Spraw Zagranicznych, 

którzy uzgodnili, co następuje: 

Artykuł 1 

Umawiające się Strony popierać będą w , ramach od
powiednich dalszych postanowień niniejszej Umowy roz
wój współpracy w dziedzinie nauki i badań naukowych, 
oświaty szkolnej i pozaszkolnej, ochrony zdrowia, kultu
ry i sztuki, radia i telewizji, filmu, prasy i innych środ
ków masowego przekazu oraz sportu, ze szczególnym 
uwzględnieniem wymiany osobowej. 

Artykuł 2 

Umawiające się Strony popierać będą bezpośrednią 

współpracę między instytucjami naukowymi obu krajów 
w dziedzinie nauczania i badań naukowych poprzez: 

a) wymianę pracowników naukowych i przedstawicieli 
instytucji naukowych w celu przeprowadzania pra~ 

badawczych, wygłaszania odczytów, jak również w 
celu zapoznawania się z pracami naukowymi; 

b) wymianę publikacji naukowych i książek. 

Umawiające się Strony popierać będą zapraszanie 
naukowców do udziału w sympozjach międzynarodowych 
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oraz w sympozjach krajowych, które odbywać się będą 
w kraju drugiej Strony, z uwzględnieniem obustronnych 
interesów i możliwości . . 

Artykuł 3 

Urna wiające się Strony popierać będą współpracę 
m iędzy Polską Akademią Nauk i Austriacką Akademią 

Nauk ·na podstawie bezpOśrednich porożumien między ty
mi Akadem'iami. 

Artykuł 4 

Umawi a jące się Strony popierać będą wymianę pra
cownikó w dydaktycznych i naukowych instytucji nauko
w o-ba dawczych i wyższych uczelni. 

Obie Strony przyznawać będą obywate lom drugiej 
Strony stypend ia naukowe i artystyczne dla celów stu
dyjnych i badawczych ; sty'pendia te przyznawane będą 
w drod ze ustalania przez każdą ze Stron rocznych limi
tów. 

Artykuł 5 

Obie Strony dążyć będą do wzajemnego uznania SWla
dectw, dyplomów i stopni naukowych uzyskanych w szko
łach i i'nstytucjach naukowych drugiej Strony w zakresie 
i na warunkach obustronnie uzgodnionych. W tym celu 
Umawiające się Strony dokonywać będą wymiany infor
macji i podejmować inne kroki uznane za odpowiednie 
przez obie Strony';" 

Artykuł 6 

Każda z Umawiających się Stron ułatwiać będzie oby
watel om drugiej Strony wysyłanym w ramach niniejszej 
Umowy korzystanie z bibliotek, archiwów, zbiorów mu
zealnych oraz instytucJi naukowych zgodnie z przepisani! 
obow itązu]ącymi w kraju Strony przyjmującej. 

Umawiające się Strony popierać . będą .kontakty mię
dzy bibliotekami i .archiwami, szczególnie. przy wykorzy" 
stywaniu materiałów, dokumentów i zbiorów archiwalnych 
dotyczących historii kraju drugiej Strony. 

Artykuł 7 

. Umawiające się Strony pogłębiać będą istniejące kon
takty w dziedzinie szkolnictwa. Kontakty te powinny u
możliwiać zapoznawame się z systemami o światy i pro
gram ami nauczania poprzez wymianę specjalistów, jak 
również poprzez wymianę publikacji specjalistyczny ch. 

Artykuł 8 

Umawia j ące 'si ę Strony, w celu upowszechniania zna
jomości j ęzyka i poznawania litera tury kraju drugiej Stro
ny , popie r a ć będą wymianę nauczycieli o odpowiedn ich . 
kw alifika cj ach, wym i anę stoso wanych pomocy nau k o
w ych, jak równie ż udział w kursach językowych w cza
sie wakacji letnich. 

Artykuł 9 

Umawi ające się Strony ' bę dą wymlelllaG programy 
nauczani a i podręczniki ora z udzi e l a Ć żalecen w 'zak resie 
ich treści, dotyczącyc4 kraju drugiej :Stro~y. 

Artykuł 10 

Umawiające się Strony popi erać będą k ontakty w 
dziedzinie medycyny, ochrony zdrowia i opieki społ e cz

nej poprzez wymianę pracowników naukowo-dyd aktycz
nych, specjalistów ora z pGl przez wymianę llltorm acjl. 

Artykuł 

Umawia j ące się Strony: 

aj popi erać będą kontakty w dzi edz in ie literatury , sztuk 
plastycznych, muzyki, sztuki teatralnej , sztuki filmo
wej i architektury, w szczególnośc i poprzez wymianę 

artystów, zespołów artystycznych oraz wsze lkiego 
rod za ju filmów na zasadach ' komerc yjnych lub nie
komercyjnych, jak również poprzez wym ianę infor
macji między bibliotekami, wydawnictwami i insty
tucjami specjalistycznymi obu krajów; 

b) ułatwiać będą udział przedstawicieli życia kultural
nego w imprezach kulturalnych, międzynarodowych 

'i krajowych, organizowanych w kraju drugiej Strony, 
z uwzględnieniem obustronnych interesów i możli

wości. 

A r} y kuł 12 

Umawiające się Strony popierać będą organizowani~ 
. wystaw kulturalnych i naukowych oraz udział w wysta

wach organizowanych w kraju drugiej Strony. 

A r t y kuł 13 

Umawiające się Strony popierać będą dokonywanie 
przekładów i wydawanie wyróżniających się dziel nau
kowych, literackich i artystycznych partnera oraz nawią
zywanie kontaktów między wydawnictwami obu krajów, 
jak również poprzez przyznawanie stypendiów dla tłu
maczy dzieł literackich kraju drugiej Strony. 

A r t y kuł 14 

Umawiające się Strony popierać będą rozwój kon
taktów w dziedzinie wychowania fizycznego i sportu. 

A r t y kuł 15 

Umawia jące się Strony popierać będą rozwo] bezpo
średn i ej współpracy między radiofoniami, telewizjami 
i prasą w zakresie i na warunkach każdorazowo okreś
lonych w programach realizacji niniejszej Umowy. 

Artykuł 16 

Każda z Uma wi a j ących się Stron. udzielać będzie 

ośrodk o wi kult uralI)emu drug i ę} Strony, istniejącemu na 
Jej tery torium, poparc ia niezbędnego dla działalności te
go ośrodka . 

Artykuł 17 

Uma wiaj ące się Strony po pier a ć będą rozwój kontak
tów mi ędży st owarzy sze nia mi i organizacj ami kultura lny
mi i naukowymi obu kraj ów. 
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Artykuł 18 

Ogólne warunki finansowe realizacji niniejszej Umo
wy są uregulowane w załączniku stanowiącym część in
tegralną niniejszej Umowy. 

Arty,kuł 19 

Dla realizacji niniejszej Umowy powoływana będzie 
Komisja Mie'szana, składająca się każdorazowo z równej 
liczby , przedstawicieli każdej z Umawiających się Stron, 
która zbierać się będzie co najmniej raz na trzy lata, na 
przemian w Polsce i w Austrii, w celu opracowania pro
gramów realizacji niniejszej Umowy. 

A r t y kuł 20 

Umowa niniejsza zawarta jest na okres pięciu lat 
ulega automatycznemu przedłużeniu każd orazowo na 

dalsze pięć lat, j eże li żadna z Umawiających się Stron 
nie wypowie Jej w drodze notyf ikacji co najmniej na 
sześć miesięcy przed upływem odpowiedniego okresu. 

A r t y kuł 21 

Umowa niniejsza podlega ratyfikacji i wchodzi w ży
cie po upływie 30 dni od dnia wymiany dokumentów 
ratyfikacyjnych. 

Na dowód czego wyżej wymienieni Pełnomocnicy 

podpisali niniejszą Umowę i op,atrzyli ją pieczęciami. 

Sporządzono w Wiedniu dnia 14 czerwca 1972 roku 
W dwóch egzemplarzach, każdy w j ęzykach polskim i nie
mieckim, przy czym obydwa teksty posiadają jednakową 
moc. 

Z upoważnienia 
Rady Pań'stwa 

Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej , 

.8. Olszowski 

Z upoważnienia 
Prezydenta Federalnego 

Republiki Aus rii 

R. KirchschUiger 

Załącznik 

Umawiające się Strony będą ponosić koszty realiza
cji niniejsze j Umowy według następujących zasad: 

a) Każda z Umawiających się Stron ponosić będzie 

koszty związane z podróża mi swoich obywateli, udających 
s ię w ramach niniejszej Umowy do kraju Strony przyj-
mującej i z powrotem. ' 

bl Strona przyjmująca ponosić będzie koszty związa
ne z podróżami na własnym tery torium, o ile podróży 

tych wymaga ustalony przez Stronę przyjmującą program 
wizyty lub studiów. ' 

c) Przy wizytach nie przekraczających jecj.nego mie
siąca Strona przyjmująca ; wypłacać będzie odpowiednie 
stawki dzienne przeznaczone na pokrycie kosztów zakwa
terowania, wyżywienia oraz kieszonkowe. 

Przy pobytach trwających dłużej niż jeden miesiąc 

Strona przyjmująca pokrywać będzie, zgodnie z przepisa
mi obowiązującymi w jej kraju, koszty pobytu w odpo
wiedniej wysokości. 

d) Stypendia przewidziane w ninie jsze j Umowie win
ny pokrywać koszty związane ze studiami oraz koszty 
odpowiedniego zakwaterowania, wyżywienia oraz kie-
szonkowe. ' 

Strona przyjmująca będzie pokrywać również w ra
zie potrzeby koszty opieki lekarskiej. 

e) Przy wystawach Strona wysyłająca pokrywać bę

dzie koszty ich przygotowania i transportu do pierwszego 
miejsca przeznaczenia w kraju Strony przyjmującej oraz 
koszty powrotu z ostatniego miejsca przeznaczenia w kra
ju Strony przyjmującej; Strona przyjmująca pokrywać bę
dzie wszystkie inne koszty. 

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową Rada Państwa uznała ją i u~naje za słuszną zarówno w całości, jak 
każde z postanowień w niej zawartychr oświadcza, że jest ona przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz przy

rzeka, że będzie niezmiennie zachowywana. 

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej . 

Dano w Warszawie, dnia 5 października 1972 roku. 

L. S. 
Przewodnićzący Rady Państwa: Ij. Jabłoński 

Minister Spraw Zagranicznych: S. Olszowski 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 29 czerwca 1973 r. 

:w sprawie wymiany doknmentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką iAu
stril o współpracy kulturalnej ł naUkowej, pódplsanej w Wiedniu dnia 14 czerwca ,1972 r; 

Podaje się niniejszym do wiadomości; że zgodnie 
kartykułem 21 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Lui.' 
dowąa Republiką Austrii , 'o' współpracy kulturalnej i ,nau
kowej, ," podpisanej , w Wiedniu dnia 14 ćzerwca 1972 r., 

nastąpiła w Warszawie dnia 25 czerwca 1973 r. wymiana 
dokumentów ratyfikacyjnych tej umowy. 
'. Wymieniona umowa wchodzi wżycie dnia 26 lipca ' 
1973 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. J.' Q~ylek 


