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UCHWAtA RADY PAŃSTW A 

z dnia 29 września 1973 r. 

o zarządzeniu wyborów do rad narodowych. 

Na podstawie art. 9 Ordynacji wyborczej do rad naro
dowych (Dz. U. z 1973 r. Nr 38, poz. 226) Rada Państwa 
postanawia: 

2. Ka lendarz wyborczy, stanowiący za łącznik do ni
niejszej uchwały, oznacza dni, w których upływają termi
ny przewidziane w Ordynacji wyborczej do rad narodo
wych. 

1. Zarządza się wybory do wszystkich rad narodowych 
i wyznacza datę wyborów na niedzielę 9 grudnia 1973 r. 

Przewodniczący Rady Państwa: H. Jabłoński 
Sekretarz Rady Państwa: L. Stasiak 

Załącznik do uchwały Rady ' Państwa 
z dnia 29 września 1973 r. (poz, 227), 

KALENDARZ WYBORCZY 
Przed dniem wyborów: 

(najpóźniej) 

1) 60 dnia, tj. 10 października 1!}73 r. 

2) 57 dnia, tj. 13 października 1973 r. 

3) 55 dnia, tj. 15 października 1973 r. 

4) 50 dnia, tj. 20 października 1973 r. 

5) 45 dnia, tj. 25 października 1913 r. 

6) 38 dnia, tj. 1 listopada 1973 r. 

Treść czyn,ności wyborczej: 

Ogłoszenie uchwały Rady Państwa o zarządzeniu wyborów 
(art. 10 ust. 3). 

Ogłoszenie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków 
rad narodowych (art. 15). . 

Powołanie Centralnej Komis ji Wyborczej (art. 30 ust. 1). 

Powołanie wojewódzkich , powiatowych, miejsk ich, dz ielni
cowych i gmInnych komisji wyborczych (art. 30 ust. 1). 

Podanie do wiadom0ści wyborców u chwał dotyczących 

podziału na okręgi wyborcze. Iiczhy radnych wybieran ych 
w poszczególnych okręgach wyborczych oraz "iedzib te
rytorialnych komisji wyborczych (art. 17 ust. 3). 

Podanie do wiadomości wyborców uchwał dotyczących 
ilości, granic i numerów ohwodów glosowania oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych (art. 20 ust. 2) . . 

Powołanie obwodowych komisji wyborczych (art. 30 ust. 2). 

Przesianie spisów wyborców przeworlniczącym obwodo
wych komisji wyborczych (art. 36 ust. l). 
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,7) 35 dnia, tj. 4 listopada 1973 r. 

8)30 dnia, tj. 9 listopada 1973 r. 

, 

9) 25 dnia, tj. 14 listopada 1973r. 

10) 20 dnia, tj. 19 listopada 1973 I .• 

Wyłożeniesplsow wyborców do pubHczne'g,o wrglC}ld:u 
{itrt. 36 !Ust. .2). ' 

Zgłoszenie 'list kandydatÓw 'i złożenie oświadcz'ei'l .(i) ~go
dzie na kandydowanie do rad naródowych wojewódzkich, 
m iiejskich wmiastiwbwyłączonych z województw, ' poWia
,tawych .i mieJskich w miastach ,stanowiących powiaty 
iniejskie oraz wspólnych dla miast i powiatów rart. 43 
ust. 1 i 3). 

Og'łoS'ze'nie danych o kandydatach do rad narodowych wo
jewódzkich, mi'ejskich w m;estadlW}'łą,cz;onychz woje
wództw, powiatowych i miejskich w miastach stanowią
cych pow:j;a,ty miejskie o'l'az wspólnych dla miast i powia
tów '(art. 46 ust. '2,~. 

Zgłoszenie list kandydatów :i złożeni ,e oswiadczeń ,o zgo
dzie na kandydowdnie do miejskic;h ,r,adnarodowych w 
miastach nie 'stanowiących powiatów, dzielni'cowych 
i . gminny,ch oraz w,s'pó'lllych dla mia'St i gmTn {art. 43 
ust. 1 i 3). " 

Ogłoszenie .danych ° ka'lłdyda1ach.do miejskich r,ad naro
,dowych w miasta,ch Jlli-e s;ta.nowi.ący.ch powiatów, dzielni
cowych 1 gminnych ora,z ws,pólnych dla miast j gmin 
(art. 46 ust. 2). 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTR,ÓW 

z dnia 14 września 1973 r. 

w sprawie dodatków do emerytur i rent inwalidzkich z tytułu pracy naukowej. 

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 
1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracow
nikówi ich rodzin (Dz. U.z 1968 r. Nr 3, poz. :6 .oraz 
,z 1972 T. Nr t6,paz. 114 i Nr 53, poz. :341) zarządza się, 

co na~ępuje. : 
§ t. Osobom upra\,;l1ionym do emerytury przysługuje 

dodatek z tytu.lu pracy .naukoweJ, jeżeli wykonywały tę 

pracę co najmniej prze.z 15 lat. 

§ 2. 1. Osobom uprawnionym do renty inwalidzkiej 
przysł'.wgtlje dodatek z tytuł.upr'acy naukowej, jeżeli wy
k(onywa.ły tę prarcę ostatnLo\ pr,zed powstaniem inwalidztwa 
i okres tej pracy wynosi co najmniej 5 lat. 

2. Okres pr,acy, D którym mowa w ust. l, może być 
krótszy niż 5 lat, jeżeli inwalidztwo' powstało wskutek wy
padku pr.zy pracy albo wypadku w zatrudnieniu lub wsku
tek choroby zawodowej. 

§ 3. 1. Za pracę naukową uważa s.ię pracę wykonywa
ną na stanowiskach: profesora zwyczaJnego" ,profesora 
nadzwyczajnego, docenta, starszego kustosza dyplomowa
neg-o, 'kustosza dyplomowane;go, adiun·k.la, starsze'go ,as 1'
.ste nta 1 uh as yslenia: 

1) w P.ol'ski.e] Akademii Nauk i jej placówkach na'uiw
wycb, 

2) w j .Rstytulach naukowo-badawczych oraz .innych pla
cówkach uprawaiony,chw myśl przepjsów o tych in
stytutach rlozatwdniania pr.ac.owników naukowo-ha-
dawczych. . 

2. Za pracę naukową uważa się również pracę na sta-
nowiskach: ' 

1) pracownika techniczno-hadawczego w Polskiej Akade-
m,iii Nauk i je] placówkach nallkGwy-ch, ' 

.~~samodziel.nego pracownika naukowo-badawczego., wy
konywaną w' p laoówkach wymienionych w ust. 1 pr.zed 
dniem 18 kwietnia 1973 r. 

§ 4. 1. Do okresu pracy naukowej w!i-cza się- także -
w wymIarze nie przekraczającym łącznie 5 lat - okresy: 

l) pracy na stanowiskach.: profesor.a, docenta, adiunkta, 
starszego wykładowcy lub wykładowcy, sl-arszegoku
stosza dypiomowanego lub kustosza dyplomowanego, 
starszego asystenta lub asystenta - wyk:anywanej w 
szkołach wyższych Lub w samodzielnych placówkach 
typu rraukowo-dydaktycznego, 

2) pracy na stanowisku zastępcy profesora, je.żeli z pra
cy tej pracownik przeszedł do pracy naukowej lub do 
pracy w charakte.rze· nauczyciela akademickiego oraz 

3) innej pracy naukowo-badawczej lub pracy zawodowej 
wykonywanej w dZl edz'inieob}ę;tej dz'i,alaniem placów
ki naukowo-badawczej alb0 w dziiedzinie pokrewnej, 
zaliczone przez Sekretarza Naukowego Polskiej Aka
demii Nauk lub 'przez wlaśdwego minTstra, pod wa
runkiem wykonywania pracy naukowej ostatnio przed 
przyznaniem e'merytury lub renłyi!llw(ali'dzki.ej .. 

2. Jeżeli pracownik zatrudniony był .w placówce, która 
nabyła uprawnienia do zatrudniania pracowników nauko
wo-badawczych i w wyniku nabycia tych uprawnień po
wołany został na jedno ze stanowisk określ.onych w § 3 
po ukończeniu 55 lat - mężczyzna i 50 lat - kobieta, 
okres pracy, ,o której mowa w . ust. 1 p'kt 3,~ m.0ze być z'ałi

czony w wymiarze dłuższym niż 5 lat. 

§ 5. Przy ustalaniu okresu pracy naukowej wymaga
nego do przyznania dod.atku do emerytury lub renty inwa
lidzkiej nie wlicza się o kre ś:Ow tej pracy, wykonywanej w 
wymiarze czasu pracy niżsżym niż polowa wymiaru obo
wiązującego. 

§ 6. 1. Wysokoś'ć do-da'!'ku 'o'blicza 'slę 'Od emerytury 
lub renty inwalidzkiej, kto:r1il ;przys:htgiw,alaiby wY~iłczni,e 

od zarobkówilzyskiwanych z tytułu pracy, o której mowa 
w § 3 i § 4 ust. 1 pkt li 2, przy czym przy ustalaniu 


