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tych zarobkew stosuje się odpowiednio ,przepis art. 17 
ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o powszechnym zaopa
trzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. 
z.l968 r. Nr 3, poz. 6 oraz z 1972 r. Nr 16, poz. 114 i Nr 53, 
poz. 341). 

2. Wysokość dodatku , oblicza się od emerytury lub 
renty inwalidzkiej bez jakichkolwiek innych dodatków. 

§ 7. W razie ponownegoustalen'iawysokości renty in
waHdzkiej na podstawi-e art. 70 ustawy, o której mowa w 
§ 6 ust. l, wysok.ość dodJtku ulega ponownemu ustaleniu, 
jeżeli nową wysokość renty ustala się od zarobków z ty
turu pracy, o której mowa w§ 3i 4 ust. l pkt 1; wysokość 
dodatku nie ulega natomIast zmianie, jeżeli nnwą wyso
kość renty ustala się od zcarohków'z tytułu innej pracy niż 
naukowa. 

§ 8. W razie zhiegu prawa do dodatku z tytułu pracy 
naukowej z ,prawem do dodatkilz tylułu innej pracy (np. 
pracy nauczycielskiej, pracy dziennikarskiej). wypłaca się 
jeden z tych dodatków, a mianowicie wyższy lub wybrany 
przez uprawnionego. 

§ 9. Prawa do dodatku do emerytury lub renty inwa
lidzkiej nie nabywa, a nabyte traci osohaprawomocni-e 
ukarana w trybie dyscyplinarnym karą wydalenia ze służ
by. 

§ 10 . . Przepisy rozporządzenia nie mają zastosowania 
do pra.cowników naukowo-badawczych i dydaktycznych, 
na których rozciągnięto na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 3 
i ust. 2 ustawy z dnia 27 kw-ietnia 1972 r. -- Karta praw 
i o'bowiązków nauczyciela (Dz. U. z 1972 r. Nr 16" poz. 114 
i ,z 1973 r. Nr 12, poz. ~9) przepisy art. 103-1'05 tej usta
wy. Do .pracowników tych stosuje się przepisy dolyczące 
d'Odątku.z tytulu pracy na,J.łCzycielskiej.. 

§ 11. Dla osób powołanych przed dniem weJscla w ży
cie rozporządzenia na jedno ze stanowisk, o których mo
wa w ~ 3, po ukończeniu 55 lat życia okres pracy nauko
wej wymagany do przyznania dod:ltku do emerytury wy
nosi co najmniej 10 lat. 

§ 12. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio 
do osób uprawnionych do eme.rytur i rent inwalidzkich 
określonych przepisami: ' 

1) ustawy.lo dnia 28 maja 1957 r. ozaopatrz"niu emery
talnymgórników i ICh rodzin (Dz. U. z 1%8 r. Nr 3, 
poz. 19 i z 1972 r. Nr 53" poz. 341 J, 

2) ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o .zaopatrzenIueme
rytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin (Dz. U. 
Nr 3, poz:. lO), z tym że wysokość emerytury lub renty 
inwalidzkiej, od których oblieza się dodatek, ustala się 
na podstawie .loawbków określonych wart. 6 tej usta': 
wy, 

. . 
3) ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o zaopatrzeniu in-

walidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzIn ' 
(Dz. U. Z 1968 r. Nr 3, poz. 11 i z 1972 r. Nr 53, poz. 341 
i 342). 

S 13, Przepisy rozporządzenia stosuje się do wniosków 
.logłOSZOllych po dniu wejścia w życie rozporządzenia. 

§ 14. Traci moc rozp'orząd.loenie Rady Ministrów' :z dnia 
27 sierpnia 1968 r. w sprawie dodatków do emerytur i rent. 
z tytułu pracy naukowej (Dz. U. Nr 34, poz. 232). 

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem..-eogło-

szenia. 
Prezes Rady Ministrów: P.Jaroszewicz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 28 września 1973 r. 

w spr,awie utworienia powiatów miejskicb Konin w województwie poznańskim i Stargard Szczeciński 
w województwie szezecióskim. 

Na podstawie art. 3 ustawy z dnąa4 lutego 1950 r. 
{) dokunywaniu ,il'mia~ podziału administracyjnego Państwa 
(Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Z dniem 9 grudnia 1973 r.: 

1) wyłącza się z powiatu konińskiego w województwie 
poznańskim miasto Konin, a z jego obszaru tworzy się po
wiat miejski Konin; 

2) wyłąeza się z powiatu stargardzkiego w wojewódz
twie szczecińskim miasto Stargard Szczeciński, a z jego 
obszaru tworzy się powiat miejski Stargard Szczeciński. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia. 
Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 28 września 1973 r. 

w sprawie zmiany granic miasta Stalowa Wola oraz zmiany siedziby i nazwy powiatu niżańskiego w woj-ewództwie 
rzeszowskim. 

Na podstawie art. 2 i art. 5 ust. 1 ustawy z d.nia 4 lu
tego 1950 J. o dokonywaniu zmian ' podziału administracyj
nego Państwa (Dz. U, Nr 6, poz. 48) zarządza się, co na
stępuje: 

§ 1. Z d~iem 9 grudnia 1973 t.: 
l}wlącz:a się do miasta Stalowa Wola w woJewódz

twie rzeszows'kimz powiatu tarnob;z~skiego w tymże wo
jewództWie obszar miasta Rozwadów; 

2) siedzibę Powitltowej Rady Narodowej w Nisku w 
- województwie rzeSZOW'iklffi przenosi się do Stalowej Woli, 

a nazwę powiatu niżanskiego zmienia się nastalowowol
ski. 

'§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia. 
Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz 


