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2) szkole - należy przez to rozumieć wyższą szkołę ar-
tystyczną, , 

3) docencie - należy przez to rozumieć docenta zatrud
nionego na podstawie mianowania, 

4) wydziale - ' należy 'przez t'O rozumieć również jednost
kę organizacyjną międzywydziałówą lub pozawydzia-
łową, . 

5} dziekanie - należy przez to rozumieć również kie
rownika jednostki organizacyjnej międzY'Yydziałowej 

" lub poza wydziałowej. . 

§ 20. Trad moc rozporządzenie Ministra Kultury 
i Sztuki z dnia 21 stycznia 1964r. w'" sprawie pówoływd-: 
nia na stanowiska ' pracowników nauk i. oraz wykładowców 
i starszych wykładowców w wyższych szkołach artystycz-
nych (Qz. U.: Nr 4, poz. 25). . 

§ 21. Rozporządzenie wchodzi w życi.e z dniem ogło
szenia. 

Minister Kultury . Sztuki: w z. Cz; Wiśniewski 
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ROZt>ORZĄDZENIE MINISTRA PRACY. PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH 

,z dnia 16 lutego ,1973 r. 

w sprawie podśtawy 'wymlaru em~ryturylub renty., zasiłków z . ubezpieczenia społecznego oraz .składe~ . na ~,bez
pieczeniespoleczne za pracowników zatrudnionych w rzemIeślniczych zakła(iać~ pracy. 

Na podstawie art. 17 ust. 5 I art. 125 ustawy z dnia 
23 styczni.a 1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytal
nym pracowników i ich rodzin (Dz. U. z 1968 r~ Nr 3. 
poz. 6 oraz z 1972 r. Nr 16, poz. 114 i Nr 53, poz. 341) , 
zarządza się, co następuje: , ' . . 

§ 1. Najniżs7ą podstawę wymiaru emerytury lub ren
ty. z.asiłków z ubezpieczenia społecznego oraz składek ' na'· 
ubezpieczenie społeczne za pracowników zatrudnionych 
w rzemie§1 niczych 'zakładach pracy:Stanowil . 

1) wynagroclzenie us!alone w g()spodę.rce uSĘ>ołeczniopej" 
dla najniżej zarabiających w okresie, ' z któtegó:'ia
robki przyjmuję się do obliczania tej podstawy, 'przY' 
czym w razie wykonYwańiaiównocześnie dwóch ljlb 
więcej 'zatrudnień bierze siępód uwagę łączny za-
ro~ • 

2). odpowiednia cz~śĆ wynagrodzenia wymienion'egow 
pkt' 1: jeżeli zatr~dnienie wykonywane było w niepel

, nym wymiarze CZdSU, pracy. 

. § 2. Rzemieślniczymi zakładami pracy są przedsię
biorstwa, prowadzonE! przez osoby f,izyczne w celu wyko
nywania 'we wla-snym ImIeniu gospodarczej działalności 
wytwórczej i usługowej na podstawie uprawnień określo

nych wart. 3 ustawy z dnia 8 czerwca 1972 r. o wykona
niu i organizacji rzemiosła (Dz. U. Nr 23, poz. 164). 

§ 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym roZ
porządzeniem stosuje się przepisy: _ 

1) rozporządzenia Przewodniczącego , Komitetu Pracy 
i . płac z dnia 19 sierpnia 1968 r. w sprawie obliczania 
podstawy wyriJiaruemerytury lub renty. zasiłków 
z ubezpieczenia na wypadek choroby i macierzyństwa 
orC:fŹ' składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. 
Nr 35, poz. 246), 

' 2) rozporządzenia Ministra p'racy; Płac i Spraw "SÓtjal- .~ 
nyc::h z dnia 6 lipca 1972 ' r. w sprawie ustalania .. p'od
stawy . wymiaru i oblic::zania zasiłków:' z ' ubezplecżenia 
społecznego (Dz.U. Nt 27, poz. 196). ' . " 

. ... '. 

§ 4. Traci moc rozporządzepie Przewodniczą.~egp- Ko
mitetu Pracyi Płac z dnia 18ii;taja 1961 r. w spraw) e, pfJd,-., 
stawy wymiaru · składek na uhezpieczenia sp.~łe:czne 
i świadczeń z ubezpieczeń społecznych ąlapraćowrllkóvi 
zatrudnionych w zakładach .. rzemiosła indywidualmi'go. 
(Dz. U. z 1961 r. Nr 26, poz. 128, z 1962 r. Nr 53, poz. 261 
i z 1964 r. Nr 21, poz. 144), . 

§ ·5, Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ; Qgło~ 

szenia z mocą od dnia 1 stycznia 1973 r. 

Minister Pracy. Płac i Spraw Socjalnych: W. Kawalec 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO I USł.UG 

z dnia 19 lutego 1973 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie . okreŚlenla organów właśclwycb do wydawania zezwoleń' na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz warunków I trybu Ich wydawania. 

Na poastawie art. 5 § 2 ustawy z dnia 10 grudnia 
1959 r. o zwalczaniu alkoholizmu (Dz~ U. z 1959 r. Nr 69. 
poz. 434 i z 1969 r. Nr 13; poz. 95) zarządza się, co następuje: 

§ t. W rozporządzeniu Ministra Handlu Wewnętrznę- , 
go ' z dnia 10 lipca 1964 r. w' sprawie określenia.organów 
właściwych do wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

--~ 


