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ZARZĄDZENIE Nr 73 PREZESA RADY MINISTROW 

z dnia 28 września 1973 r. 

w sprawie utworzenia Instytutu Badania Prawa Sądowego. 

Na pods tawie art. 4 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 17 lutego 
1961 r. o instytutach naukowo -ba dawczych (Dz. U. z 1965 r. 
Nr 19, poz. 129 i z 1973 r. Nr 12, poz. 89) zarządza się, co 
na s tępuj e : 

§ l. 1. Tw orzy się Instytut Badania Prawa Sądowego, 
zwany da le j "Instytutem". 

2. Instytut powstilje w drodze przekształcenia Ośrod
ka Badań Przestępczości w W ars zaw ie. 

§ 2. S ie dzibą Insty tutu jest m. sL Warsza wa. 

§ 3. Nadzór nad Instytu te m sprawuje Minister Spra
wied liwośc i. 

§ 4. Przedmio tem dz i a ł an i a Insty tu tu jes t organizowa
nie i prowadzenie prac naukowo-ba dawczych w zakres ie 

skuteczności środków prawnych stosowanych przez sądy 
i prawidłowości ich wykonywania. 

§ 5. Szczegółowy zakres działania Instytutu oraz za
kres i sposób działania jego organów określa statut nada
ny przez Ministra Sprawiedliwości. 

§ 6. Struk turę organizacyjną Instytutu ustala Minister 
Spra wiedliwości. 

§ 7. Pracownicy Ośrodka Badań Przestępczości stają 

się pracownikami Instytutu. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dni em ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz 
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ZARZĄDZENIE Nr 75 PREZESA RADY MINISTROW 

z dnia 1 październ ika 1973 r .. 

w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży osobom wchod.zącym w skład komisji wyborczych. 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dn ia 31 pa 'zdzier
n ika 1957 r. - Ordynacja wyborcza do rad narodowych 
(Dz. U. z 1973 r. Nr 38, poz. 226) zarządza się, co nastę-

puje: \ 

§ 1. Osobom wch odzącym w skład Centralnej Kom isj i 
:Wyborcze j oraz terytorialnych i ob wodowych komisji ' wy-

borczych przysługują diety i zwrot kosztów podróży od
by wanych w związku z pracami tych komisj i, na za sadach 
ob owiązują c ych dla pr aco wn ików państwowyc h jednostek 
organizacy jnych , stosownie d o uchwały nr 90 Rady M ini
strów z dnia 27 kwietnia 1973 r. w sprawie diet i innych 
n a l eźności za czas podróźy służbowych na obszarze kraju 
(Monitor Po lski Nr 22, poz. 127). 
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§ 2. Osoby wchodzące w skład Centralnej Komisji 
Wyborczej oraz wojewódzkich (miejskich w miastach wy
łączonych z województw) i powiatowych (miejskich w mia
stach stanowiących powiaty miejskie) komisji wyborczych, 
odbywające podróże w związku z pracami tych komisji, 
są uprawnione do przejazdów służbowych pociągami w 
wagonach klasy I oraz w wagońach klasy I z miejscami 
do spania (wagonach sypialnych), jeżeli uprawnienia takie 
posiadają z tytułu wykonywania pracy zawodowej. 

§ 3. 1. Osobom wchodzącym w skład terytorialnych 
i obwodowych komisji wyborczych mających siedziby 
w miastach, w których działają miejskie przedsiębiorstwa 
komunikacyjne, . przysługuje zwrot kosztów przejazdu 
miejskimi środkami komunikacyjnymi, odbywanego w 
związku z pracami tych komisji. 

2. Powiatowa komisja wyborcza może określić wypad
ki, w, których członkom komisji wyborczych działających 
na obszarach gmin (miast i gmin), odbywającym podróże 

służbowe w związku z pracami tych komisji na terenie 
gminy (miasta i gminy), przysługuje zwrot kosztów podró
ży publicznymi środkami transportu. 

§ 4. 1. Wypłata członkom komisji należności z tytułu 

diet i kosztów podróży następuje na podsta wie rachun
ków akceptowanych przez przewodniczących komisji wy
borczych. 

2. Koszty podróży służbowych członków komisji wy
borczych pokrywane są z funduszy celowych i nie obcią

żają osobowego funduszu płac w radach narodowych. 

§ 5. Traci moc zarządzenie nr 258 Prezesa Rady Mi
nistrów z dnia 4 grudnia 1957 r. w spra wie należności 
członków komisji wyborczych (Monitor Polski Nr 95, 
poz. 556). . 

:§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA GÓRNICTWA I ENERGETYKI 

z dnia 24 września 1973 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie eksploatacji elektrycznych spawarek i zgrzewarek. 

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 ma
ja 1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej (Dz. U. 
ż1962 r. Nr 32, poz. 150 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115 i 117) ' 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Górnictwa i Energetyki 
z dnia 3 sierpnia 1970 r. w sprawie eksploatacji elektrycz
nych spawarek i zgrzewarek (Monitor Polski Nr 26, 
poz. 218) wprowadza się następujące zmiany: 

l) w § l ust. 1 ·skreśla się wyrazy "do metali", 
2) § 9 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 9. Eksploatacja spawarek powinna odbywać się w 
warunkach uniemożliwiających przepływ prądu 
spawania w przewodach zerowych i ochronnych 
obwodów elektrycznych zasilających spawarki 
lub inne urządzenia w miejscu zainstalowania 
spawarek." 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Górnictwa i Energetyki: w z. E. Porqbka 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO 

z dnia 3 października 1973 r. 

w sprawie zasad odstępowania zwierzyny ubitej. 

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 17 czerwca 
1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie ło

wieckim (Dz. U. z 1973 r. Nr 33, poz. 197) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. 1. Uprawniony do wykonywania polowania, zwa
ny dalej "myśliwym", przybywający na polowanie na tere
ny leśne o powierzchni powyżej 200 ha, obowiązany jest 
przedstawić we właściwym nadleśnictwie lub leśnictwie 

albo u właściwego zarządcy terenu upoważnienie do od
strzału zwierzyny, a po zakończeniu polowania zgłosić jego 
wynik ze wskazaniem miejsca znajdowania się upolowanej 
zwierzyny grubej w celu umożliwienia stwierdzenia, czy 
odstrzał został wykonany zgodnie z upoważnieniem. 

2. Zarządca obwodu łowieckiego lub terenu nie wcho
dzącego w skład obwodu łowieckiego zobowiązany jest 
przydzielić myśliwemu przybywającemu na tereny leśne 

przewodnika. ) 
§ 2. 1. Dzierżawcy i zarządcY obwodów łowieckich lub 

terenów nie wchodzących w skład obwodów łowieckich 

obowiązani są dostarczyć do punktów skupu ubite łosie ' :
byki, klempy i łoszaki, jelenie -- byki i łanie, daniele ~ 
byki i łanie, muflony oraz co najmniej · 60% sarn, dzików 
,1 zajęcy. . 

2. Gatunki i ilości zwierzyny nie wymienione w ust. 1 
mogą być odstąpione myśliwym po pobraniu ustalonych 
opłat. 


