
Dziennik Ust"w Nr 27 , 

R o Z cI z i a ł 8. 
""." 

Ustalanie prawa do świadczeń pieniężnych. "' -, 

§ 41. 1. Za datę zgłoszenia 'wniosku o świadczenie pie,
ni ęż'n e przyjmuje się datę wpływu wniosku do cechu. 

2. W termihie 1 miesiącil od daty wpływu , w.niosku do 
cechu wniosek powinien być prze słany do oddziału Zakładu. 

§ 42. W razie zgłoszenia wniosku o świadczenia pie
niężne u zależnione pd inwalidztwa oddział Zakładu kier1j.je 

_ z gl 11 szającego wniosek na badanie przez obwodową komisję 
lekarską do spruw inwalirl ztwa i zatrudnienia, po udowod
nieniu przez zgłilszają:ego wniosek wszystkich okoliczności 
niezb ędnych do ustalenia pra wa do świadczen. 

§ 43. Wpłacenie przez rzemieślnika zrlegając ego z opła
tą składek za okres 6 lub wi ę c e j miesięcy (a rt. 33 us t. 1 
ustawy ) kwoty składek zmnie jszającej zal egłość do okresu 
krótszeg o niż 6 -miesięcy uzasadrja przyznanie przez oddział 
Zakładu re nty , s tarczej lub inwalidzkiej ' od da ty wpłacenia 
tej kwoty . • 

§ 44. Oddział Zakładu wy daje decyzję w sprawach 
5wiadczeń w c i ąg u 14 dni od dat y wyja śn ienia óstatniej oko
liczności niezbęd ne j do wydilnią decyz ji. 

§ 45. 1. Decyzja pow inna zawierać wskazanie rOdzaju 
świadczenia, którego dotyczy, powołanie przepisów praw
n ych, ' na k tórych jest oparta, oraz pouczenie o środkach 
odwoławczy ch . 

2. Decyzja przyzna jąca świadczenia powinna opróc,z 
rlany ch zawar~ych w ust. 1 bheślać wysokość świad czeń, 
sposób ich obliczania, datę rozpoczęcia wypłaty i termin 

-płatno ści renty oraz pouczenie, o jakich okolicznościach re n
, cista obow i ązany jest zawiadomic': oddział Zakładu. 

3. Decyz ja odmowna powinna oprócz danych wymie
nionych w ust. 1 zawierać faktyczne r prawne uzasadnie
nie odmowy. 

§ 4{), Oddziały Zakładu właściwe do wypłaty 5wiadczeń 
obowiązane są kontrolować okolicznośc i mając e ' wpływ na 
prawo d'O re nty oraz na zawieszenie prawa do renty. 
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R o z d z.i a ł 9, 

Przepisy" końcowe, 

, § 47. L Rzemieślnik wykonujący samoistnie rzemiosło 
w dniu 1 lipca 1965 r. obowiązany jest w ciągu miesiąca 
lipca 1965 r. zglosić do ubezpieczenia siebie oraz osobą 
współpracuJącą z rzemieślnikiem. 

2. Zaświadczenie, o którym mqwa w § 3 ust. 1, rze. 
mieślnik obowiązany jest złożyć razem ze zgłoszeniem, nie 
póżniej jednak niż do dnia 31 sierpnia 1965 r. 

§ 48. 1. Przez zasiłki stałe w rozumieniu art. 41 usta. 
wy należy rozumieć świadczenia przyznane na podstawia 
§§ 9, 10 i 11 Regulaminu akcji s,ocjalnej rzemiosła. 

2. Rzemieślników pobierających zasiłki (ust. 1) i osią- ' 
gających dochody z tytułu wykonywania rzemiosła nie po
wodujące zawieszenia prawa do renty w całości lub w po
łowie traktuje się w zakresie świadczeń rentowych ~art. 41 ' 
ustawy ) jak rzemieślnik.Q.w, którzy zaprzestali wykonYwać 
rzemiosło. . 

§ 49. Przyznanie wyjątkowo renty osobom, które ~ nie 
odpowiadają w arunkom wy maganym w my,śl ustawy do 
uzy skania renty, może nast,ąpić na podstawie wniosku 
Związku Izb Rzemieślniczych. 

§ 50. W sprawach nie uregulowanych w lllllleJszym roz
porządzeniu mają odpowiednio zastosowanie przepisy , roz
porządzenia Ministra Pracy, i Opieki Społecznej z dnia 
24 listopada 1959 r. w sprawie postępowania przy ustalaniu 
prawa do ' świadczeń i zasad wypłaty świadczeń przewidzia~ 

nych w prze pisa'ch o powszechny m zaopatrzeniu emeryta!
nym pracowników i icjl rodzin oraz o z'aopatrzenią inwali
dów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz'. U. Nr 65, 
poz. 393). ' 

§ 51. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogIo'
szenia z mocą od dnia 1 lipca 1965 r. 

Przewodniczący Komitetu Pracy Płac: A. BUlSki. 
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ROZPORZĄDZ!!NIE PRZEW,ODNICZĄCEGO KOMITETU DROBNEJ WYTWORCZOSCI 

z dnia 1 czerwca 1965 r. 

zmieniające rozporządzenie w 1sprawie. nauki zawodu w rzemieślniczych zakładach pracy. 

Na podstawie art. 27 ust. 2 usta~vy z dnia 2 lipca 19~8 r. 
o nauce zawodu, przyuczaniu , do określone j prilcy i warun
kach zatrudnia nia młodocianych w zakładach pracy oraż 
o wstępnym stażu pracy (Dz. U. z 1958 r. Nr 45,poz. 226 
i z 1961 r_ Nr 32, poz. 160) zarządza się , co następuje: 

§ 1. W § 33 rozp ::Hządzenia Przewodniczącego Komite tu 
Drobne j Wvtwórczości z ' dnia 1 marca 1960 r. w sprawie 
nauki zawodu w rzemieślniczych zakładach , pracy (Dz. U. 
z 1960 r. Nr 16, pez. 97 i z 1962 L Nr 67, poz. 335) ust. 2 
otrzymuje brzmienie: 

,.2. W terminie" do dnia 31 grudnia 1970 r. zarząd izby 
rzemie ślniczej może dopuscić do egzaminu cze1adni-' 
czego osobę pełnoletnią; która w inny spo_sób niż 

przewidziany przepisam i rozporządzenia nabyła umie
jętność wykonywania określonego rzemiosła( jeże li 

osoba ta nie jest ' robotnikiem zatrudnionym 'W pań
stwowym lub spółdzielczym zakładzie pracy ' w tej 
specjalności rzemieślnic zej, w której ubiega się 

o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego. Egza~nin 

powinien objąć sprawdzenie umiejętności praktycz
nych i wiadomości teorety cznych; zgodnie z progra
mem szkolenia uczniów odnośnego rzemiosła ." 

.§ 2. Rozporządżeni,e wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia z mocą od dnia 28 marca 1965 r. 

Przewodniczący Komitetu Drobne j Wytwórczości: 

W ._ Lechow icz 
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