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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA . NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I TECHNIKI 

z dnia 5 grudnia 1973 r. 

zmien i ające rozponądlenie w sprawie ustalenia rod:ta ju studiów prowadzonych przez pań stwowe, 'szkołV wyższe 

i samodzielne placówki typu naukowo-dydalttycznego podlegle nadzorowi Miniś tra Oświaty i Szkolni<:lwa 
Wyższego. 

Na podstawie art. 3 liSt. 3 ustawy z dnia 5 listopada 
1958 r :" o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1973 r. Nr 32, 

·poz. 19 1) zarządza się, co następuje: 

§ l. W rozporządzeniu Ministra Oświaty i Szkol
nictwa \Vyższego z dnia 22 lutego 1969 r. w sprawie usta
lenia rodzaju studiów prowadzonych przez państwowe 

szkoły wyższe i samodzielne placówki typunaukowo-dy
daktycznego podległe nadwrowl Ministra Oświaty i Szkol
nictwa Wyższego (Dz. U. z 1969 r. Nr 6, poz. 47, z 1970r. 
Nr 27, poz. 216 i z 1971 r. Nr 24, poz. 220) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w za łączn i ku nr 1 część II dodaje się nowe pkt 5, 6 
i 7 w brzmieniu: 

,,5. Wyższa Szkola PediJgogiczna w' Kielcach, 

6. Wyższa Szk oła Pedagogiczna w Szczecinie, 
7. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zi.e łon ej Górze."; 

2) w zaląozniku nr 2: 

a) skreśla się pkt 10 i 15, 

b) dotychczasowe pkt 11, 12, 13 i 14 oznacza się jiJk o 
pkt lO, 1 I, 12 i 13. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

sZenia z mocą od dnia 1 pażdziernika 19J3 r. 

Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki: 
J. Kaczmarek 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA LESNICTW A I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO 

z dnia 5 grudnia 1973 r. 

w sprawie trybu i zasad opracowania oraz zatwierdzania łowieckiego planu hodowlanego. 

Na podstawie art. 20 us t. 3 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: 

§ l. 1. Projekt łowieckiego planu hodowlanego dla 
obwodu łowieckiego lub terenu nie wchodzącego w skład 
obwodu ł ow i eckiego, ok reś l onego wart. 12 ust. 1 pkt 2 
i 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie 
zwierzą t łownych i prawie łowieckim (Dz. U. z 1973 r. 
Nr 33, poz. 197). zwa nych dalej "obwodem" lub "terenem", 
opracowuje dzierżawca lub zarządca obwodu lub tere nu 
na okres od dnia 1 kwietnia do 'dnia ,31 marca każdego 

roku i przedstawia niezwłocznie właściwej jednostce do 
zatwierdzenia. 

2. Jeżeli w skład obwodu lub terenu nie będącego 

pod zarząd em przedsiębiorstw lasów państwowych ,wcho
dzą obszary l eśne o powierzchni przekraczającej 200 ha, 
projekt łowi eckiego planu hodowlanego podlega uzgod
nieniu z w łaściwym nadleśnictwem państwowym w odnie
sieniu do tych obsza rów . 

§ 2. Projekty łowi eckich planów hodowlanych za
twierdza w terminie do dnia 10 kwietnia: 

1) dla obwodów wydzierżawiony.ch - wydzierżawiający, 

2) dla obwodów . wyłączonych z wydzierżawienia, pozo
stających pod zarządem: 
a) lasów państwowych - właściwy okręgowy zarząd 

lasów państwowych, 
b) państwowych przedsiębiorstw gospodark i rolnej i 

pailstwowych gospodarstw rolnych resortu rol-
nictwa - Minister Rolnictwa . . 

c) Polskiego Związku Łowieckiego - Zarząd Główny 

Polskiego Związku Łowieck iego, 
3) dla obwodów nie wydzierża\vionych oraz terenów -

jednostka nadrzędna zarządcy obwodu lub terenu. 

§ 3. Szczegółowe zas'ady opracowania łowiec kiego 

planu h odow la.nego i sprawozdania z jego wykonania oraz 
wzór druku ustala instrukcja. 

§ 4. Traci moc zarządzenie Ministra Leśnictwa i Prze
m ysł.u Drzewnego z dnia 28 _ września. HJ66 r. w spra..yie 
ustalenia trybu i zasad . opraC'ow'lnia lowil?ckiego planu 
hodow lanego (Monitor Polski Nr 55, poz. '265). 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z d niem 
1 stycznia 1974 r. 

Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego: w z. J. Kardyś 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOłECZNEJ 

z dnia 17 grudnia 1973 r. 

w sprawie zezwoleń na produkcję, wprowadzanie do obrotu t na pnywożenie' z zagranicy niektórycb środków 
spożywczych. 

Na podstawie art. 5 ust 2, art. 11 ust. 3 i art. 12 ust. 2 
pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. o ,wa~ 

runkach zdrowotnych żywności żywienia (Dz. U. '. 
z 1970 r . Nr 29, poz. 245 i z 1971 r. Nr 12. paz, 115) zarzą

dza się. co nast ępuj e : 
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§ 1. Rozporzą<;lzenię, ąkreślą zasap,yi tryb wydaW,ania. § 7. , 1' ~I Wniosek , o :Z;,ezwolęnie na produkcję dietetycz'-
zezwoleńną: "', ' . ''' nego śwdka spożywczego lub ,odżywki ' powinienz,awierać: . 

l) produkcję i wprowadzanie do obn;)tu dietetycznych 1) nazwę i adres przedsiębiorstwa, a dla pfZedsiębior-. 
środków spożywczych >i odżywek, a także na ' wprowa- stwa wielozakładowego ponadto nazwę L adres zakła-
dzanie . do •• obrotu takich, artykvłów, przywożonych uu; który ma podjąć produkcję, 
z zagranicy, , ," 

2) produkcję i wprowadzanie , do obrotu, jako środków 
spożywczych lub iCQskładników, substancji, które nIe 
by/y dotychczas stosowane w kraju w celu żywienia ' 
ludzi, . ,"", " . . , , 

3) wprowadzanie do obrotu lub stosowania, w produkcji 
środków spożywczych i używek wyprodukowanych 

, według wymagań zagranicznego odbiorcy, odmiennych 
od warunków zdrowotnej jakości obowiązujących w 
kraju, - , 

4) Pfzywożeńie . z zagranicy ' w celu wprowadzenia do 
obrotu śrppków spożywczych, używek oraz ' substancji 
dodatkowych dozwolonych, o odmiennych Cechach 
żdrowotnej jakośc:iniż określone w przepiśąch lub 

, normach obowiązuj,i'cych w. kraju, 

5) " przygotowywanie i wydawanie posiłków dietetycż-
nych. ' 

" § 2. L Zezwolenia, o których mowa w § 1 pkt 1-4, 
w:ydajeGłówny Inspektor Sanitarny, a ' zezwolenia .okreś

lone w § l pkt 5 wydają powiatowi ' inspektorzy sanitarni, 
właściwi ze względu na miejsce z.amierzonegoprzygoto
wywania i wydawania posiłków dietetycznych. 

2. Zezwolenia określone w § 1 .pkt.4 wydaje się po 
uprzednim uzyskaniu w trybie przepisów o normaHzacji 
zezwolenia na odstąpienie od Polskiej Normy lub normy 
branżowej, jeżeli norma taka została ustanowiona i obo-
wiązuje w zakresie importu. ' 

§ 3. 1. GtównyInspektor Sanitarny wydaje zezwole
nia określone w § l pkt I po zapoznaniu się z opinią In
stytutu Lywności i Lywienia, a zezwolenia określone w 
§I pkt 2-4 po zapoznaniu się z opinią Państwowego Za-

. kładu Higieny. 

2. Opillie określone w ust. 1 uzyskują zainteresowane 
jednostki składając we właściwym instytucie wymagane 
dane i materIa/y . 

3. Koszty badań niezbędnych do wydania opinii 
określonej w ust. 1 ponosi jednostka ubiegająca się o ze
zwolenie na zasadach ustalonych przepisami dotyczącymi 
wykonywania prac przez instytuty naukowo-badawcze nd 
zlecenie jednostek gospodarki uspołecznionej. 

§ 4. Główny Inspektor Sanitarny w wydawanym ze
zwoleniu mQŻeZObowlązać zainteresowane jednostki do 
przestrzegania szczególnych wymagań niezbędnych dla 
ochrony zdrowia. 

§ 5. 1. Zezwolenie może być wydane na czas okreś
lony, a jeżeli chodzi o zezwolenia, o których mowa w § l 
pkt 3 i 4 - na określoną ilość. 

2. Zezwolenie może być cofnięte w razie stwierdze
nia" że określone w nim wymagania nie są przestrzegane. 

§ 6. 1, Z wnioskiem o zezwolenie na produkcję w 
celu wprowadzenia do obrotu · dietetycznego środka spo
żywczego lub odżywki ' występuje jednostka organizacyj

, na, która zamierza produkować dietetyczny środek spo
żywczy lub odżywkę, a o zezwolenie na wprowadzenie do 
obrotu takich artykułów przywożonych z zagranicy - od
biorca krajowy, 

2. Przez odbiorcę krajowego należy rozumieć przed~ 

siębiorstwo lub inną jednostkę organizacyjną, dla której 
przeznaczony jest środek spożywczy zakupiony od zagra
nicznego dostawcy . . ' 

2) ' nazwę i charakteryśtykędiet.etycznego śroq.ka >,:'spo- : " . ' 
żywcze.go lub odżywki oraz . uzasadnienie c,elowości 
podJęcia ich produkcji. 

2. Do wniosku, o którym . mowa w ust. l, !1ateży , do.
łączyć: , 

1) sz<:zegółową recepturę z uwzględnieniem , ilościowego 
i jakościowego składu sU,fowców" orazins.ŁJ;ukcJę tech
nologiczną · prod~kcji wraz , z propol}owa!1Y~ . terminem 
przydatności do , spożycia, , \, 

2) posiadane wyniki badań laboratoryjnych fizyko-che-
micznych i mikrobi'ologicznych, ' 

3) 3 próbki w ilości potr.zebnej do przeprowadzenia bą, 
d-ań lub 3 opakowania, oryginalne, 

4) 3 komplety wzoru opakowania z uwzględnieniem , 
treści oznaczeń, które będą zamieszczone na · opako
waniu, projekty druków reklamowych i informacji 
przeznaczon ych dla konsumenta, 

5) opinię inspektora sanitarnego właściwego ze . względu 
na położenie przedsiębiorstwa (zakładu), które ' ma 
podjąć produk,cję, o jego stanie i wyposażeniu sani-
tarnym. ' . . . 

§ 8. .t. Wniosek o zezwolenie na wprowadzenie , do 
obrotu dietetycznego środka spożywczego .lub odżywki 
produkowanych za granicą powinien zawierać: 

1) nazwę i adres odbiorcy krajowego, 

2) nazwę i charakterystykę dietetycznego środka spo
żywczego lub odżywki orąz uzasadnienie ,celowości 

wprowadzenia do obrotu . tego artykułu, 

3) oznaczenie kraju, w którym artykuł nabyto, oraz na-' 
zwę i adres producenta, . 

4) dane określone w § 7 ust. 2 pkt 1-4. 

2. Nie ma potrzeby zamieszczenia we wniosku diłnych 
określonych w § 7 ust. 2 pkt 1-3, jeżeli wnioskodawca: 
1) przedstawi świadectwo zawierające charakterystykę 

właściwości zdrowotnych środka spożywczego lub od
żywki przęwidzianych do wprowadzenia do obrotu, 
wysta,wiane przez zagraniczny organ sanitarny sto
sownie do zawartego porozumienia lub 

2) wyjaśni, że nie ma możliwości ich przedstawienia. 

§ 9. 1. Zezwolenie, o którym mowa w § 6, powinno 
zawierać nazwę, skład i charakterystykę dietetyczn€go 
środka spożywczego lub odżywki, ' okres przydatnQści do 
spożycia oraz nazwę i adres producenta' lub odbiorcy kra.
jowego. 

2. W zezwoleniu mogą być przewidziane niezbędne 
dla ochrony zdrowia szczególne warunki produkcji lub 
wprowadz.enia do obrotu dietetyczne,gQ środka spożyw~ 

czego albo odżywki, dotyczćlce w szczególności jakości 

surowców, stosowania substancji doda tkowych, stosowania 
określonej technologii oraz opakowań i oznaczeń na opa
kowaniu i na drukach reklamowych lub informacyjnych . . 

3. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej prowa
dzi ewidencję wydanych zezwoleń, których odpisy otrzy
mują właściwi terenowo państwowi inspektorzy sanitarni. 

, § 10 . . 1. Z wnioskiem o zezwolenie na produkcję i na 
wprowadzenie do · obTotu jako środków spożywczych lub' 
ichskladników takich substancji, kŁóre nie były dotych
czas , stosowane w kraju w celu żywienia ludzi, występuje · 
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minisler"' spr-a:wli'jący nadzór nad jednostk'ą ' 6rganizaq1jną, 
zamierzającą ,pr~dukowaćtilką substaricj'ę dub v';ipro\VaŁlzać 

ją do .obroJu, 

. 2. Wniosek, o którym mowa W · usi. 1; powinien'za
wierać: 

.(. . l) '·'nazwę · i adr.es " pr,zensiębiorshva ,(z:aldaoll). . mającego 
' podjąć prodlolkcję .substancji 'w kraju " lnbzam l e-rzają

cego wprowadzać ją do. obrotu, 

,2) okr,eśleniewłaściwości, prz~zn'aczenia i s;':JOsobll wy
korzystania substancji oraz uzasadnienie clowości 

. , '_ jej stosowaf.)ia dozywienia ludzi.' · 

' 3. Do . wniosku na.leży dołączyć: 

1) ' szczegółciwą chc.rakterystykę chemicz.ną i toksykolo
gicznąsubstancji, 

2J' : (jP i ś ·technologii ' uzyskiwania ora?: . metod \vykrywania 
i oznaczania svbstancji, 

3) wyniki '" badań toksykologicznych . prze prowadzonych w 
zakresie i według metodyki ustalonych . przez Państwo
w·y · Zakład Higieny iN ciągu 30 dni od dnia ' złożenia 

<wniosku, 

4) próbkę substancji w iłościniezbędnej do przeprowa
dzenia badań, 

5) ' posiadane ' przez wnioskodawcę inne matcria'ly cha
rakteryzująte diwą substancję. 

4. Jeżeli wniosek o zezwolenie na wprowadzenie do 
obrotu dotyczy substancji, która ma być przywożond 

z zagranicy., we wniosku należy ponadto podać dane do
tyczące " zagranicznego ' dosta wcy oraz dołączyć orzeczen ie 
o j ~ j nieszkodliwości, wydane przez właściwy do spraw 
nadzoru nad zdrowotną jakością środków spożywczych 

organ państwa, z którego dana substancja pochodzi. 

§ 11. Zezwolenie, o którym mowa , w § lO, może usta
lać warunki stosowania danej substancji, rodz'aj środk ów 

spożywczych, do których produkcji może być ona używa
na, sposób oznaczania środków spożywczych zawie rliją

t y ch te substancje i inne wymagania konieczne ze wzglę

du na ochronę zdrowia konsumenta. 

§ 12. Zakłady, które zamierzają produkować, przy
wozić z zagranicy lub wprowadzać co obrotu suhstancJ ę , 

o której mo-wa w § lO, są obowiązane zawiadomić o tym 
powiatowego inspektora ' sanitarnego wła ściwego ze wzglę
duna ' polożenie zakładu. 

§ 13. 1. Z wnioskiem o zezwole nie na wprowadzenie 
do ' obrotu na rynku wewn()trznym środka spożywczego 
lub używki wyprodukowanych ' według wymd9an zagra
niczneg().. odbiorCy , klóre nie odpowiadilją OhOWIązu jąc ym 

warunkom jakości zorowotnej, może Wystąp i Ć m'inister 
s pra wujący nadzór nad jednostką organIzacyjną będącą 

producentem danego' środka sElOżywczego lub używki. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. l, powinieri od
powiadać wymaganiom określonym w § 7 liSt. 2, a po
nadto powinien określać wle!kość pclrtii (ilość) i pr opo
nowany przez wnioskodawcę sposób wprowadzania jej 
do obrotu oraz wskazać odst ę ps twa od obOW i ązujących 'w 
kraju warunków jakości zelrowotn.ej. 

§ 14. W zezwołeniu, o którym mowa w § 13, okr 8śl a 

się rbozaj środka spożywczego Itlb używki i ilość, która 
może być. wprowadzona do obrotu w kraju. Ponadto w 
zp.zwo leniu mogą być określone warunki · wpro'vvadzen ia 
do obrotu danego środka spoży'wCZC' 90 lub używki. 

§ 15 .. 1. Z _...wnioskiem o zezwolenie u'tl .przywóz' z za
granicy w celu wprowadzenia' do ohrotu bezpośrednio · luh 
po przerobie środków spożywczych . używeki51lbshHlcji 

dodatkowych dozwolonych, określonych w § 1 pkt 4, moie ·. 

wystąpić minister spl'awlljący riadzór nad , jednostką orga
ni zacyjną, 'która ma być odbiorcą kraiPwymdanego 'arty~ 

ku I II' . 

. '2. 'Wniosek ókreśłonyw Ust. 1 p0winien: 

1) wskazać, w jakim zakresie ' dany środek spożywczy, 
używka lub substancja dodatkO\Va.. hięódpCiwiada 000-

. w:ązującym wymaganiom , zdrtiw'otnej jakości, : 

2) wskazać kraj, w którym te artykuły mają być 'nabyte, 

3) okreśłać ilość artykułów, która ma być przywieziona, 
lub okres, w którym dany arty~l1ł będ'zla przy\yoż'ony, 

- . .' , . , . ~ .' 

4) zawl.erać uzasadnienie konieczności przywi ezienia . da-
nego artyk u·lu. . 

3: JeżelJ chodzi o , zezwolenie na przyw.(:z z zagrani
cy artykułu, który ma być wprowadzony do obrotu po 
uZtd'atnieniu; we wniosku należy wskazaćzilkres i m-iejsce 
(adres zakładu) ,uzda tnien i a takiego arty'k ulu. 

4. Do ,wniosku pow-inny być dołączone posiadane 
p~zez wnioskodawcę dane ' pozwalające ocenić ze stano
wiska· ochrony zdrowia znaczenie odstępstwa, które wy
kazuje , dany artykuł w stqsunku do wymagań. obowiąz\l

jących w kraju. 

§ 16 . . 1. Ze'zwolenie na .przywóz · z zagranicy (§ 15) 
może ustalać warunki wprowadzenia. do obrotu łub . pr:ze- , 
znac,zenia artykułu objętego zezwol,eniem. . " . 

2. Zezwolenia na wprowadzenie do obrotu artykttłu ' 
pizewidzianego do uzdatnienia udziela się pod wanirikiem' 
uzyskania przez odbiorcę krajowego orzeczenia O' braku 
zastrzeżeń co do jakoŚci zdrowotnej danego artykułu, wy-o 
dai1ego przez organ nadzoru właści wy ze względu na po,; 
łożenie zakładu przeprowadzającego uzdatnienie. 

3. O warunkach usta,1onych w ,zezwołeniu odbiorca 
krajowy obowiązany jest -, zawiadomić przedSiębiorstwo 

(zakład), któremu odstępu j e w części łub w całości art y
kuł objęty zezwoleniem, przez doręczenie mu odpisu ze
zwolenia i wyników badań przewidzianych w zezwoleniu. 
Dotyczy to również zakładu, który ma llzdatnićdany arty
kul. 

§ 17. 1. Posiłki dietetyczne mogą być przy gotowy
wilne i wydawane w zakładach, które uzyskały na ' to ze
zwolenie powiatowe ~Jo inspektora sanitarnego właściwego 
ze wzgledu na położenie za ldachl. 

2. Zezwolenie może określać szczególne ' warunki sa: 
nit a rne, którym powinien odpowiadać zakład wydający 

pos i łki dietetyczne. 

3. Zaklacly wydające posiłki dietetyczne obowiązane 
są prowadzić· jadłospis potraw dietetycznych. Przy po
szcze uólnych pozycj ach jadłospisl1 powinr;'J być podana 
chilrakterystyka (np. niskosodowe, wysokobiałkowe itp'.) 
i rodZŁl j schorzeń, przy k Ł<iryc!1 dana potrawa może być 

stosowana. 

4. Przepis usi. 1 nie dotyczy zakład.',w opieki zdro
wotnej zamkniętej, zakładów pomoCy społecznej, l.akładów 

opiekuliczo-wych,nvawczych, . wojskowych zakładów ży

wien ia zbiorowego orilZ za kładów karnych. 

. ~ 18. Powiatowy inspektor sanitarny może cofnąć ze
zwo lenie,. jeżeli zakład wydający posiłki dietetyczne na
Tus za wymagania w ziJkresie sporządzania i wydawania 
potraw lub pos i łków alho nie przestrzega warunków sani

,tarn,ych ustalonych w zezwoleniu. 

§. 19. Przepisy § 17 i 18 stosuje się odpowiednio do 
. zakł ,,\dD~ . ,ga-rmażeryjnych wf>rO\vadzających do obrotu 
potrawy dietetyczne .. 

.§ 20. L Przedsi~biorstwa~ produkujące w dniu wejścia 
w życie rozporządzenia di~tetyczne środki spożywcze lub 

., 



Dziermik Ustaw Nr 51 ~ "632 ' 

odżywki' obowi4z~ne . są w ciągu miesiąca ' otfdaty ,,jego" ' " i odzywek. ' Artykuły wyptodukowane p'o r upływie tego ' 
wejścia w życie wystąpić o zezwolenie, o którym ' m(jwa terminu podlegają wycofaniu z obrotu. 
w § 6; do czasui-ożstrzygnięcia sprawy przez Głównego§ 21. Przepisy' rozporządzenia dotyczące ' ~oj~wóĆlz-
Inspektora Sanitarnego mają one prawo ,'produkować te kichinspektorćw ' sanitarnych stosuje się do inspektorów 
środki 'na zasadach dotychczasowych: ' sanitarnych dla mi~st,«yłącz,onych z wojewóiJzt w, a do- / 

, 2. Produkcja i wprowadzenie do obrotu dietetycznych tyczące powiatowy~łL inspektorów sauitarnych- do 
środków spożyw:czych i odzywek, dla których przed dniem miejskich inspektorów sanitarnych w ' miastach , stanowią-
wejścia w . żyCie rf)Zporządzenia została ustanowionil Pol- cych, p()wiaty i portowych inspektorów !,an it(lrnych oraz 
ska Norma lub nCJrina branżowa, nie wym~gają zezwoleń, dzielnicowyc:hinspektorów sanitarnych w mias,tach \vyłą-

czonych z wojewśi.dztwa. '.', , 
3, Przedsięhiorstwa, które w ciągu Il\ 'ie'siąca od dnia 

wejścia w życie rozporządzenia nie zgłosiły ' wniosku § 22. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem , l )u-
o zezwolenie, obowiązane są po upływie tego terminu tego 1974r. 
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ROZPORZĄDZENIE MiNISTRA PRACY, PłAC I SPRAW SOCJALNYCH 

oraz 

MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO I USŁUG 

z dnia 18 grudnia 1973 r. 

w sprawie podstawy wymiaru emerytury, rent j składek oraz wysokości składki na ubezpieczenie społeczne 
rzemieślników. 

Na podstawie arl. 9 ustawy z dnia 8 czerwca 1,972 r. 
o upezpieczeniu społecznym rzemieślników (Dz. U. N~ 23, 
poz. 165) zar:ządza się. co następuje: 

§ 1. 1. Podstawę wymiaru emerytury, rent i składek 

Wielkość miejscowości wykonywania rzemiosła 
.. 

I 
W strefie Miejscowość 

I 1 2 

I w gminie .. 
II do 20 tys. mieszkańców, nie wchodząca w 

gminy 

III powyżej 20 tys. do 50 tys. mieszkańców 

IV powyżej 50 tys. do 150 tys. mieszkańców 

V powyżej 150 tys. do 300 ty~. mieszkańców 

VI powyżej 300 tys. mieszkańców 

2. Rzemieślnikowi wykonującemu rzemiosło zaliczone 
do pierwszej kate,gorii , który z uwagi na uzyskiwanie nis· 
kich dochodów jest caJkowicie zwolniony od opłaty skar
bowej, można ustalić podstawę wymiaru w . kwocie 1.200 zł 
miesięcznie; ustalenia podstawy wymiaru dokonuje , od
dział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej "od
działem Zak Jadu", na wniosek izby rzemieślniczej i na 
czas oznaczony we wniosku. 

. 3. Dla osoby współpracującej z rzemieślnikiem, która 
nie ukończyla 18 lat życia, podstawę wymiaru stanowi 
polowa odpowiedniej k waty określonej dla osób współ

pracujących (ust. 1). 

4. Wykaz rzemiosł zalic40nych do pierwszej kategorii 
zawiera . i.ałącznik nr l do ruzporządzeni ~ . Rzemiosła nie 
wymienione w tym załączniku zalicza śię do ,kategorii 

, drugiej. 

§ 2. 1. Na wniosek i{by rzemieślniczej . uwzgJędn'ia 
jący rodzaj i miejsce wykonywania rzemiosła lub · inne 

określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 1972 r. o ub8z
pieczeniu społecznym rzemieślników (Dz. U. Nr -Q3, 
poz. 165), zwaną dalej "podstawą wymiaru", stanowią ' 
miesięcznie następujące kwoty: 

I Dla rzemieśJ ników wykonujących! ' 
rzemiosJa zaliczone do kategorii Dla osób współ-I ' . , . pracujących 

plerwtzeJ drugleJ ż rzemieślnikami i 
z zł I 

I 3 4 I 5 I 

1.200 1.500 1.000 • 
skład 

1.400 1.900 LOOO 

1.800 2.300 1.200 

2,200 2.800 1.400 

2.600 3.400 1.700 

3.000 4.000 2.000 

szczególne okoliczności oddział Zakładu 'może obniżać 

rzemieślnikowi - na czas oznaczony we wniosku - kwo
tę podstawy wymiaru określoną w § 1 ust. 1 lub · 2, nie 
więcej jednak niż o 50%. 

2. Na wniosek rzemieślnika lub osoby współpracują
cej z rzemieślnikiem oddział Zakładu może podwyższyć 

kwotę podstawy wymiaru określoną w § 1 ust. l, nie wię· 
cej jednak niż o 100010. 

3. Liczba rzemieślników z obniżoną kwotą podstawy 
wymiaru nie może przekraczać 10% liczby .. rzemieślników 
objętych ubezpieczeniem społecznym. 

4. Kwotę podstawy wymiaru obniża się lub podwyż· 
sza począwszy od miesiąca wskazanego w decyzjioddzia
lu Zakładu, nie później jednak niż do miesiąca, w którym 
decyzja została wydana. 

§ 3. 1. Podstawę wymiaru emerytury, renty inwalidz
kiej i renty rodzinnej po rzemieślniku lub osobie współ· 
pracującej z rzemieślnikiem stanowi przeciętna miesięcz-


