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za te miesiące zostały opłacone składki na ubezpie-
czenie społeczne, ' 

2) okresy przerw w prowadzeniu działalno~ci określonej 

w § 1 spowodowanych niezdoLnością do pracy pO ' dnIU 
objęcia ubezpieczeniem, nie więcej jednak niż 3 mie-
siące w roku kalendarzowym, ..... 

3) , okresy przerw spowodowanych remontem taksówki, 
" "nie więcej -jednak niż l miesiąc ' w roku kalendarzo'

wym, 

4) 'o~resy ubezpieczenia określone w przepisach o ubez-
piet:zę,niu społecznym rzemiEślników. ' 

2. Do ' okresów ubezpieczenia zalicza się okresy: 
1) prowadzeni,a d'?iałalności okreś :on.ej w § 1 ust. l przed 

. dniem objęcia uhezpieczeniem społecznym; okresy te 
stwierdza właściwa organizacja zawodowa, a w odnie
sie'niu do os'ób, o' których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 -
oddział Zakładu Ubezpieczeń Spo!ecznych w KraJ.cówie, 

2) zatrudnienia, ' równorzędne z okresami zatrudnienia 
i zaliczalne do okresów zatrudnienia w rozumieniu 
przepisów o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym 
pracowników i ich rodzin, 

3) ubezpreczenia społ.ecznego na podstawie odrębnych 
przepisów, ' z wyjąlkiemokresów, o' których m,)wa W 

ust. 1 pkt 4. 

§ 4. Okres ubezpieczenia społecznego wymagany do 
uzyskania emerytury wynosi 25 lat dla mężczyzny 'i 20 lat 
dla .kobiety, w tym co najmniej 5 lat ubezpieczenia okreś
lonego w §3 ust. 1. 

§ 5. 1. Osobie upr~wnionej do emerytury lub renty 
'inwalid~kiej, któca prowadzi nadl!ll działalność określoną w 
§ l i z tego tytułu osiąga dochód roczny nie przekra.cza
jący 24,000 zł, nie zawie'sza się pra wa do \emerytury lub 
renty il'lwalidzkiej. 

2. Osobie uprawnjo~ej do emerytury lub renty inwa
lidzkiej, ktora prowadzi nadal działalność określoną w § 1 
.i z tego tytułu osiąga dochód roczny przekraczający kwo
tę wymienioną w ust. l, wypłaca się emeryturę lub rentę 
inwalidzką wraz z dodatkami w połowi€, z tym że nie wy
płaca 'się dodatku z tytu-łu zaliczenia do i grupy inwałrdów. 

3. Dochody, o których m.Jwa w ust. 1, określa tereno-

wy organ administracji państwowej na podstawie obrotu 
lub dochodu osiągniętego w poprzednim roku poda,tkGwym. 

§ 6. , 1. Osobo~, które w dniu wej~cia w życie rozpo
rządzenia pobierają zasi'lki , okresowe z Fund'uszu S.~mop . )
mocowęgo Naczelnej Rady Zrzeszeń Prywatnego J-lar.tJlu 
i Usług PoJskiej Rzeczypospolitej Ludowej, przyzndje się: 

l) emerytury ~ jeżeli przed dniem wejścia w życie roz-
pcrządzenia os iągnęły wiek t.merytalny, , . 

2) renty inwalidzkie - Jeżeli zost~ły zaliczone do I lub II . 
grupy inwalidów. 
2. Emerytury i renty inwalidżkie, o których mowa w 

ust. l, przyznaje się w wysokości najniższej emerytury lub 
renty inwalidzkiej olt,reślonej w przepisach o ubezpieczeniu 
społecznym rzemieślników, • 

3. E,mery!ury lub renty inwalidzkie, o których mowa 
w ust. l , p'rzyznaje się' od dnia 1 września 1974 r. 

, , 
§ 7. Wniosek o przyznanie emerytury lub 'renty w 

d ro dze wyjątku sklada naczelny organ organizacji zawodo
wej zrzeszającej osoby, o których mowa w § 1. 

, § 8. Tracą moc: 

1) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 1969 f. 
VI sprawie ubezpieczenia społecznego właściCieli tak
sówek (Dz. 0. Nr 9, poz. 66), 

2) rozporządzenie Rady Ministrów z d nia 8 stycznia 
1970 r. w sprawie ubezpieczenia społecznego osób wy
konujących rybołówstwo morskie na własny rachun l~k' 
oraz uprawiających fI,isactwo turystyczne na rzece Du
najcu (Dz. U. Nr l, poz. '4), 

3) zarząd~enie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac 
oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury 
Fizy'cznej i Tl,Irystyki z dnia 25 czerwca 1970 r. w spra
wie zasad i trybu za liczania do okresów ubezpieczenia ( , 
społecznego okresów uprawiania flisactwa turystyczne- , 
go ,na f.zece Du'najcu przed dniem 1 marca 1970 r'. (Mo-
nitor Polski Nr 22, poz. 178). -

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 wrześ
nia 1974 r. 

Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz , 
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z dnia 1 sierpnia 1974 r. 

zmieniające rozporządu"nfe w s~rawte ok-reślenla, z Jakich praw nylą7anycb ze stosunkiem Jlracy kor:zysłają osoby 
umieszczone w ośrodku }luystosowania społecznego. 

Na podstawie art. 99 § 4 Kodeksu karnego wykonaw-
czego zarządza się, co następuje: ' , 

§ I. .W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
28 września 1970 r. w sprawie określenia, z jakich praw 
:związanych ze stosunkiem pracy korzystają osoby um iesz
czone w ośrodku przystosowania społecznego (Dz. U. Nr 24, 
poz. 196) wprowadza się następujące zmiany: 

. 1) w § 5 ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 
"Jednakże na zaspokojenie alimentów , egzekucji pod
lega również częś ć wynagrodzenia przypadająca na 
pokrycie zryczałtowanych koszlów pobytu w ośr o dku'''i. 

2) § 13 otrzymuje brzmienie: 
',J 13. Osonom umieszczanym w ośrodku, bez względu 
na to, czy są zatrudnione, przysługuJą upraw nienia da 
świadczeń leczniczych zakładów ' społecznych służby 
zdrowia albo służby zdrowia zakładów karnych , i aresz
tów śledczych na zasadach ustalonych dla ubezpieczo- ' 
nych. T ryb i szczegółowy zakres udzielania świad,czeń 
leczniczych usta lą Min)strowie Spra wied,liwości oraz 
Zdrowia i Opieki Spolecznej." . 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: p, Jaroszewicz 
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