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USTAWA ' 

z dnia 17 grudnia 1974 r. 

o świadczeniac;h pieniężny~h z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne. 

• Art. 3. 1. Świadczenia określone ustawą przysl!!9ują 
z tytułu zatrudnienia pracownika na obszarze , Pblskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej. 

Art. 1. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecz
nego na warunki'ch i · w wysokośd określonych ustawą 
przyslugująpracownikom i ich rodzinom w razie choroby 
macieq:yństwa, ' 

2. Rada ' Ministrów qkreśli zasady, wysokość i tryb 
przyznawania śwjadczen V! razie choroby, i maci.erzyństwa 
obywatelom polskim delegowanym do pracy za graniCą w I 

polskich misjach dyplomatycznych, urzędach konsularnych 
lub w' innych placówkach. 

Art. 2. Świadczenia pieniężne z ubęzpieczenia społecz
nego w razie choroby i macierzyństwa ' obejmują: 

1) zasiłek chorobcwy - w ra;,:ie niezdolnośc~ pracownika 
do, pracy wskutek chO'robY i 

2) zasiłek wyrównawczy .~ W razie pO,djęcia przez pra-, 
cownika ze \ wzgtłę'Ehr' na ' stil'l1':' 'ldrowiapracy za - obrri,ż0" ,/ 

j nym wynagrudieniem;' ' , > 

" 3) zasHekporQdo.wy ~ z tytu,łu,' urodzenia dziecka, 

4) zasiłek macierzyński - w okresie urlopu macierzyń-, 
, ski~goJ 

51 z3sHeko,piek uńczy - w razie konieczności osobisre9,o . 
s.pra,wowania przez pra c'ownika. opieki l'lad "d'z:ief.'kiem 
111<b cheryin , Gilonki,em f E> c:ti4fl Y , 

"6) , zasHek 'pogrzebowy '-,-- :' w r ~zie śmierci pracown~kil lufY, 
cz.łońka jego rodziny . '1 . 

Art. 4 . .1. Przepisów ustawy nie stosuje ~ię do: 
1) obywateli państw obcych zaCrudnionych w obcych mi

sjach dyplomatycznych, urzędaCh konsularnych lub w 
międzynarodowych instytucjach i ..ńie mających w Pol

, sce 'stałego pobytu, jeżeli umowy ,'międzynarodowe ,nie 
" st'aqowią: inaczeJ.,' '. . 

' 2} ' małżonka zatrudnionego w' zaldarlz-i"epracy prowadzo" 
nym przez drugiego z małżpnków, 

3) osób zatwdniońych w zakłagzie pracy prowadzohym 
" przezich ,wjbliżs~ego krewnego lub powińowatego na 
'wlasny lub wspólny ' rachunek., jeżeli podlegają ~ jako 
.osoby współpracując.e- ilbezpie'czeifiiu na podstawie 

:'; ~Lte~i'sqW O ; uhęzp ieqeniu ·, sIioleGzny1D r;zetnie .ślników, 
, ; ( ,h;h'., i iJny'~h , pi:zep rsówbkni'Ś lający cn ,Zcl'sa<i y u bez pie

czeni·a osóbwspólpl aCl1 jącY<:;fl, ~ 
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. 2. Osoby zatrudDlone , przez' najbliższegC) "krewnegO' lub 

powinowatego i nie podlegające ubezpieczeniu na podsta
wie przepisów ó u'qezpieczeniu społecznym rz~IJiieślników 
lub' innych przep!sów okreś:ających żasady ubezpieczenia 
osób współpracujących mają prawo do świ~dczeń ' okreś:o
nych ustawą, jeżeli~ 

1) nie .. pozostają z. nim we wspólnym gospodarstwie do
mowym, 

2) zgłoszone zostały do ubezpieczenia społecznego przed 
powstaItiem okoliczności uzasadniających prawo do 
tych swiadFzeń. · 

3. Za najbliższegb krewnego łub powinowatego w· rozu
mieniu ust 2 uwaza się dziecka własne i przysposabione 
~)[az dziecRa obce przyjęte na wychowanie, pasierba, radzi
ców" .osobę przyspasabiającą, ' 0jczyma, macachę, wnuka,; 
dziadków, rodzeństw p, teściów, zię.cia, . synową, szwagra 
szwagierkę· 

RozdZiał 2 

Zasiłek chorobowy. 

Art. 5: 1. Zasifek t harobowy przysługuje pracawniko

wi, który ' stał się niezdolny da pracy z powadu chor.oby 
w c·zasie trwf.lnia zatrudnienia. 

2. Na równi z nfezdolnościąda pracy z pawadu choro
by traktuje Się niemozność w kOriywania pracy: 

1) w wyniku decyzji lub .orzeczenia właściwego .organu 
albo . zakładu służby zdrowia podjętych z przyczyn 

. przewidzianych , przepisami a zwalczaniu chorób za
kaźnych, 

2) z powodu przebywania w zamkniętym zakładzie .opie
ki zdr~wotnej w celu leczenia nałagu alkahołizmu. 

Art. 6. ' 1. Zasi ek chorobawy . przysługuje równi€Ż . .oso
bie, która stała się niezdolna do . pracy po ustaniu zatrud
n ienia, nJe później jedl1a.k riiżw .ciąg\!: 

1) trzech miesięcy - w razie zachorawania na brucelozę, 
gruźlicę, wściekliznę, zakaźne zapalenie wątroby lub 
zimnkę, 

2) jednego miesiąca - w razie zącharowania na inne 
choroby, jeźeli niezdolność do pracy trwała bez przer
wy co najmniej trzydzieści d·ni. 

2, W wypadkach, o których. mowa w ust. l,zasiłek 

chorobowy nie PJzysluguje. ' jeżeli: 
II potoZ'wiązani ustos·unk u prac'y pracawn·ik padjął , iriną 

szia-łaJność .zaraJJkową, . 
2) rozwiązanie stosu nk u . p-ra'cy nastąpil·o po wyczerpaniu 

prawa' do zasiłku .albowskutek przejścia na emeryturę 
. Iub rentę. • 

Att. 7. 1. Pracownik nabywa prawo da zasiłku cho-
robowego: . 

1) be.z względu na .okres pozostawania . w zatrudnfeniu -
jeżeli jest zatrudniony na czas nie określany lub na 
nkr?s wstępny. 

2) poprzepraóowanlU co najmniejjedhego , mi€siąca 

Jezell Jest zdtrudniony na podstawie umowy o pracę 
zawartej na ók respróbny, na czas określony lub' na 
czas wykoDiI'-nia okreś:lonej pracy . . 

2. Warunek,. o którym rIl9wa w u:st. l p~t 2, nie jest 
wymagany. jeżeli . niezdolność do pracy zostala spawodo
wana, wypadkiem przy pracy, 'chorobą zawodową lub przy
czynami określonymi wart 5 ust. ·2 pkt r. 

Art. 8. Zasiłekcho'wbowy przysługuj'e przez okres 
trwania niezdolności da pracy z powodu ch0foby łub ni'e
możoBści wykonywilniii pracy .z. przyczyn okreśJ,onych w 
art. 5 list. 2-nie dłutej Jedn.a~ niż prz~ SZęM: . ffilesięcy;, 
ą . jeżeli niezdolno~ć , do pracyspowadaw~ na zostalił gruźli: 
cą -nie dłużej niź. przez dziewięć miesięcy. 

. .-----~--------~--~--~~-------

Art., 9. l~ Da. okresu, . o którym mowa wart. 8. lwane
go .dalet"okresem zasiłkowym", wlie'zasię akre.sy nieprzei
~anej niezdolnaści do pracy ~pow'odowanej \ą Sc)Illćl }:hora
bą lub różnymi chorobamJ. ją ~ rÓwI)i(·ż ok resy niem9"tności 
wykonywania pracy z przyczyn określonych wart. 5 ust. 2. 

2 .. Do okresjl zasiłkawego wlicza się okresy poprzed- ' 
ni·eJ niezdolności ·do pracy, spowodowanej tą s'amą choro
bą. jeż-eli przerwa pomiędzy u'staniem ' poprzedniej a paw
staniem ponownej niezdalnaści da pracy nie przekraczała 
trzydziestu dni. 

Art., 10 . . JeŹeli po upływie .okresu zasiłkowe'ga pr-acaw
nik jest nadal niezdolny .da pra-cy z pawodu choroby, 
a daJsze .leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zda:
ności. do pracy, wyplata z3silku chO'robawega może być 

przedłużona na okres' tego leczenia- ·nie dłuźej jednak 
niż na okres daiszych trzech miesi-ęcy. 

\ 

Art. H. 1. MIesięczny . zasiłek chorobowy wynos-i100łł/ó 
wynagrodzenia. 

'ł'].. Za każdy dzień stwierdzonej niezdalnośc( da pracy, 
nie wyłączając dni wolnych ' od p.racy, wypłaca się ' j e dną 

trzydziestą część zasiłku miesięcznego. 

Art. 12. 1. Pracownikowi, który otrzymuje wyłączq.ie 

wynagrodzenie według stawki miesięcznej w stałej wyso~ 
kaści, zasiłek ,charabowy wyplaca się w k woc;ie" wynagra
dzenia, której nie otrzymał .on z powadu niezdolnaŚci do 
pracy. 

2. Jeżeli pracawnik otrzymL1je ' wynagrodzenie według 
innych zasad niż określane w ust. 1, podsta wę wymiaru 
zasiłku stanowi przeciętne ' wynagradzenie . miesięczne 
z okresu zatrudnienia w ciągu ostatnich trzech' miesięcy 
kalendarzowych przed miesiącem, w którym pawstała praj, 
wa do zasiłku. 

3. Jeżeli wynagradzenie podlega podg,1kawi ad wyna
grodzeń i składce na cele emerytalile, do abiiczenia zasił
ku przyjmuje si'ę wynagradzenie pomniejszone o kwoty pa
datk u i składki. 

Art. 13. Ministpr Pracy, Plac i Spraw Socjalnych w 
drodze rozporządzE'nia .okresla: 

1) składniki \Vynagrodzeniauwzględniane przy ustalaniu 
wysokos-ci zasiłków oraz szczegółowe z~sady {ch .obli
czania, 

2) wypadki, w których :z ' uwagi na charakter pracy lub 
zasady , wynagradzania podstawę wymiaru zasiłków 

ustala się . z okresu k~ótszego lub dłuźszego niż trży 

miesiące, oraZ I 
3) 'wypadki, w. których do oblicz.enia podstawy wymiaru 

zasiłku pr':z!yjmuje się kwoty ryczałtowe, i wysokość 
tych kwot. 

Art. 14. I. ZasiłE'k chorobowy nie prz)!.sluguj,ezą .okre
sy niezdolności do pracy, w których pracownik Z:'lChuwllje 
prawo do wynagrodzenia. Okresy te · wlicza się do okresu, 
zasiłkowego. 

2. Zasiłek chorabowy nie przysługuje również za ' ókre-
sy niezdol·ności do pracy przypadającej w czasie: 

1) url6pu bezpłatnego, 
2) tymczasowego areszt9wania, 
3) odbywania.!).ary pozbawienia wolności. 

Art. t5. I. Pracownikowi odsunię.temu od pracy w 
trybie okre'ślonym wart. 5 ust. 2 pkt! z powadu podejrze-. 
nia o nosicielstwo zarazków -choroby zakaźnej zasiłek 
ćhorobowy nie ptz,ysługuje, jeż~łj nie podjął prllponowa
l1ej lIlIJ ,przez. zakład pracy innpj 'pracy .nie zabronionej ta
kim osobom, odpowia(Olającej jego kwal ifikacjom zawodo
wym, lub pracy, do 'któ;ej maże być przyucwny. 
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2. Pracownikowi, z którym rozwiąz,ano stosunek pracy 
bez 'wypclwiedze nia ż powodu stwier,dieni"a" w ' tr t bie< ' okre
ś lonym w art. :S- vst '2 pkt t noski efśtwa zarazków 'ctłot o~ 
by zakażnej, zas iłek chorobowy nie 'przysługuje, jeże.li: 
'1) , nie zgł os i!' Się w ciągu siedmiu dni od rozwiązania sto

sunku pracy w organie ' do s'praw' zatrudnienia o skie
towaniędo pracy albo 

' 2) ' odmó wi! podjęcia pracy proponowa nej mu ' przez organ 
do , s praw zatrudnienia ' odpowiadają'cej posiadanym 

, p rze z nieg o kwalifikacjom zawodowym lub pracy, do 
'której może być przyuczony. 

Art. 16, L Zasiłek chorobowy n ie przysługuje za cały 
okfes 'niezdolnośc i do pracy , jeżeli niezdol ność ta spowo
doWan~a: zosta ł a rozmyślnie przez udzia ł w ' bójce lub pobi
ciu alb'o w ."vy n ik u inn ego umyślnego przestępstwa lub 
\v-yktoczenia. ' 

2. Okoliczności , ó których mowa w ust. 1, stwierdza 
się ,na pqdstawie orzeczenia sądu lub p,os vanowieni~ pro
kuratora o war unkowy m umorzeniu postępowania al bo 
orzeqenia koleg ium do spraw wykr oczeń. 

Art. 11. Pracow nikowi, którego niezdolność do pracy 
spowodowana zos tała nadużyciem alkoholu, zasiłek choro
bowy ni e przysługuje za okres pierwszych trzech dni tej 
ni ezd olności , 

A.-t. t8. J. Pracownik wykonujący w czasie zwolnienia 
lekarsk ieg'o od pracy JDną pracę zarobkową lub uciążliwe 
czynności mogące przedłużyć okres niezdolności do pracy 
albo wykorzys tujący zwolnienie od pracy w sposób nie
zgodny z celeln tego zwolnienia ---, ' traci prawo do zasiłku 
chorobowego ,za cały okres zwo)nienia. 

2 . .ok oliczności " o których mowa w ust. 1, ustal a się 

w tryhie przewidzianym wart. 49 ust. 2. 

Rozdział 3 

ZasHek wyrówn.a~czy. 

Art. 19. I. Zasiłek wyrównawczy przysługuje , pracow. 
nikowi ze zmniejszoną sprawnością do pracy, którego wy
nagrodze nie uleg ło obniżeniu, wskutek poddania s ię re

' h abilitacji zawodo wej w celu adaptacjI lub przyuczenia da 
określ()nej pracy . ' , 

2. W wypadkach, o których mowa w ust. .1, zasiłek 

wyrównawczy przysługuje przez okres rehabilitacji - nie 
~łużej jednak ni ż przez dwadzieścia ~ztery , mies'iące . ' 

3. Rada tv[inistrów określ i w drodze rozpo rządzenia 
szq.egółowe wa runki i zasaciy przyzna wania ;ws iłku , wy
równ awczego pracow nikom wymienionym w ust. 1. . 

, < 

Art. 20. ' E Zasiłek wyrównawczy prżysługuje również 
prac'ownikowi: Którego w'yna grodzenie uległo , obniżeniu 
wsku tek podjęcia pracy w tym samym lub innym zakładzie 
pracy w zwig,zku ze ~.tw i e,rdzeniern. w ~rybie okreś lonym 
w ar t.;.5 ust. 2 pkt 1.nosic iEds,twa zarazków choroby zilkaż-
n e j. " . 

2, W wy padkach, o których mowa w ust.), zasilel5. 
wyrównawczy przysługuj e przez okr,es pracy z obniżon ym 
wynagl:odze-r:iem" nie dłuże j jednak!1iż przez trzy mie-
s iące . ." '". ' 

Art. 21. Zasiłek wyrówn.awczy .stanow,iróżn!cęm~ędzy 
przeciętnym wy nagrod ,ze niem z " oluesu trzech ostatnich 
miesięcy zatrudnienia prze d powstaniem prawa do tego za
sHku 'a wynagrodze-niem miesięcznym osiąganym p odcza s 
pracy" w ' waruhkach oKreś'lonych wart. , 19 ust. ' l lub w 
arL 20 ust. 1." 

Arf. 22. 1. ' W ra zte zoiegu pr'awa do'zasiłku ; wy'rów
nawcźe'go ' i db .śwjaatZenia"· wyrównaw\Ć'~ego,6kteśtó'n ~gd 
w przepisach" o ' świadczeniach pieniężń-ych ' z tytułu" wy~ 

----------------~~~~--~--

padku przy pracy 1. chorób zawodowych, wypłaca się za-
siłek wyró'vvnawczy: ; " ',,: :' "' ;'''', ' 

. "2," Za;> ii el{ ;~yrÓwria w~zy 'jH~ 'R~iys.ług~]'r p;aĆ'o~ni~ o-
wi uprawnionemu do emerytury lub renty: ' ' " 

Art. 23. "Rada Min istrów może ok'reślić w drodze roz
porządzenia inne wypadki niż wymienione wart, 19 ust, 1 
i art . . 20 ust. l"w których przysługuje" zasiłek . wyrównaw
czy. 

Rozdział 4 

Zasiłek porodowy. 

Art. 24. 1. Zasiłek poro~owy przysługuje pracownicy 
z tytułu : , 

1) urodzenia dziecka lub przyjęcia dziecka na w.ychowa
nie, jeżeli z tego tytułu korzysta z urlopu na waru n-
kach urlopu macierzyńskiego, ' 

2) urodzenia dziecka lub przyj ę,cia dziecka na wychowa
nie i wystąpienia do sądu opi ekuńczego z wnios1<iem 
o wszczęcie postępowania w sprawie je go przysposo
bienia w okresie korzy stania z urlopu bezpłatnego 

udzie lonego dla sprawowania opieki nad małymi dzie ć 

mi, 
3) urodzenia dziecka po ustaniu zatrudnienia, . jeżeli , roz

wiązanie umowy o pracę w okresie ciąży nastiIpiło: 

a) z powodu likwidacji zakładu pracy, 
b) z , naruszeniem przepisów prawa, a pracownic a 

otrzymała z tego tytułu odszkodowanie. 
,2. Zasiłek porodowy przysługuje również , nie , zatrud- ,j 

ni onej żonie pracownika, która pozostaje z nim we wspól
ności małżeńskiej. 

Art. 25. 1. Zas'Bek porodowy wypłaca się w 'wysokości 
trzykrotnego zasiłku rodzinnego; jaki przysług iwałby na 
urodzone dziecko, jednakże nie mniej niż 500 zł ~ nieza
leżnie od tego, czy przysługuje zasiłek rodzinny. 

2. W razie urodzenia ' więcej niż. jednego dziecka przy 
jednym porodzie zasiłek porodOwy przysługuje na każde : 
urodzone dziecko. ' ' 

3: Rada M inistrów nioże podwyższ'ać w drodze rozpo
rządzenia wysokość zasiłk~ po~ódow,ego. ' . 

Rozdział 5 

Zasiłek m.acierzyński. '. 
Art. 26. , 1. Zasiłek mac i erzyński przysługuje , · p-raGowni

cy uprawnione j w myśl Kodeksu pracy do urlopu macie
rzyńskiego z tytułu urodze nia, dzi ecka , lub do urlopu na 
w arunkach urlopu macierzyńskiego z tytułu , przy jęcia 
dziecka na wychowanie. 

2. Zasiłek przysługuje za okres urlopu macierzyńskie
go lub urlopu udzielonego na warunkach , urlopu macie
rzyńskiego . ' I 

Art. 21. 1. Zasiłek macierzyński , przysługu j e również 
w razie: 

• < d ' , ~ • , -

l) (ur~dzenia dziecka 'lub przyjęcia dziecka na ';'ychowa
nie i \~ystąpienia do sądu 'opiektńczeg'o z' wnioskiem 

, o wszczęcie postępowa n i a ' w sprawie je'go ~ przysposo
' bienia, <Iv okresiek6tżystańia ' z ' utlo j:\'u · betpłatnego 

udzielonego dla sprii\.vowania opieki nad ' małymi 
- dziećmi, " 

2) urodzenia dzieck a po ustaniu za trudnienia, j eżeli ' roz
wiąza nie ,l:1mow.y o pracę ' w ,okresie. ciąży, na;;,tąpiło 

w War,unkach .określonyoh "w. ar't. 24 ust. , 1 pkt ,,3. 

2.W "\vypa dkach, o' których mowa w ust. l,zasi/ek 
ma'CieiżYńskl prżys' I'Ug'U je za okres ' odp'owiadająC)1 części 
urlopu rriaclerzyńskiego przypadającej po ' porodzie. ' 
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3. Pracownicy, ~ którą rozwiązano tlmo~ę o pracę w 
, ohesieoiązy 'z pOWÓd\i · f'i'ifwid~ćJl , iakladii prac:y i " której 
nie ' z~pewp,iohri ( irih,eg,o zattiiiłriieriia , ' przy§!t'fgLlje dod'rrta 
po'rodu , zasi'łek w W'ysóKośdżasilku maciim)'ńskiego_ ' 

Art. 23. , I. Miesięczny ' zasiłek , macierzyńsk i wynosi 
JOOOfo wyn:ągrqdzenia~ 

2. Do" zasiłku ,macierzyńskiego stos,l,lję :;;ię przępisy 
art. 11 ust. 2 oraz art. ~2-14. 

Rozdział 6 

Zasiłei{ opiekuńczy., ' 

Art. 29. 1. Zasiłek opiekuńczy przysługuje pra.cowni
kowi zwolnionemu Od wykonywania pracy t , pó,wDclu ki:>
l1i ęcznbscrosb~fste§w sprawowaniaopi.eki nad: 

{) clziecki~mw' wieku do ,lat bsnrili w wYIiaaku: 
, a) nieprzevvidzlanego zamknięciaźfobka, przedszkola 

[ub szkoły, do których dziecko uczęszcza, 
b) pórOdu " lub 'chórol:tymatZonka praćownika, stale 

opiekufącego się ' dzieckiem, jeżeli poród' l'ub cho
' robaunierhożliwfa temu małżonkowispta\vowarrie 
• opieki, , / " " ' 

c) 'pobytu małżonka " pracownika, sląle opiekującego 

się , dzieckiem, w zamkniętym zakładzie opieki zdro-
wotnej, ' 

2) chorym dzied;;iem w wieku, do la,l czterna~.tu, 
3) innym cl10rym członkiem Todziny. 

2. Za członków rod~iny,o których mowa w ust. 1 
pkt 3, uważa się: małżonka" rodzjców, teściów" dziadków, 
wnuków, rodzeństwq oraz dzieci JN wieku ponad czterna
ście lat - jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie 
domowym\ z pracownikiem. 

3. Za dzieci w rozumieniu ust. 1 i 2 uważa się dzieci 
własne pracownika lu:b jeg,o małżonka oraz dzięci przyspo
sobione, --a także dzieci obce przyjęte na wychowanie 
i utrz'ymanie. ' 

Art. 30., Jeżeli ,oboje rodzice pracują, zasiłęk z tytułu 
sprawowania opieki nad dzieckiem przysługuje matce 
dziecka, aojco tylko wtedy, gdy matka przebywa poza 
miejscem zamieszkania ,arbo nie może· sprawować opieki 
Z powodu choroby lub p{)Todll'. 

Art. 31. 1. Zasitek opie)<.llńczy przysługuje przez okres 
zwolnienia pracownika od pracy z powodu ~onieczności 
os.ob.isteg,o sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez 
okres: 
. l)sześćdziesię.du dni w roku kalendarzowym - jeźeli 

' opteka ,sprawowana jest nad dziećmi, o których mowa 
wart. 29 ust. 1 pkt 1 i 2, ' 

, 2) czternastu dni w roku kalendarzowym - j-eżeli opie
ka sprawowana Jest nad innymi członkami rodziny,. 
o których mowa wart. 29 ust. 1 pkt 3 . . 

. , 2. Zasiłek opiekuńczy mOŻe być przyznany łącznie na 
opiekę nad azietmi i innymi członkami rodziny za okres ' 
nie dłuższy niż sześćdziesiąt dni w roku kalendarzowym. 

3. Przepisy ust., 1 i 2 stosuje się niezależnie od liczby 
członkówrodzfny uprawn.fonycb do zasiłku , z tytułu spra

, wowani.aop,jęU ,oraz bez względu na liczbę dzieci i ipnych 
członków ~odzfny wymagających opieki. 

Art. 32. ' .z~siłekopiekuńczy riie przysługuje, jeżeli po
za , prac:ownikiein są inni domownicy Iho'gący zapewnIe 
opiekę dziecku lnb chore,mu człońkowi mdziny. · Nie doty
czy to jednak opieki sprawowanej przez pracującą matkę 
Bad chorym dzieckiem do lat dwu'. . 

, , Ar!.: 3;ł< bo:ź~sHku' OPI~k.uńC~~fj(: "st?~\\Je s-r~ odpo. 
lV~~ dni o pr.z~p.i.s y at t"i, .1.1~--:- t4. . ~ , . .. " 'r:" 

Art. 34. Pracownik traci prawo do zasiłku opiekuńcze
g'o za ' o'kres;'Liia 'k-t6iY ' ~6stał 'z'Wolnrony !,>d p ra cy, : jeżp li 

.' wyKbrzys'tUje ' to ' zwolnieniełl:I'aihnyth :telów niż dla"spra
wowania opieki. 

Rozdzia,ł7 

Zasiłek pogrzebOwy. 

Art. . 35. Zasiłek' pogrZ~bo~Ty': , przys-ługuje 
śmięrc i: 

w razie 
" oJ' ........ 

1) pracownika pozostającego w zatrudnieniu lub korzy
stającego z urlopu bezpla tneg0' albo . pobierającego zo

. siłęk chorobowy 1ub macierzyński, 

2) członka rodziny pracownika, który w chwili Śmier.ci 
nie zarobkował · i pozostawal wę ws'pólnym, ,g.ospodar
śtwie. domowym ' z, pracownikiem albo <:lo .k,tÓrego 
~trzymania przyczyniał się 'pracownik. " 

'. Att. ,36. 1. Zasiłek pogrzebowy przy".Śługuje ~(};';obie, 
ktMa pokryła koszty pogrzebu. ' .. '" :' 

2. 'VI raZie. poniesienia ' kośitó~v ' pi:>gtzeh~ p.rZieZ. wię~ 
cęJniż jedną osObę zasiłek po~fzebowy ' lil,ega p'Cidzi'a4o\Vł 
między tę oSbby ~ proporcjoJ;lal:ńie 'do po'nlesIonych ; kosz-
tów ' pogrzebu. ..' ..,. .. " 

. Al't. 37. .LJeŻeli . koszty . p~grzeb\] zo,staly ' pokryte 
pr?;ez , małżon,ka, rodziców, dziec i, wTlw~i lub ,roGlzet)s.two 
q,lho przez inp,ą · osobę, ' któr·a, 'do ,chwili ' ślł11eici'Zrn'arlego 
P9zostaw,ata z , nim we wspólnym . g,osp.odai~twi<;}d9Hl~
wym,. zasiłek pogrzebowy przysługuje wWysokbŚC,il: 

.1) . dwumiesięcznego w.ynagl'odz~~ia .· z~arłegE} :, pracow
nika,." 

2) jednomiesięcznego wynagradzenia pnico:wnika , -'- , Vi 

rązie. śIPierci. 'członka Jeg:o !Odz,iny. 

2. Za · wynagrodzenie, o którym mowa w ust. t, ;uwa:ta 
się ~ynagtodzenie przysŁugujące pracownikowi za .ostatni 
miesiąc zatrudnienia poprzedzający miesiąc, -w którym ,na~ 

stąpi! 'zgon pracownika ' lubczŁoqka 'jego rodziny. Prilepisy 
art. 12 ust. 3 i art. 13 stosuje się odpowiednio. , 

Art. 38. Jeżeli koszty pogrzebu zostały pokryte . przez
osobę ińną niż okreśrona w 'art. 37 ust. 1, zasilek p'ogrze- , 
bowy przysługuje ' w wysokości faktycznie poniesinnych 
kosztów pogrzębLi, jednak w kwocie .nie wyższej niż ,okre-
śłona w tym przepi,sie. , . 

Art. 39. Osobom, o których mowa wart. 37 ust. 1, za
siłek pogrzebowy przysfuguje również w razfepokrycia 
ioszŁów pogrzebl'l przez Państwo lub zakład pracy. 

Art. 40. 1. W razieżbiegu prawa do zasiłku' pogrzebo.
wego .z dwóch lub więcej tytułów przysługuje tylko je-
den - 'wyższy zasiłek. ' .. .. .. . . 

2. Zasiłek pogrzebowy wypłaca się niezależnie . od , od
prawy PRśmiertnej przewidzianej w KodekSie 'o'pracy, ' 

, \ ..', " ,. 

, Art.. 41. Minister Prilcy, Płac.i Spraw Sócjalnryc,l:lcakre
śla w ' Grodze rozporządzenia najnfższe kwoty zaslłk~ p'0~ 
grzebowego. 

Rozdział a, 

Postępowanł-e :w sprawach zasiłków oraz zasady 
ichwypłaćani~. 

'-o .. 

AJ't. 4i1., Prawo do zasiłków określonych w ustawie 
i ich wysokość ustalają o,raz zasitkf te wypłacają : 

1) uspol~cznioneiakł~9Y pracy -:-: s~oim , pr~cownj,kmn 
wc.zasie trwania. ic.h .za~rudńi~~ia, . , 

2) oddziały Zakładu UbezpieczeńSp'o!~C:lilych - p'racoW'~ 
,nikom nię 'l,lsPołecznipny.ch " zakfćłdów pracy oraz pra

, Gó',~,iJ!ik~P:1 tfspołe<:.ząionych , ?:akł~dó-wpra.cy, ·wvvypą.d-
, kach,ó których mO\\ra wart. 6. ' 
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'2. Zakład Ubezpieczeń' Społecznych ' może powierzyć 
'ustalanie prawa do zasLlków oraz ich wypłatę również nie 
uspołeczn i onym zakładom pracy. 

Art. 43. l. Pracownik, któremu zasiłki określone w 
ustawie wypłaca zakład pracy, może wystąpić z wnios
kiem do oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o usta
lenie up ra wni e ń do zasiłku. ' j 2żeli uważa, że zostały naru
szone przez zakład pr acy jego uprawnienia w tym zakre-
sie 

2. Z wnioskiem o ustalenie uprawnień do zasiłku przy
sługującego pracownikowi może wystąpić do oddziału Za
kładu U hez pieczeń Społecznych także zakład pracy. 

3. Srodki odwoławcze od , ustaleń oddziału Zakładu 
Ubezpie czeń Społecznych, o których mowa w ust. 1 i 2, 
okr€ślają odrębne przepisy. 

Art. 44. 1. Przy ustal aniu prawa do zasiłku dowody 
stwierdzające czaso wą niezdolność do pracy z powodu 
choroby, przewidywaną datę porodu, chorobę , członka fO

, dziny po\v odującą konIeczność sprawowania opieki, ókres 
pobytu w zamkniętym zakładzie opieki zdrowotnej - sta
nowią odpowiedme zaświadczenia zakładów służby zdro-
wia, 

2. Minister Zdrowia i Opieki ' Społecznej ' w porozu
'mienIU i Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych określa 
w drodze rozporządzenia zasady' i tryb orzekania oraz za
.sady kontroli ' orżecznictwa lekarskiego w sprawach, o któ
rych mowa. w' ust. 1. 

3. Ministe r Pracy, Płac , i Spraw Socjalnych może okre
ś l ić inne wymagane :dowody,. poza wymienionymi' w ust. 1, 
stanowiące podst'awę wypłaty zasiłków. 

Art. 45. Zasiłki , porodowe i pogrzebowe wypłaca się 

. nie~wlocznie 'po zajściu okoliczności uzasadniających , wy
płatę tych zasiłków; pozostałe' zasiłki zakłady ' pracy wy
p ł acają w terminach ' przyj ętych dla wypłaty wynagrodzeń, 
a oddzi c ły Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bieżąco po 
stwierdzeni u u pra wnień . 

Art. 46. 1. Zasiłki wypłaca się osobie, której zasiłki te 
przysługują, łub osobie przez nią upoważnionej albo osobie, 
do której rąk wy płaca się wynagrodzenie pracownika. 

2. J e że li pracownik przebywa w zakładzie lecznictwa 
zamk n i ę t e g o , z a siłki wypła ca się jego małżonkowi lub oso
h ie spra wujące j opi e kę nad jego dziećmi. 

3. W razie ś mierci pracownika przed poąjęCiem należ
nego mu za siłku, zasiłek wyplaca się osobom uprawnionym 
do pod j ę cia , wy nagrodzenia pracownika. 

Art. 47. I. Wypłatę za siłku wstrzymuje się, jeżeli pra
wo do zasiłku ustało albo okaże się, że prawo takie w 
ogóle nie i~tniało . 

2. Jeżeli bezpodstawna wypłata zasiłku nastąpiła z wi
ny pracownika lub wskutek okoliczności, o których mowa 

, wart. 16-18 oraz art. 34, wypłacone kwoty podlegają po
trąceniu z należnych pracownikowi zasiłków bieżących 

lub ściągnięciu w trybie egzek.ucji administracyjnej. 
3. Decyzja oddziału ' Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

w sprawie zwrotu bezpodstawnie pobranych zasiłków sta
nowi tytuł wykonawczy w postępowaniu egzekucyjnym w 
administra c ji. 

Art. 48. l. Prawo do zasiłku chorobowego, wyrównaw
czego, mac ierzyńsk iego oraz opiek uńczego przedawnia się 

po upływie sześciu miesięcy od ostatniego dnia okresu, za 
który zasilek pr:zy<;łu~luje , 

2. Pr a wo ,do zasiłku porodQwego i pogrzebowego prze
dawnia się po upływie sześciu miesięcy od dnia, w k,tórym 
prawo to powstało. 

3. Jeże li niezgloszenie . roszczenia o wypłatę zasilk u 
nastąpiło ~ P.~zyczyn niezależnych od osoby uprawnione]
termin sześciu miesięcy liczy się od dnia, w którym ustała 
przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia. 

4. Jeżeli niewypłacanie zasiłku w całości łub w części 
było następstwem błędu zakładu pracy albo oddziału Za

-kładu , Ubezpieczeń Społecznych, prawo do zasiłku prze
dawnia się po upływie trzech lat. 

Art. 49. 1. Zakłady pracy obowiązane są przy udziale 
rad zakładowych i organów służby zdrowia systematycznie 
analizować kształtowanie się absencji chorobowej i jej 
przyczyny oraz podejmować odpowiednie środki w celu 
ich usunięcia. 

2. Zakłady pracy oraz organy ubezpieczeń spOłecznych 
są uprawnione do kontrolowania, czy pracowlllcy wyko
rzystują zwolnienia od pracy zyodnie z ich celem. 

3. Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych, w porozu
mieniu z Ministrem Zdrowia I Opieki Spolerznej, ustali 
.wytyczne w sprawIe zasad i trybu kontroli prawidłowości 
wykorzystywania zwolnień łekarskich od pracy. 

Art. 50. 1. Świadczenia określone w lista wie mogą być 
przyznane w drodze wyjątku, jeżeli wskutek szczególnych 
okoliczności nie są spełnione warunki wymagane do przy
znania tych świadczeń. 

2. Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych ustala za
sady i tryb przyznawania świadczeń w drodze wyjątku. 

Rozdział 9 

Przepisy szczególne. 

Art. 51. 1. Przepisy ustawy stosuje się odpow iedni o 
do: 

I) adwokatów z tytułu pracy w zespołach adwokackIch, 
2) członków rołniczych spółdzielni produkcyjnych z 

uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 26 pażdzlerni
ka 1971 r. o ubezpieczeniu społecznym członków roł

niczych spółdzielni produkcyjnych i ich rodzin (Dz. U. 
Nr 27, poz. 255). 

2. Przepisy ustawy, z wyjątkiem przepisów dotyczą

cych zasiłku wyrównawczego i opiekuńczego, stosuje się 
również do' osób -wykonująCYCh pracę nak.ładczą.spełnia
jących warunki wymagane do uznania ich za pracowni
ków w rozumieniu przepisów o powszechnym zaopatrze
niu emerytalnym pracowników i ich rodzin. 

3. Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia roz
ciągnąć przepisy ustawy na osoby duchowne oraz człon.
ków zakonów wykonujących niektóre prace wrąmach 
organizacji kościełnej ' lub zakonnej i określić zasady sto
sowania tych przepisów. 

Art. 52. 1. Rada Ministrów może ustalić w drodze 
rozporządzenia zasady i tryb pokrywania przez zakłady 
pracy części wydatków na zasiłki określone w ustawie. 

2. Do czasu wydania przepisów, o których mowa w 
ust. l: . 

l) zakłady pracy pokrywają wydatki na zasiłki określo
ne w ustawie wypłacane pracownikom zachowującym 
w myśl- przepisów obowiązujących do dnia 31 grud
nia , 1974 r. prawo do wynagrodzenia za okresy zwol
nień od pracy z powodu choroby, urlopu macierzyń
skiego oraz sprawowania opieki nad chorym człon
kiem rodziny, 

2) stosuje się przepis art. 9 ustawy . z dnia 6 czerwca 
1958 r. o zwalczaniu nadużyć w zakresie wykorzysty
wania zaświadczeń o czasowej ' niezdoln.ości do pracy 
(Dz. U. z 1968 r. Nr 7, poz. 43) oraz przepisy vi spra-
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wie za sad .1 trybu ustalania wysokości oraz rozlicza
nia kredytów na zaslJki chorobowe z funduszów ubez
pieczeń spo łecznych wydone na podstawie art. 10 
ust. 1 tej ustawy . 

3. Kwoty wydatków. o których m owa w ust. 1 pkt 1, 
ni-e podleg a ją zali cze niu na pocze t sk ł adek na ubezpiecze
nie społeczne ani wyłączeniu z p odstawy ich wymiaru. 

Art. 53. Przepisy wykonawcze ' do us tawy wydawane 
są po porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodo-
wych. -

Art. 54. Ustawa nie na rusza przepisów szcze gól.nycJ, 
regulujących odmiennie zasad y przyznawania, ustalania 
wysokości i wypłaty zasi łków z ubezpieczen ia spo l~ cznego. 

Rozdział 10 

Zmiany w przepi~ac:h obowiązujących. 
Art. 55. W ustawie ' z dnia 13 kwietnia 1960 r. o zmia

n ach właściwuści w dziedzinie ubezpieczeń spo łecznych, 

rent, zaopatrzeń i op ieki społ ecznej {Dz. U. Nr 20, poz. 119, 
z 1972 r. Nr 11, poz 81 OJaz z 1974 r. Nr 39, poz. 231) wpro
wadza się następujące zmiany: 

1) art. 9 skreśla Si ę; 

2) wart. 10 ust 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3. Członków rad nadzorczy.ch oddziałów Zakładu 

powołują w t/~ wojewodow ie (prezydenci miast 
wyłączonych z województw). a w 3/5 wojewódzkie 
rady związków , zawod owych" .; 

3) art. 12 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 12. l. Zakłady pracy opłacają z własnych środ

ków skla.dki na 'ubezpieczenie społeczne 
pra e ownlk.ów. 

4) po art. 12 
brz mieniu: 

2. Rada Minlstr.ów okreśła w drodze roz
porządzenia : 

. 1) wysokość skladekna ubezpieczenie 
spo/e<'zne, . 

2) zasady, terminy i tryb opł-acania skła
d ek oraz r ozli-czani" należnych ód za
kładów prilcy składe'k i w'yp.łaconych 
przez ' zaklady pracy: 
a) zas'iłków na podstawie ustawy z 

d{1i.a 17 grudnia 1974 r. o świad

czeniach pieni ę.żny.cb z ' ubezpiecze
n·ia społecznego w razie choroby 

.j macIE'fzyństwa (Dz. U. Nr. 47, 
poz. 2HOj, 

b) z.aslłkó'w rodzinnych n a podstawie 
dek retu z dnia 28 paździ e rnik a 

1947 r. o ubezpieczeniu rod zi nnym 
(Dz . U. ' Nr 66. poz. 414, z 1949 r. 
Nr 18, poz. 109, z 1950 r. Nr 20, 
p oz. 170 i Nr 36, poz. 333 oraz z 
19f)8 r. Nr 3, poz. 6). 

c) świ a dczeń eme rytałnych na pod
staw ie przep isów o zao patrze niu 
emerytalnym i rentowym . 

3. M inister Pracy , Płac i Spraw Socjalnych 
określi w drodze rozporz.ądzenia zarobki 
stanowią ce ' podstawę wymiaru składek 

. na ubezp ieczen ie społeczne: "; 

d odaje s ię art. 12a, 12b, 12c, 12d i l2e w 
, 

"Ar t. 12a. 1. Kontrolę prawidłowości wymiaru i opła
can ia składek na ubezpieczenie społecz
ne oraz wypłacania i rozłicz-ania przez 
zakłady pra cy świ,a,dczeń z ubezpiecze
nia społecznego przeprow ad~a Zakład 
i jego oddziały, 

2. Kontrola, o ·k tór-ej mowa w ust. 1, nałe

ży również do obowiązków jednostek 
nadrzędnych nad za kładami pracy. 

3. Zakład - pracy obowią zany jest udostę p
nić organom, o których mowa w ust. 1 
i 2, wszełkie dokumenty i materiały 

oraz udżielać wyjd śn i eń i informac ji , 

Art. 12b. 1. Składki nie opłacone w te rminie po d le
gają sCląynięci u w tr ybie egzekucj i 
administr a cy j nej. 

2. W ra zie nieo płaceni a skł a dek n a ubez
pieczenie społ e czne przez okres dłuższy 
n i ż 6 miesięcy łub opłaca ni a ich w nie
właściwe j wysokości - oddział Zak ła

du może obciążyć zak ład pracy dodat
kową opł a tą do wysokości 100 J/o nałeż-
nej kwoty składek. . 

3. NależnOŚC I z t y tułu składek na .~be z

piecze nie społeczne uleg a ją prze d a w
nieniu po ., 5 łatach licząc od dn ia, w 
którym skła dka stał a się wymagalna, 

4. Bieg przedawmeni a przeryw a każda 

czynność oddziału Zakładu zmierzająca 

do ściąg[li;ęcia należn y ch składek, jeże

li o .czynności tej zostaŁ zawiadomiony 
dłużn i k; s'kładek _nie można j 2dn ak do
chodzi.ć, jeieli od terminu ich płatnoś ci 

upłynęło 10 lat. 

Art. 12c. Kto dZiałając w imieniu zakładu pracy: 
l) nie dopełnia obo'wiązkti o placal}ia slda

dek na ubezpieczenie społeczne w prze
w.idzianYIJl te rminie, 

2) zgłas,za nieprawdziwe dane mające 

wpływ n·a wym'iar składek ' na ube zpie
ezente społeczne lub świadczer, z ubez
p.l.e oze·nia społecznego, 

3) upłaca· choćby w .części składki na 
ubezp'iecze'n ie spole czne z wyna,grodze
nia pracownika, 

4) nie dope lnia obowiązk u wypła cania 

pracownikom lub inn ym uprawriiony m 
osobom należnych im świadczeń z ube z
pieczenia społeczneg'o, 

podlega karze grzy'wny de 5.000 zł. 

Art. l2d. W siJIawach o wykrQczenia, o któly ch 
m owa wart. l2c, orzekają kolegia do 
spraw wykroczeń na wniose k oddzi a ł u Za
kładu. 

Art. l2e. Okresy zatru dnienia wpisuje s ię d o legi
t ymac ji ube zpieczeniowych . W LOry leg :t y 
m ac ji ubezp iecze ni owych, tryb ich wyda
w a nia i sposób d okon y wania w nich wpi 
s ów okreśła instrukcj a MI nistra Pra cy , Pł a c 
i Spraw Soc ja l nych wydana w por ozumie- . 
niu z Mini s tre m Zd row ia i Opieki Społecz

n e j oraz po porozumieniu z Centralną Rad ą 
ZWiązków Za wodowych." 

Art. 56. W us tawi e z dnia 23 stycznia 19G8 r. o pow
szechn y m zaopatrze.niu eme ryta lnym pra cowników i ich 
r odzi n (Dz. U. Nr 3. poz. 6, z 1972 r. Nr 16, poz. 114 i Nr 53 
po z. 341, z 1973 r. Nr '38, poz. 225 ora-z z 1974 r. Nr 21 , 
poz. 116 i 117) wprowadza się naslępuj<jce zmiany : ' 

1) po art. 29 dodaje się rozdział 2a, w brzmieniu: 
"Rozdz ia ł 2a. Renta ch o robowa. . 
Art. 29a. 1. Renta chorobo~a przy s ł uguje pra co w ni

k 'Hvi. który po w ycze rpaniu zas i łk u ch o
'I o1Jowego j es t nada l niezdol.nydo podj ę-

/ 

. , 
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Cid jakiejkolwi,ek pra.cy, a dalsze lecze
nie lu'b rehabilitacja. rokują odzyskanie 
zdolności do pracy. 

2. Renta chorobowa przysługuje przez 
okres niezbędny do przywrócenia zdol
ności do pracy, nie dłużej jednak niż 
przez 12 miesIęcy. 

l 3. Okoliczności, o których mowa w ust. 1 
i 2, ustalają komisje lekarskie do spraw 
inwa.lidztwa i zatrudnienia. 

Art. 2gb. Renta chorobowa wynosi 65% zarobku sta
nowiącego podstawę wymiaru renty ."; 

2) wart. 40 dotychczasową treść oznacza się jako u-st. 1 
i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 
,,2. Do ren ty chorobowej przysługują tylko dodatki 

r odzinne, o których mowa w ust. 1 pkt 1."; 

3) po Flrt. 5 1 dodaje się ar t. 51a w brzmieniu: 
"Art. 51a. Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych 

określa w dredze rozporządzenia naj niższe 
kwoty zasiłku pogrzebowego," 

Art. 57. W ustawie z dnia 8 czerwca 1972 r. o ubez
pieczeniu społecznym rzemieślników (Dz. U. Nr 23, poz. 165 
oraz z 1974 r. Nr 21, poz. 117) wprowadza się następujące 
żm-iany: 

1) . wart. 40 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
,,3. Minister P'racy, Płac i Spraw Socjalnych określa 

w drodze rozporządzenia najniższe kwoty zasiłku 
pogrzebowego." ; 

2) art. 60 otrzymuje brzmienie: 
"Art. W.Osobom współpracujący'm, objętym ubez

pieczeniem w myśl ustawy lub przepisów 
wydanych na podstawie art. 65, nie przysłu
gują świadczenia określone w przepisach o 
świadueniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społeczn.eg'O w razie choroby i macierzyń
stw.a, o ubezpieczeniu 'rodzinnym, o świad
cze niach z tytułu wypadków przy pracy 
i chorób zawodowych oraz o powszechnym 
zaopatrzeniu emerytalnym pracowników 

ich 'rodzi'n.". 

Rozdział 11 ł 
Przepisy przejściowe I końcowe. 

Art. 58. L W sprawath unormowanych nInIejszą 
ustawą tracą moc wszelkie przepisy, a w szczególności: 
1) ustawa z dnja 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu spo-

łecznym (Dz. U" Nr si, poz. 396, z 1934 r. Nr 95, 
poz. 855, z 1936 r. Nr 3, P')z. 24, z 1938 r. Nr 3, poz. 15, 
Nr 26, poz. 227 i Nr 29, poz. 258, z 1939 r. ' Nr 71, 
poz. 476, z 1944 r. Nr 4, poz. 19, Nr S, poz. 24 i Nr 9, 
poz. 44, z 1945 r. Nr 43, poz. 240, z 1946 r. Nr 4, poz. 28 
i Nr 6, poz. 57, z 1947 r. Nr 2, poz. 4 i Nr 66, poz. 413, 
z 1948 r. Nr 27, poz. 183, z 1949 r. Nr 18, poz. 109, 
z 1950 r. Nr 36, poz. 333 i 334 oraz Nr 44, poz. 407, 
z 1951 r. Nr 17, poz. 138, Nr 41, poz. 313 i Nr 67, 
poz. 466, z 1~54 r. Nr 122, poz. 78 i Nr 30, poz. 116, 
z 1958 r. Nr 35, poz. 154, z 1968 r. Nr 3, poz. 6 i 12 oraz 
z 1972 r. Nr 27, poz. 190 i 191) - z zastrzeżeniem 

art. 59 ust. 2 niniejszej ustawy; 
2) dekret z dnia 29 września 1945 r. o uiszczaniu przez 

pracodawców całości składek na ubezpieczenie sp 0-

, łeczne i na Fundusz Pracy (Dz. U. Nr 43, poz. 248); 
3) ustawa z dnia 1 marca 1949 r. o zmianie niektórych 

przepisów o ubezpieczeniu społecznym (Dz. U. Nr 18, 
poz. 109 oraz z 1958 r . Nr 23, poz. 97); 

4) ustawa z dnia 6 czerwca 1958 r. o zwalczaniu nadUŻYł 
w zakresie wykorzystywania zaświadczeń o czasowej 
niezdolności do pracy (Dz. U. z 1968 r. Nr 7. poz. 43) -
z zastrzeżeniem art. 52 ust. 2 niniejszej ustdWy; 

5) art. 14-15 i art. 23 ustawy z dnia 22 kwi etnia 1959 r. 
o zwalczaniu grużlicy (Dz. U. Nr 27, pOL , 110 ); 

6) af t. 8 ust. 3 i 4 oraz art. 18 ustawy z dnia 13 listopada 
1963 r. o zwalczaniu chorób zakażnych (Dz. U. Nr 50, 
poz. 279 oraz z 1971 r. Nr 12, poz. 115); 

7) ustawa z dnia 28 stycznia 1968 r. o zmianie i uzupeł
nieniu przepiSów w sprawie nie uzasadnIOnej abse ncji 
w pracy (Dz. U. Nr 3, poz. 12); 

B) ustawa z dnia 6 lipca 1972 r. o podwyższeniu zasiłków 
przysługujących z ubezpieczenia społecznego w razie 
choroby pracownika (Dz. U. Nr 27, poz. 191). 
2. Do czasu wydarua przepisów wykonawczych RTze

widzianych w ustawie stosuje Się przepisy wykonawcze do 
ustaw wymienionych w ust. 1 1- uwzględnieniem zmian 
wynikających z niniejszej ustawy. 

Art. 59. 1. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz
nia 1975 r. - z tym że przepisy art. 24 i 25 wchodzą w 
życie z dniem 1 stycznia 1976 r. 

2. Do czasu wejścia w życie art. 24 i 25 zachowują 
moc przepisy art. 105 ust. 1 pkt 3 i art. 110 ust. 1 pkt 3 
ustawy, o której mowa wart. 58 ust. 1 pkt 1. 

Przewodniczący Rady Państwa: H. Jabłoński 

Sekretarz Rady Państwa : L. Slasiak 
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USTAWA 

z dnia 17 grudnia 1974 r. 

o zmianie ustawy o spółdzie l niach i ich związkach. 

W celu dostosowania ustawy o spółdzielniach i ich 
zwi'ązkach do przepIsów Kodeksu pracy stanowi się, co na
stępuje: 

Art. 1. W ustawie z dnia ' 17 lutego 1961 r. o spółdziel
niach i ich związkach (Dz. U. Nr 12, poz. 61) dz i ał II ty
tułu II części l otrzymuje brzmienie: 

"Dzia ł II. 
Spójdzielnie pracy. 

Art. 122. Przedmiotem gosl'lodarczej działalności s pół. 
dzi~lni . pracy jest prowadzenie wspólnego przedsięb io r
stwa w oparciu c pracę osobistą czlonkiJ.\V. 

Art. 123. § 1. Spółdzielnia i członek spółdzielni mają 
obowiązek pozostawania ze sobą w stosunku pracy. Poza 
wy jątkami przewidzianymi w przepisach ustawy odmowa 
n awiązania stosunku pracy lub pozostawania w takim sto
sunku stanowi naruszenie istotnych praw i obowiązków 
wynikających ze stosunku członkostwa. 

§ 2. Stosunek pracy pomiędzy spółdzielnią a jej 
członkiem nawiązuje się przez spółdzielczą umowę o pracę· 

§ 3. ' Ok.res między po'wstaniem stosu nka. Gzł 0'nk ostwa 
a rozpoczęciem pracy nie może przek racza'Ć sześciu mie
s i ę c y. 


