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USTAWA 

z dnia 19 grudnia 1975 r. 

zmieniająca ustawę o rozliczeniach pieniężnych jednostek gospodarld uspolecznionej. 

Art •. l. W ustawie z dnia I lipca 1958 r. o rozl iczeniach 
. pie niężnych jednostek gospoddrki uspołecznionej (Dz. U. 

Nr 44, poz. 215) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 2 pkt 1 i wart. 9 skr eśla s ię wyrazy -"lub spół
dzieln i oszczęd nościowo-poż ycź.kowe j", 

2) w alt. 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4. W razie nieuiszczenia zapłaty w terminie okreś lo

nym w ust. 1-3 dłużn ik jes t obowiązany zapłacić 
dostawcy (wykon awcy ) odsetki za opóżnienie . Wy
sokość tych odsetek określa Rada Ministrów w 
drodze rozporządzenia.", 

3) wart. 11: 

a) ust. 2 skreśla się, 

b) ust. 3 oznacza się j aTw ust. 2 .oraz nadaje s i ę mu 
brzmienie: 

'; 

,,2. Postępowa nie wszczyna się na wniosek banku, 
właściwegp organu Najwyższej Izby Kont ro li 
albo organ u kontroli finansowej podległego Mi
nistrowi Finansów." 

Art. 2.: Ustawa wchodzi w życie z dniem l styczn:a 
1976 r. 

Przewodniczący Rady Państwa: w z. W. Kruczek 
Sekretarz Rady Państwa: L. Slasiak 
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USTAWA 

, '. ~ " i' tlnia' Hrgrudnia 1975 ·r ." 

o ub2zpieczeniu spo!eQznym osób wykonujących pracę na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej 
na podstawie umowy agencyjnej lub uU10wy zlecenia. 

Rozdział 'l. 

Przepisy ogólne. 

Art. t. 1. Obowiązkowe ubezpieczenie społeczne okre
ślone ustawą, zwane dalej "ubezpieczeniem", obejmuje oso
by wykonujące stale i odpłatnie pracę na podstawie umo
wy agencyjnej lub umowy zlecenia, /zawartej z jednostka-
mi gospodarki uspołeczni onej . . 

2. Umową agencyjną lub umową zI.ecenia 'w rozum ie
n Iu ustawy, zwaną da le j "uinową", jest umowa, na podsta
wie której osoba ją zawierająca zobowiązuje s i ę do wyko
nywania określonych czynności w imieniu jednostki gospo
da rki uspołecznionej lub na rzecz tej jedhostk i. 

3. Pracę uważa się za wykonywaną sta le, j eżeli trwa 
nieprzerwanie co najmnie j sześć miesięcy. 

Art. 2. 1. Ubezpieczenie nie obejmuje jednak osób, 
które zawarły umowę, je żeli osoby te: 

1) nie ukończyły 18 lat, 

2) są równocześn ie pracownikami za trudnionymi w wy
miar ze cz as u pracy nie niższym niż połowa wymiaru 

obowiązującego w danym zawodzie albo są obj ę te od
rębn ymi przepisarn i w zakresie zaopatrze nia emery tal
nego )ub ubezpieczenia społecznego, 

3) są ' równocześnie' właścicielami, samo istnym i pos iada
czami, użytkownikami lub dz ierżawcami gospoda rstwa 
rolnego o przychodowości szacunkowej ustalonej d la 
wymiaru podatk u gruntowego, powodującej zawiesle
nie w całośc i prawa do emerytury lub renty na pod
stawie przepisów o powszechnym zaop 3trzeniu eme
rytalnym pracowników i ich. rodzin, 

4) mąją ustalone prawo do emerytury lub ren ty. 

2. Ubezpieczenje obejmuje jednak osoby, o których 
mowa w ust. 1 pk.t 3 i 4 - na ich wniosek. 

Art. 3. Osoby spełniające rów n ocześnie warunki do 
objęcia ubezpieczeniem społecznym ' określ onym ustawą 
L ubezpieczeniem społecznym rzemieśln i ków podlegają 

ubezpieczeniu okreś!oneml! l)stawą. 

Art.. 4. Obowiązek ubezpieczenia pows ta je z ' dniem 
oznaczonym w umowie -jako Dzień rozpoczęcia jej wyk ony 
wania, 

Art. 5. 1. Obowiązek ubezp :ei::zenia us ~a je 'z dniem 
rozwiąza nia lu!;> wygaśnięcia umowy. 


