
Dziennik Ustaw Nr 45 6CO 

o Rozdz i a ł 13. 

Przepisy końcowe. 

Art. 50. Tracą m oc przep is y · wyd ane n a podstawi e 
art. 47 Ilstawy z dnia 29 m arca 1965 r. o ubezp ;eczeni u spo
łec2iDym rzemieślników (Dz. U. Nr 13, poz. 90) i art. 65 
ustawy z dnia 8 czerwca 1972 r. o ubezpiecze niu spo łe cz

nym rzemieślników (Dz .. U. Nr 23, poz. 165, z 1974 r. Nr 21, 
poz. 117 i Nr 47, poz. 280 oraz z 1975 r. Nr 5, poz. 31), nor---
mujące ubezpiecze nie społeczne: . 

,l) osób prowadzących zakłady g astronomiczne oraz stacje 
benzynowe na podstawie umowy zl ecenia lub umowy 
age ncyjnej, 

Poz. 232, 233 i 234 

2) osób prowadzących urządzeniatutystyczne i k olektu
ry Państwoweg o Przeds iębiorstwa "Totalizator Sporto-
wy" oraz prze wodników turystyczn ych, . 

3) osó b prowadzących uspołecznione sklepy . i ks ięgarnie 

na podsta wie umow y zlecenia lub umowy age ncyjnej, 

4) osób pr owadzących na podstawie umowy a gencyjnej 
działalność na rzecz p rzedsięb iorstw upowszechniania "" 
p ra sy i książki Robotniczej Spółdzie lni Wyda wniczej 
"Prasa-Ksi ążka-Ruch". 

Art. 51. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1976 r. 

Przewodniczący Rady Państwa: w z. W. Kruczel{ 
Sekr e ta rz Rady Państwa: L. Stasiak 
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USTAWA 

z dnia 19 grudnia 1975 r. 

-o o terminie zakończenia ol!ecnej kadencji ławnikó,w ludowych i ' członków koleglów do spraw wykroczeń. 

Art. 1. Kadencję ławników lu dowy ch, czy nnych w są

aach powszechnych w dniu wej ści a w ż ycie niniejs ze j 
usta wy , przedłuża się o jed en rok ka len darzowy, 

A r t. 2. 1. Kadencję czlonków koleg iów do spraw wy
kroczeń przy ter eno wych org an ach administracji p iHlstwo
w e j, którzy zostali wybrani w 1971 r., prz edłuża s ię o jede n · 
rok kalendarzowy. . 

._ T I' 
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2. Kadencja pozostałych członków k olegiów wymie
n ionych w ust. 1, którzy sprawują tę funkcję w dn iu Wej
ścia w życie nin ie jszej ustawy, upływa z dniem 31 grudnia 
1976 r. 

·Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem og łos .ze n i a. 

Przewodniczący Rady Państwa: w z. W. Kruczek 
Sekreta rz Rady Państwa: L. Sta,siak -
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USTAWA 

z dnia 19 grudnia 1975 r. 

o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. 

Art. 1. W u stawie z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks 
r odzinny i opiekuńczy (Dz. ' U. Nr 9, poz. 59) wprowadza się 

_następujące zmiany: 

.1) wart. 8 § l w zdan iu pi e rws zym oraz w zdaniu k oil
cowym wyraz: "żony" zastępuje s ię wyrazem: "m ał-
żonków"; , 

2) wart. 25 dodaje się § .3 w brzmieniu: 

,,§_ 3, Jeżeli żona zachowuje swoje dotychczasowe na
zwisko, mąz może przez oświadczenie złożone 

przy zawarciu ma łżeństwa dodać do swego 
nazwiska na zwisko żony; może również przybr a ć 

nazwisko żony. Przepis pa!agrafu poprzedzają

cego stosy je się odpowiednio."; 

3) w art. 28~ 

a) dotychczasową treść oznacza się jako § 1, -

b) dodaje się § 2 w brzmieniu : 

,,§ 2. Nakaz; o którym mowa w paragrafie poprze
dzającym, zachowuje moc mimo ustania po 
jegowydariiu w~pÓln ego pożycia małżo nków. 
Sąd może jednak na wniosek każdego z mal
żonków nakaz ten lmienićalbo uchylić." i 

4) wart. 41: 

a) dodaje się § 3 w brzmieniu: 

,,§ 3. Sąd inoże ograniczyć lub wyłączyć mozliwość 
zaspokojenia się z majątku wspólnego przez 
wierzyciela, którego dłużnikiem jest tylko je
den z małżonków, je'żeli ze względu na cha
rak ter · wierzytelności albo stopień przyczy
ni e nia się małżonka będącego dł"użnikiem 'do 
powstania majątku wspólnego - zaspokoje
nie z majątku wspólnego byłoby sprzeczne 
z zasadami współżycia społecznego.", 

b) dotychczasowy § 3 oznacza się jako § 4; 

5) art. 44 uchyla się; 

6) wart. 58: 

aj dotychczasową treść przep isu oznacza się jako § 1, 

b) . dodaje się § 2-4 w brzmieniu: 

,,§ 2. Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne miesz
kanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka 
także o sposobie korzystania z tego miesz
kania przez czas wspólne.go w nim zamiesz-

) 


