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5) :Vf art. 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1) po'datnicy, ' o których' mowa wart. 1 ust. 3 -
w,o ' terminach przewidzianych dla ' zeznań o do

, chodzie,"; 

6) wart. 13 w pkt 4 wyrazy: "wart. 1 ust. 1 pkt 5 6" 
zastępuje srę wyrazami: "w art. 1 ust. 1 pkt 6". 

Att. 2. Opodatkowanie pódatkiem wyrównawczym 
wynagrodzeń, ' przychodów i d'ochpdów osiągniętych w 
okresie do dnia wejścia w życie ustawy następuje we
dług przepisów dotychczasowych.' 

.. 
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 

1977 r. 
Przewodniczący Rady Państwa: H. Jabłoński 

- Sekretarz Rady Państwa: L. Stasiak 
I 
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USTAWA 

z dnia 18 ·grudnia 1976 r. 

-zmieniająca ustawę o wykonywaniu I organizacji rzemiosła. 

Art. 1. W ustawie z dnia 8 czerwca 1972 r. o wykony
waniu i organizacji rzemiosła (Vz. U. Nr 23, poz. 164 
i z 1974 r. ' Nr 27, poz. 158) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) wart. 3 w ust. 7 w zdaniu pierwszym wyrazy: lIna 
wykonywanie" zastępJJje się wyra~ami: lIdo wykony
wania"; 

2) wart. 4: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Potwierdzenie zgłoszenia wykonywania rze
miosła wydaje się na wniosek zainteresowa
nej osoby, jeżeli przedmiotem działalności bę

,dzie świadczenie usług dla ludności lub roi
lnictwa, wytwarzanie artykułów użytkowych 
przeznaczonych na zaopatrzenie rynku oraz 
wyrobów o charakterze regionalnym, pamiąt

karskim i artystycznym osobiście lub przy 
pomocy członków rodziny pozostających we 
wspólnym gospodarstwie domowym i nie wię
cej niż jednego pracownika oraz dwóch eme
rytów , lub rencistów. Jeżeli wniosek odpowia
da ty.m warunkom, nie można odmówiĆ-wyda
nia potwierdzenia zgłoszenia wykonywania 
rzemiosła."; 

b) w ust. 5 wyrazy: "pracowników najemnych'" ,za
stępuje się wyrazami: "większej niż wymieniona 
w ust. 1 liczby pracowników";, 

3) w art. 5: 
a) w u?t. 2 wyraz: "ilości'! zastępuje , się wyrazem: 

"liczbie", 
b) w ust. 3 wyraz: "najemnych" skreśla się i doda

je się zdanie w brzmieniu: "Ponadto zezwolenie 
uprawnia do zatrudniania do 'dwóch emerytów lub 
rencistów oraz pracowników nie zatrudnionych 
bezpośrednio prz_y wykonywaniu rzemiosła (sprze
daż wyrobów, utrzymywanie czystości, prowadze-
nie kasy).", I 

c) w. ust. 4 wyraz: "ilości" zastępuje się wyrazem: 
"liczby", 

~) wart. 8 w ust. ' 2 w zdaniu pierwszym wyrazy: "or
ganu administracji szkolnej" zastępuje Się wyraza:mi: 
"właściwegó terenowego organu administracji , pań-
stwowej", \ 

5) w art. 14 wyrazy: 'lIna wykonywanie" zastępuje się 
:wyrazami: lIdą wykonywania"! 

6) wart. 17: 
a) w ust. 1-3 użyty w różnych przypadkach wy~ 

raz: "zezwolenie" zastępuje się wyrazem: "upraw
nienie" w odpowiednim przypadku. 

b) w ust. 2 w pkt 3 po wyrazach: "który je wydał" 
dodaje się wyra?,y: "iub przekroczyła dopuszczal
ny stan zatrudnienia", 

c) ust. 4 skreśla się; 

7) wart. 18: , 
a) w ust. 1 początkowe wyrazy: "Zezwolenie na wy

konywanie" , zastępuje się wyrazami: "Uprawnie
nie do wykonywania", ' 

b) w ust. 2 użyty w różnych przypadkach wyraz: 
"zezwolenie" zastępuje się wyrazem: "uprawnie
nie" w odpowiednim przypadku; 

/ 

8) art. 20 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 20. Organem pierwszej instancji właściwym 

do wydawania uprawnień do wykonywa
nia rzemipsła oraz -w i~~ych sprawach 
określonych w ustawie związanych z wy
konywaniem rzemiosła - jest terenowy 
organ admi,nistracji ' państwowej stopnia 
podstawowego, • właściwy ze względu na 
siedzibę zakładu."; 

9) wart. 22 w ust. 1 wyrazy: "d9 wydania uprawnień 
na -wykonywanie" zastępuje się wyrazami: lIdo wy
dawania uprawnień do wykonywania"; 

10) w art. 24: 
a) w ust. 3 przed wyrazem: "organ" dodaje się wy

rąz "terenowy", 
1:» w ust. 4 wyrazy: "organów prezydiów rad naro.

dowych" zastępuje się wyrazami: "terenowych or
ganów administracji państwo~ej", 

11) w art. 25 w ust. 1 w -pkt 2 przed wyrazem: ,~orga-. 
nów" dodaje się wyraz: "terenowych", ,a wyrazy: 
"organom -właściwej rady narodowej" zastępuje się 

wyrazami: "właśdwym terenowym organom admini
stracji państwowej"; 

12) w art. 30 w pkt 6 skreśla się wyrazy:, "swoich człon
ków i"; 

13) w art. 311 
a) w ust. 1 skreśla się wyrazy: "jako wojewódzkie 

związki rzemiosła"! 

\ 
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h) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3. Działalność izby rzemieślniczej może obejmo

wać jedno lub więcej wojt;wództw ,", 

e) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu : 
,,4. , Centralny Związek Rzemi osła po porozumie

nju z zainter"esow anymi terenow ymi organami 
administracji państwowej stopnia wo jewódz
kiego tworzy i znosi izby rzemieś lni cze oraz 
określa ich teren owy zakres dzi a ł a ni a , nazwę 

i siedzibę.", 

d) dotychczasowy ust. 4 oznacza się jako ust. 5; 

14) wart. 32 w ust. 1: 

w pkt 2 p"rzed wyrazem: "organami" dodaje się wy
raz : "tere~owymi", 

w p,kt 7 wyrazy: "kuratorami okręgów szkolnych" 
zastępuje się wyrazami: "terenowymi organami 
a,dministracji państwow,ej stopnia wojewódzkiego", 

15) ' waTt. 33 US\ 5 otrzymuje brzmienie: 
,,,5. Statut izby rzemieślniczej uchwala i żmienia zjazd 

delegatów ceChów i spółdzięln,i rzemieślniczych. 

Statut wymaga stwierdzenia przez Centralny Zwią
zek , Rzem i osła jego zgodności z zasadami, o któ
ryc.h mowa w ust. 4, oraz zatwieTdzen'i a przez tere
nowy organ administracji państwowej stopnia wo
jewódzkiego, właściV(y dla siedziby izby rzemieśl
niczej; jeżeli izba rzemieślnicza działa na obszarze 
więcej niż jednego .-wojew,ództwa, .zatwierdzenie 
statutu następu}e ' po porozumieniu z· terenowymi 
organami adm~nistracji państwowej stopnia woje
wódzkiego, na których .obszarze działa izba.", 

16) wart. 37: 
a) w ust. 3 po wyrazach: "w iZbie rzemieślniczej" 

skreśla się wyrazy: ;,jako wojewódzkim związku 

rzemiosła", 

b) w ust. 4 w ostatnim zdaniu po wyrazie: "prawo" 
dodaje się wyrazy: "zawieszania i"; 

17) wart. 41 w pkt l i 2 wyrazy: "prezydiami wojewódz
kich rad na rodowych (rad narodowych miast wyłą

czonych z województw) i ich orga nami" za stępuje ' się 

wyrazami : "terenowymi organ ami administracji pań

stwowej stopnia wojewódzki ego"; 
18) po art. 43 dodaje się art. 43a w I;J rzmieniu: 

"Art. 43a. W ' celu zapewnienia rzemios łu war unków ~ 
do pełnej re alizacji zadań wynikających" ze 
społeczno:gospod arczego' rozw oju kra ju oraz 
wszechstronnej re a lizacji praw i o llo wląz
ków rzemieślników - zas.ady p os tępo wania, 

w sprawach związan ych z wykonywa niem 
rzemi osła okresl i Kjlrta Praw i Obow i ązków 
Rzemieślnika ." 

Art. 2. Upoważnia się Ministra Handlu Wewnętrzne
go i Usług do ogłoszeni a w drodze ·obwi eszczeni a jednoli
tego tekstu ustawy o wykonywaniu i organ izacji rZf~mio
sła, z uwzględnieniem zmian wynikający€h z przepisów 
ogłoszonych przed dnie.{ll wyd ania jednolitego . tekstu 
i z zachowaniem ciągłe j numeracji artykułów, ustępów 
i punktów. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z ' dniem 1 stycznia 
1977 r. 

Przewodniczący Rp,dy Państwa: H. Jabłoński 
Sekretarz Rady Państwa: L. Stasj{1k 
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USTAWA 

z dnia 18 grudnia t976 r. 

'O ubezpieczeniu społecznym rzemieślników l niektórych ,Innych osób prowadzących działalność ' zarobkową na 

• własny rachunek oraz Ich rodzin . 

' Rozdział 1. 

Przepisy ogólne. 

Art; 1. 1. Obowiązkowemu ubezpieczeniu społec-zne
mu określonemu ustawą, zwanemu dalej "ubezpiecze
niem", podlegają osoby prowadzące na podstawie upraw
nień określonych odrębnymi przepisami dzi a Łalność za
robkową w zakresie: 

1) rzemiosła, w rozumieniu przepisów o wykonywaniu 
i organizacji rzemiosła, 

2) handlu I usług, jeżeli z tego tytułu' są członkami 

u.zeszeń prywatnego handlu i usług, 

3) rybołówst~a morskiego, jeżeli są właścicielami lub 
współwłaścicielami kutrów lub łodzi albo sprzętu ry-
backiego, . I. 

4) flisactwa turystycznego, jeżeli są członkami Polskie
go Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich na rzece Du
najcu, 

zwane dalej "ubezpieczonymi". 

2. Jeżeli uprawnienie do prowadzenia działalności 

określonej w ust. 1 zostało udzielone dwom lub więcej 

osobom,. ubezpieczenie obejmuje każdą z tych osób, 

3. W razie równoczesnego prowadzenia przez tę sa
mą osobę dwóch lub więcej rodzajów działalności okre
jlonej w ust. 1 podlegą.- ona ubezpieczeniu tylko z tytułu 
prowadzenia jednego rodzaju działalności. 

I Art. 2. 1. Ubezpieczeniu nie podlegają osoby prowa
dzące działalność określoną W. art. 1, które: 

1) działalność tę zamierzają provyadzić przez okres krót~ 
szy niż sześć miesięcy, chyba że na skutek kontynuo
wania tej działalności okres jej prowadzenia os i ągnął 

sześć miesięcy, 

2) są równocześnie pracownikami zatrudnionymL w wy
miarze czasu pracy nie niższym niż połowa wymiaru 
obowiązującego w danym zawodzie albo są objęte od
rębnymi przepisami w zakresie zaopatrzenia emery
talnego lub ubezpieczenia społecznego, 

3) są równocześnie właścicielami, samoistnymi posiada
czami, użytkownikapli lub dzierżawcami gospodarstwa 
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