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h) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,,3.

-

Poz. 234 i 235

16)

wart. 37:
a) w ust. 3 po wyrazach: "w iZbie rzemieślniczej"
skreśla się wyrazy: ;,jako wojewódzkim zw i ązku

422

izby rzemieślniczej m o że obejmojedno lub wi ę cej wo jt; wództw ,",

Działalność

wać

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

nju z zainter"esow a n ymi tere now ymi organ ami
administracji państwowej stopnia wo jewódzkiego tworzy i znosi izby rzemi eś lni c ze or az
określa ich teren owy zakres dzi a ł a ni a , nazw ę
i

siedzibę.",

d) dotychczas owy ust. 4 oznacza

się

jako ust. 5;

14) wart. 32 w ust. 1:

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

się

wy-

w p,k t 7 wyrazy: "kuratorami okręgów szkolnych"
zastępuje się wyrazami: "terenow ymi
organami
a,d ministracji państwow,ej stopnia wojewódzkiego",

US\

15) ' waTt. 33
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 któryc.h mowa w ust. 4, oraz zatwieTdzen'i a przez terenowy organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego, właści V(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 wojewódzkiego, na których .obszarze działa izba.",

rzemiosła",

b) w ust. 4 w ostatnim zdaniu po wyrazie: "p rawo"
dodaje się wyrazy: "zawieszania i";
17) wart. 41 w pkt l i 2 wyrazy: "prezydiami wo je wódzkich rad na rodowych (rad narodowych miast wyłą
czonych z województw) i ich orga nami" z a st ę puje ' się
wyrazami : "terenowymi organ a mi admini stra cji pań
stwowej st opnia woj e wódzki ego";
18) po art. 43 d odaje si ę art. 43a w I;Jrzmieniu:
"Art. 43a. W ' celu zapewn ienia rzemio s łu war unków ~
do pełnej re alizacji za dań wynik ając ych" ze
społeczn o:go sp o d ar c zego ' rozw oju kra ju oraz
wszechstronnej re a lizacji pr a w i o llo w ląz
ków rzemi e ślnik ó w - zas.ady p os t ępo w a nia,
w sprawach zwią za n y ch z wy konywa niem
rzemi osła okresl i Kjlrta Praw i Ob ow i ąz ków

,.

/"

Rzemieślnika . "

Art. 2. Upoważnia się Ministr a Handlu We w nę trzne
go i Usług do ogłoszeni a w drodze ·obwi eszczeni a jednolitego tekstu ustawy o wykon ywa niu i or gan iza cji rZf~mio
sła, z uwzględnieniem zmian wynikaj ą cy€h z przepisów
ogłoszonych przed dnie.{ll
wyd ania jednolite go . tekstu
i z zachowaniem ciągł e j nume ra c ji artykułów, ust ę pów
i punktów.
Art. 3. Ustawa wchodzi w ż y cie 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
własny

•
' Rozdział

osób prowadzących
rachunek oraz Ich rodzin .

1.

działalność ' zarobkową

na
\

uprawnienie do prowadzenia działalności
w ust. 1 zostało udzielone dwom lub w ię cej
osobom,. ubezpieczenie obejmuje każdą z tych osób,
2.

Art; 1. 1. Ob o wiązkowemu ubezpieczeniu społec-zne
mu określonemu ustawą, zwanemu dalej "ubezpieczeniem", podlegają osoby prowadzące na podstawie uprawnień określonych odrębnymi przepisami dzi a Łalność zarobkową w zakresie:
1)

rzemiosła,

w rozumieniu przepisów o wykonywaniu
i organizacji rzemiosła,

2) handlu I
u.zeszeń

usług, jeżeli z tego tytułu'
prywatnego handlu i usług,

są

członkami

3) rybołówst~ a morskiego, jeżeli są właścicielami lub
współwłaścicielami kutrów lub łodzi albo sp r zętu rybackiego, .
I.
4) flisactwa turystycznego, jeżeli są członkami Polskie-

go Stowarzyszenia Flisaków
najcu,
zwane dalej "ubezpieczonymi".

Pienińskich

na rzece Du-

"

Jeżeli

określonej

Przepisy ogólne.

~.

3. W razie równoczesnego prowadzenia przez tę saosobę dwóch lub więcej rodzajów działalności okrejlonej w ust. 1 podleg ą.- ona ubezpieczeniu tylko z tytułu
prowadzenia jednego rodzaju działalności.

mą

-,,

"

Art. 2. 1. Ubezpieczeniu nie podlegają osoby prowaW. art. 1, które:
1) działalność tę zamierzają provyadzić przez okres krót~
szy niż sześć miesięcy, chyba że na skutek kontynuowania tej działalności okres jej prowadzenia os i ągnął
I

dzące działalność określoną

sześć miesięcy,
są równocześnie pracownikami zatrudnionymL w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa wymiaru
obowiązującego w danym zawodzie albo są objęte odrębnymi przepisami w zakresie zaopatrzenia emerytalnego lub ubezpieczenia społecznego,
3) są równocześnie właścicielami, samoistnymi posiadaczami, użytkownikapli lub dzierżawcami gospodarstwa

2)

.

/

/
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rolnego o przychodowości szacunkowej ustalonej dla
.' wymiaru podatku gl untowego; która powoduje zawieszeni'ew całości prawa do emerytury lub renty we-o
dług przepisów o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodz.in;
4) mają usti,llone prawo tlo emerytury lub renty.
2. Przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy osób, o których
mowa wart. 1 ust. 1 pkt 4.
3. Ubezpieczenie obejmuje jednak osoby, o których
%pow a w liSt. 1 pkt 3 i 4 - na ich wniosek.

Poz. 235 /

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

z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i
stwa, z uwzględnieni e m ust. 2-4 .
2.
wańie

gują

w drodze ro z porząd ze nia
na , in ne niż określone w a rt. 1
ust.' 1 os oby p rowadzące na własn'y rachunek działalność
zarobk ową poza roln ictw em, dos t osowuj ą c te przepisy do
orł r"' b nvch w arunków prow adzenia tej dział a lności.
Art. 4. Rada Minist ró w

może

,

, Rozdział

I

2.

Świadczenia z tytułu ubezpje~zenia.

Art. 5. Swiadczenia . z ubezpieczenia przysługu jąc e
ubezpi eczonym oraz ' członkom ich rodzin obejmują:
1) świadczenia lecznic ze i po'ł oż n icze, z'a opatrzenie w leki. p rzedmio ty ortopedyczne, protezy, środki opatrunkowe i pomocnicze,
2) świa'dczenia pieniężne w razie choroby oraz macierzyństwa: zasiłek chorobowy oraz zasiłek porodowy
i zasiłek macierzyński.
~J zasiłki rodzinne,
4) świadczenia emerytalne: emeryturę, rentę inwalidzką,
rentę chorobową i rentę rodzinną,
'
5) świadczenia pieniężne z tytułu wypadku przy prowadzeniu działalności określonej wart. 1 oraz w razie choroby zawodowej: rentę inwalid zk ą oraz rentą

y'

"

,

--\-

'.

Art. 6. Swiadczenia lecznicze i położni<:ze oraz zaopatrzenie- w leki. przedmioty ortopedyczne, protezy, środki
opatrunkowe i pomocnicze, o których" mowa wart. 5 pkt l,
przysługują ubezpieczonemu oraz członkom jego rodziny
w zakresie i na w,arunkach przewidzianych dla pr acowników i ich rodzin.
Art. 7. 1. Swiadcżenia piemęzne w razie ' chqr oby
przysługują na zasada'ch i w wys okoś ci
określonych
przepisa':lli .0 świadczeniach pieniężn yc h
i

\.

, macierzyństwa

3.
z

Zasi łek

porodowy i

zasiłek

macierzyński

przysłu- '

tytułu:

przyj ę cia w okresie . ubezpieczen-ia lub w okresie ."
pobie ra nia zasiłku chorob owego po ustaniu ubezpie~
czenia - dziecka w wieku do jedne'go roku na wychow anie z zamiarem jego ·przysposobienia. j eżeli do
sądu opie kuńczego zóstał zgioszony wniosek o przysposo bien ie.

4. Zasił ek maci erzyń ski pr zys ługuje przez okr es ustalony przep isami .Kode ksu prac y jako ' okres urlopu macierzyńskiego albo urlopu na warunkąch urlopu macie rz yń
skiego.
5.

Z asiłek

porod owy

przysł u guje

rówlllez nie pracuz nim we wspó!-

jącej żonie ubezpieczonego, p ozos tającej
ności małżenskie j.

Art. 8. 1. Zasiłek rodzinny przysługuje na zasao.ach
w wysokości określonych przepisami o ubezpieczeniu
rodzin nym, z uwzględnieniem ust. 2 I 3.
2. Prawo do zasiłku rodzinnego powstaje po upływie
trzec;h miesięcy nieprzerwanego ubezpieczenia lub bez
względu na okres ubezpieczenia, jei;eli objęcie ubezpieczeniem nastąpiło w ciągu trzech miesięcy od dnia:
1)

rozwiązania

lub wygaśnięcia stosunku pracy, chyba
's tosunek pracy wygasł . wskutek porzucenia pracy
lub został rozwiązany przez zakład pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika,

że

2) ustania prawa do zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego,

3) ustania prawa do ren,ty, z
dodatek rodzinny,

tytuł}!

której

4) zaprzestania pracy przez
giwał zasiłek rodzinny,

małżonka,

5) zwolnienia. z zasadniczej

służby

"rodzinną,

6) dodatki do emerytury i renty,
7) zasił ek pogrzebowy,
8) świadcz enia w naturze z tytułu pobierania emerytury
lub renty: świadczenia lecznicze i położnicze, zaopatrze nie w leki, przedmioty ortopedycZne, pr otezy,
środki opatrunkowe i pomocnicze, przysposobienie za'wodowe oraz prawo do pobytu w domu rencisty.

chorobowy przysługuje za każdy dzień niedo pracy z powódu choroby trwaJącej niepizerco najmniej trzydzieści kolejnych dni.

1) urodzenia dziecka w okresie ubezpieczenia lub w
okresie pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu
ubezpieczenia,
2)

rozci ąg n ąć p rzep i s y;Llstślwy

Zasiłek

zdolności

Art. 3. 1. Obow iązek ubezpieczenia powstaje od pierwszego dnia mi e siąca kal e ndarzowego, w któ rym nast ąp iło .
. rozpocz ęcie dziillil lności r odzącej obowiązek ubezpi eczenia ; lo bowią zek . te n ustaje z końcem miesiąca kalendarzow ego, w którym nast ąp ił o zaprzestanie działalności.'
2. Os oba, która p od l ega ła ubezpieczeniu, mo ż e po
ustaniu o owiązk u ub ezpieczen ia k'o nt yn u owa ć ubezpiecze nie prze z okres nie przekraczający s ześ ciu miesi ęcy.

macierzyń

3.
dla

Zasiłki

zasiłków

przysługiwał

któremu

przysłu

wojskowej.

rodzinne wypłaca się w kwotach ustalonych
w wysokości podstawowej.

Art. 9. 1. S'wiadczenia emerytalne przysługują na zasadach I w wysokości określonych przepisami o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników t ich rodzin,
z uwzględnieniem ust. 2-4.
2. Wiek emerytalny wynosi: 60 lat dla kobiet i / 65 lal
dla

mężczyzn.

3. Z okresu ubezpieczenia wymaganego do przyznania emerytury co najmniej pięć lat powinien st'anowić
ok ~e s ubezpieczenia, o którym mowa wart. 15 ust. 2.
4. Renta inwalidzka przysługuje
I lub II grupy inwalidów.

'w

razie zaliczenia do

5. Minister Pracy, Płac I Spraw Socjalnych w porozumieniu z Ministrem Handlu Wewnętrznego i Usług może

,

-

'j.

I

\
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dla osób prowadzących
działalność w warunkach szkodliwych dla zdrowia -wiek
emerytalny niższy !1i~ określony w ust. 2.

w drodze

rozporządzenia

ustalić

Art. tO. L Renta inwalidzka i renta rodzinna z tytułu
wypadku ·przy prowadzeniu działalności określonej wart. 1
oraz w razie choroby zawodowej przysługują na zasadach i w wysokości okr.eślonych przepisami o świadcze
'ni ach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, z uwzględni e niem ust. 2-4.
2. Za wypadek, o którym mowa w ust. 1, uważa się
zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, któ re

nagłe

nastąpiło:

l) podczas wykonywania zwykłych czynnoscl wynikających z prowadzenia działalności lub w związku
z/ wykonywanIem takich czynności,

Art. 14. Ubezpieczenie wykonuje Zakł ad Ubezpieczeń
S~ołecznych, a świadczeń w naturze udzielają właściWe
jednostki organizacyjne ' służby zdrowia i opieki społecz
nej.
, Art. 15. 1. Ilekroć przepisy ,o , świadczeni ac h pi enię ż
nych z ubezpiecze,nia społ e czn€: g<ł w razie choroby i macierzyństwa, o ubezpieczeniu rodzinnym oraz o' powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowni:ków i ich rodzin
uzależniają prawo do świadczeń lub ich wysokość od posiadania ustalonego okresu zatrudnienia - przy ustalaniu
świadczeń dla osób ubezpieczonych przez taki okres rozumie się okres ubezpieczenia i okresy zaliczane 'd 9 okresu ubezpieczenia.

2. Za okres ubezpieczenia w rozumieniu ust. l uwa,ża
kalendarzowe, -za które ubezpieczony opłacił
składki na ubezpieczenie lub w których nastąpiło zwol2) w drodze do miejsca prowadzenia działalności lub nienie od opłacania składek. Okresy ubezpieczenia na
podstawie przepisów dotychczasowych są okresami ubezz tego miejsca,
, pieczenia w rozumieniu ustawy.
\,
3) podczas wykonywania zadań zleconych przez orga3. Do ;okresu ubezpieczenia zalicza się okresy:
nizacje polityczne lub organizacje społeG:zno-zawouo
we 7;rzeszające osoby prowadzące działalność albo
1) prow ~dzi:mia d zi a łalności, o której mowa w 'art. 1, ,/
w związku z wykonywaniem takieh zadan lub w
przed dniem obj ę cia obowiązkiem ubezpieczenia na
związku z uczestnictwem w organizowanych przez te
podstawie przepisów dotychczasowych,
organizacje czynach społecznych. '
2) zatrudnienia równorzędne z okresami zatrudnienia J
i zaliczalne do , okresów zatrudniel}ia vi rozumieniu
3. Za choroby zawodowe uważa się choroby okre ś lo
przepisowopowszechnym zaopatrzeniu emerytalnym
ne przepisami wydanymi na podstawie art. 231 pkt 2 KopracowIiik9w i ich rodzin,
deksu pracy.
3) ubezpieczenia społecznego na podstawie odrębnych
4. Renta inwalidzka przysługuje w razie zaliczenia do
przepisów,
I lub II grupy inwalidów.
4) pobierania renty chorobowej.
Art. 11. 1. Do emerytur, rent inwalidzkich i rent roArt. f6. 1. W razie zaleg,ania przez osobę prowadzącą
dzinnych, o których mowa wart. 5 pkt 4 i 5, przysługują
działalność z opłatą należnych składek na ubezpieczenie
dodatki rodzinne oraz dodatki z tytułu zaliczenia do I gruza okres dłuższy niż trzy miesiące świadczenia, o któpy inwalidów.
rych mowa wart. 5 'pkt 1-'-3, nie przysługują za ,t en okres.
2. Do emerytur, rent inwalidzkich i rent rodzinnych,
2. Jeżeli osoba, która nabyła prawo do pobierania
o których mowa wart. 5, pkt 4, ' przysługują ponadto doemerytury, renty inwalidzkiej lub renty chorobowej, nie
datki z tytułu odznaczenia orderem ' lub tytułem hÓ1;loro, opłaciła składek na ubezpieczenie za okres poprzedzający
wym.
nabycie tego prawa, zaległe składki potrąca się z należ
nych
świadczeń na zasadach ustalonych przepisami
3. Do renty chorobowej przysługują tylko dodatki roo powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników '
dzinne.
\
i ich rodzin w zakresie potrącania zaliqek wypłaconycłi
r
4. Dodatki, o których mową w ust. ' 1-3, przysługujll , na poczet świadczeń.
na zasadach i w wysokości określonych , 'przepisami
3. Przepis ust. 2 stosuje s ię odpowiednio do renty ro~
o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników
dzinnej przysługującej po ubezpieczonym, który zalegał
i ich rodzin.
z opłatą należnych skł ade k na ubezpieczenie.
Art. 12. Zasiłek pogrzebowy przysługuje:
Art. 17. 1. W razie prowadzenia działalności określo
l~ w razie śmierd ubezpieczonego lubczłoftka jęgo ,ro- " nej wart. 1 przez osobę, która nabyła prawo do emerydziny ....: na zasadach i .w wysokości określonych
tury lub renty określonej wart. 5 pkt 4, prawo do tych
przepisami o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczeświadczeń ulega zawieszeniu.
'nia społę.cznego w razi~ choroby i macierzyństwa,
,
,
2. W razie , osiągan Ia' przez osobę, o której mowa
2) w razie śmierci osoby uprawnionej do emerytury lub
w ust. 1, zarobków lub dochodów z innych źródeł niż prorenty albo członka jej rodziny - na zasadach i w
wadzenie działalności .stosuje się zasady zawieszania prawysokości określonyćh przepisami o powszechnym
wa do świadczeń, określorie przepisami o powszechnym
zaopatrzeniu emerytalnY,m pra,::owników , i ich rodzin.
zaopatrzeni'u emerytalnym pracowników i ich rodzin.
- Art. 13.Swiadczenia"- w ,naturze z tytułu pobierania
emerytury lub renty pr-zysługują w zakresie i na warunkach przewidzianych dla osób pobierających emerytury
lub renty na podstawie przepisów o powszechnym zaopa~
trzeniu emerytalrtym pracowników i ich rodzin.

się miesiące

"

l,

,;

,

._0

...

"

....

,
-

I

Art. 18. W zakresie postępowania w sprawa{;h świad- ,
' zasad wypłaty tych świadczeń oraz obowiązków
osób pobierających świadczenia stosuje się zasady okre~
ślone przepisami ustalającymi odpowiednie świadczenia,
chyba. że przepisy ustawy stanowią inaczej.
ezeń,

'.

l)zł~nnik 'ust~w
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Art 19. Podstawę wymiaru świadczeń, o których mo:wa wart. 5 pkt 2, i 4-7, stanowili kwoty zryczałtowana.
,Art. 20., l. Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych
,w p orozumieniu z Ministrem Handlu Wewnętrznego
1 Usług w drodze rozporządzenia określa:
.
1"

,

l)

wysokość

kwot

zryczałtowanych

stanowiących

pod-

stawę wYIlłiaru świadczeń oraz· zasady obliczania pod-

·stawy wymiaru

świadczeń,

2) szcżegółowe

zasady i t~yb ustalania okoliczności
i przyczyn wypadków przy prowadzeniu działalności
określonej wart. 1. prawa do świ adc zeń z tego tytułu
oraz wypłaty tych świadczeń.

'.
.'

\

,

,l

......

~

2. Minister Zdrowia i Opiek<! Społecznej w por ozu.mieniu ' z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych określa zasady i tryb orzekania oraż wydawania zwolnień ' lekarskich, a także zasady kontroli orzecznictwa lekarskiego w spr awach czasowej niezdolności do wykonywania
dzia łalności określonej wart. 1.

Art. 21. Rada Minist rów w dr odze

rozporządzenia

może:

l)

podwyższać

wysokość

' świadczeń

przewidzianych

ustawą,

2)

zakres

świadcz e ń

przez wprowadzenie nowych świadczeń albo przez zmianę warunków do
przyznawania świadczeń ustalonych w ustawia.
Rozdział

•

do ubezpieczenia.

Art. 22. 1;
na osobie
1.

I

cJą~y
. ~ att.

Poz. ' 235 '

2) szczegółowe zasady i tryb; postępowania w zakresie
ustalania istnienia ob owi ązku ubeżpieczenia oraz poboru Składek za okres kontynuowania ubezpieczenia.

Art. 25, 1. W sprawie poboru sk!adek na ubezpieczenie stosuje . się zasady i tryb postępowania, ustalone dla
poboru składek na ubezpi eczenfe sp ołe czne za pracowników zatrudnionych w za kłada ch rzemieślniczych.

2. Zaległe składki podlegają ściągni ę ciu w trybie
przepisów o post ępowa niu egzekucyjnym w administracji.
R ozdzi ał

Ubezpieczenie osób
Art. 26. 1. Ubezpieczeniu

Obowiązek

3.

Składki

zgłoszenia

na ubezpieczenie.
do ubezpieczenia
o której mowa

prowadzącej działalność,

.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1,
ubezpiecz ~ niem r,?wnież z urzędu.

może być objęta

3. Ob~wiązek zgłoszenia do' ubezpieczenia ciąży także
na organizacji społ e czno-z awodowej, której członkiem jest
~soba p od legająca ubezpieczeniu.
4. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustala
wzory zgłoszeń do ubezpieczenia, wzory legitymacji ubezpieczeni owych, tryb wydawania tych legitymacji oraz
sposób dokonywania w nich wpisów.
.

współpracuj ących.

określonemu

w ustawie p od-

1) członkowie rodziny ubezpieczonego,
2) inne osoby pozostające we wspólnym g ospodarstwie

domowym z ubezpieczonym,
współpracują przy prowadzeniu działaln oś ci Vi wymiarze co najmniej połowy czasu pracy obowiązującego
pracowników gospodarki uspołecznionej. Osoby te zwane
'Ił dalej ."osobami wspó łpra cującymi".
jeżeli

Członkami

rodziny w rozumieniu ust. 1 pkt 1 są:
dzieci własne i przysposobione. pasierbowie,
dzi.eci obce przyjęte na wychowanie , rodzice, osoby przy sposabiające,
ojczym, macocha, teściowie, dziadkowie,
wnuki. rodzeństwo, zięci owi e, synowe, szwagierki ' i szwagrowie:
małżonek,

3. Ubezpieczeniu nie podlegają jednak osoby współ
które ·nie ukończyły 16 lat życia lub z którymi
współpraca wykonywana jest przez okres krótszy niż s::. _ ś ć
miesięcy, albo gdy zachodzą okoliczności określone w
art. 2 ust. 1, pkt 2-4.
pracujące,

Art. 27. Przepisy ustawy dotyczące ubezpieczonych
stosuje się odpowiednio do osób współpracujących, ze
zmianami wynikającymi z art. 28-32.
. Art. 28. 1. Obowiązek ubezpieczenia osoby współpra
powstaje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło rozpoczęcie współpracy.

cującej

to

2.

•

Obowiązek

.

.

ubezpieczenia osoby współpracujące)

ustaje z dniem:
1}' zaprzestan.ia działaln ośc i przez osob~ę,z którą istni ał a
, 'współpraca,
2)

Art. 23. 1. Osoby prowadzące działalność obowiązan:~
III opłacać , składki na ubezpieczenie za. każdy miesiąc
ubezpieczenia.

4.

legają również:

2.

rozszerzać

!głoszenle

-

zakoilczer~\ a współpracy.

Art. 29. Do okresu ubezpieczenia nie zalicza się okrewykonywania!.' współp rac y przed dniem objęcia obowiązkiem ube~p'i ec zen ia na podstawie przepisów dotych-

lU

cza,sąwY'2' h. r ,'. '
.
2. Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych. w porod"
_'
,_
zumieniu z Ministrem Handlu Wewnętrznego i Usług okre- .
Art.' · 30 • .' Osoba współpracująca nabywa prawo do
:śla w drodze rozporządzenia wypadki, w których nastę
. świadczeń pienię żnychw ' razie choroby i m a c ie rzyństwa
puje zwolnienie od opłacania składek.
po upływie trzech mies ię cy nieprzerwanego ubezpiecze\
Art. 24. 1.. Podstawę wymiaru składek na ubezpiecze- nia. chyba że niezdolność 'Ci,o pracy spowodow ana została
wypadkiem.
..
nie stanowią kwoty zrycz a łtowane.

2. Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych· w porozumieniu z Ministrem Handlu Wewnętrznego .i Usług
:w drodze rozporządzenia określa:

. .11
l

Art. 31. Dla osoby

współpr,acującej,

która

rozpocz E; ła

współpr, acę po osiągnięciu wieku 45 lat, okres ubezpi e-

czenia łącznie z okresami f;aliczalnyml do okr esu ubezpi ~ 
czenia, . wymagany do uzyskania renty inwalidzkiej, w ywysokość kwot zryczałtowanych, stanowiących podnosi co najmniej dziesi ęć lat. Okres ten powinien pr zystawę wymiaru składek na ubezpieczenie, oraz wyso- '. pada ć na ostatnie dwadzi eś cia lat' przed powstaniem inkok tych składek;
walidztwa' lub przed dniem zgłoszenia wniosku o rentę.
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Art. 32.- 1. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia
osoby współpracującej ciąży na osobie prowadzącej ' działalność, o której mowa wart. 1.
2, . Składki na ubezpieczenie za osobę współpracującą
. opłaca Qsoba prowadząca działalność, a w ,wypadku kontynuowania przez osobę, która wykonywała współpracę,
ubezpieczenia na podstawie art. 3 ust. 2 - składkę 9płaca
ta osoba.
Rozdział

Zmiany w

5.

obowiązujących

przepisach.

Art. 33. W ustawie z dnia 23 stycznia 1968 r. .0 po,wszechriymzaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich
rodzin (Dz. U. Nr 3, poz. 6, z 1972 r. Nr 16, poz. 114
i Nr 53, poz. 341, z 1973 r.. Nr 38, poz. 225, z 1974 r.
Nr 21, poz, 116 i 117, Nr 47, poz. 280 i Nr 50, poz. 321
oraz z 1975 r. Nr 45, poz. 232) wprowadza się następujące
zmiany:
1) wart. 10 w ust. 1 pkf 14b otrzymuje brzmienie:
,,14b) ubezpieczenia . społecznego na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społ ecznym rzemieślni
ków i niektórych innych osób prowadzących
działalność
zarobkową
na własny rachunek
oraz ich rodzin, a także podl ega jące zaliczeniu
do okresów ubezpieczenia na podsta wie tych
przepisów okresy wykonywania rzemiosła lub
ihnej działalności zarobkowej na 'własny rachu. nek przed ob jęciem ubezpieczeniem." i
2) w art. 17 po ust 4a dodaje się ust. 4b w brzmieniu:
,,4b. Za zarobek z tytułu zatrudnienia uważa się
również kwoty stanowiące podstawę wymiaru
składek na ubeipieczenie społeczne rzemieślni·
ków oraz niektórych innych 'osób prowadzących
działalność zarobkową na własny rachunek."
Art. 34. W ustawie z dnia 23 stycznia 1968 r. o funduszu emerytalnym (Dz. U. Nr 3, poz. 7) wart. 1 ust. 3
skreśla się.

Art. 35. W ustawie z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na rzecz
jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej ltJ.burńowy zleceni.a (Dz. U. Nr 45, poz. 232)
art. 25 skreśla się.
Rozdział

6.

Przepisy przejś'~iowa.
Att. 36. 1. Swiadczenia określone w ustawie przysłu
gują:

wypadków ' przy prowadzeniu działalności
wart. 1 - gdy wypadek nastąpił począw
szy od dnia wejścia w życie tej ustawy,

2) z tytułu chorób zawodowych - gdy inwalidztwo spowodowane taką chorobą zostało stwierdzone począwszy od dnia wejścja w życie tej ustawy, chyba
że działalność określona wart. 1. która . narażała na
powstanie choroby zawodowej', ~stała. przed wejściem
w życie ustawy.
2. Prawo do śwIadczeń objętych ustawą .za okres
przed wejśCiem jeL w życie ustala się i świadczenia wymierza według przepisów dQt ychczasowych.

,

Art. 31. Zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do
prowadzęnia działalnośći
wejścia '

w

życie

lub

współpracy powstałej

przed ·
od dnia jej
wejścia w życie; jed'nak okres zasiłkowy liczy się od dnia
powstania. tej niezdolności.
_

'dniem

ustaw~ przysługuje

Art. 38. 1.~ Zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia
dziecka przed dniem wejścia w ' życie ustawy przysługuje
ot! dnia jej wejścia w - życie, . jednak tylko do upływu
okresu równego okresowi urlopu macierzyńskiego. liczo.nego od dnia porodu.

.

-,

,'

.. '

2. Przepis 'ust. 1 stosuje się odpowiednio vi razie przyjęcia dziecka na wycho,wanie przed dniem wejścia w ' ży
cie ustawy.
Art. 39. 1. 0sobom pobierającym w dniu wejścia w
ustawy emerytury lub renty określone przepisami
o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników przyznaje się
z urzędu - zamiast tych emerytur lub rent - odpowiednio emerytury lub renty przewidziane wart. 9 ustawy,
. podwyższając je według zasad 9kreślonych w ust. 2-5.
życie

, ,;1

. I.

. I'

2. Po ds tawą wymiaru świadczeń przyznanych w myśl
ust. 1 jest podstawa wymiaru emerytury lub renty przyznanej w myśl przepisów dotychczasowych.
3. Emerytury i 'renty wypłacane w kwotach najniż
szych podwyższa się do kwot n a jniższ yc h emerytur i rent,
określonych
przepisami o powszechnym zaopatrzeniu
emerytalnym pracowników i ich rodzin, oraz przy zastosowaniu zasad określonych tymi przepisami.
.
4. Emerytury i renty, wypłacane w wysokości wyż
szej od kwot najniższych emerytur i rent, oblicza się według stawek 'Wymiaru okre ślonyc h przepisami o powszechnymzaopatrzeniu emerytalnym pracowników. i ich rodzin na dzień I stycznia 1980 r.i różnica między miesięcz~
ną kwotą świadczeń obliczonych według tych stciwek
a miesi ęczną kwotą świadczeń przysługującychdotych
czas stanowi kwotę podwyżki, która nie może wynosić
mniej niż 125 zł. .
5. Podwyżkę, o której mowa w ust. 4, realizuje się
przez coroczne zwiększanie emerytur i rent o 1/4 część
kwoty podwyżki. Jeżeli kwuta tej podwyżki wynosi mniej
niż 240 zł. _emeryturę lub rentę podwyższa się aż do
wyczerpania teL,kwoty:
1) od dnia l marca 1977 r.

.~

o

kwotę

80

zł,

2) od dnia l stycznia 1978 r. I. w latach nast ę pnych
o 'k wotę odpowiadającą 1/3 pozostałej części podwyżki. nie mniej jednak niż o 60 Złi nie przenosi się
na rok nast ępn y części , podwyżki wynoszącej 30 zł
lub mniej.
Art. 40. W wypadkach, o których mowa wart. 17
ust. 1. do dnia 1 stycznia 1978 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

1) z tytułu

określO'llej

.'

Rozdział

. Pr~episy

7.

końcowe.

Art. 41. Traci moc ustawa z dnia 8 czerwca 1972 r.
o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników (Dz. U. Nr 23,
poz. 165, z 1974r. Nr 21. poz. 117 i Nr 47, poz. 280 oraz
z 1975 r. Nr 5, p<?z. 31 i Nr 4~, poz. 232).
Art. 42. Ustawa wchodzi w życie z dniem l marca
. '
1977 r.
Przewodniczący Rady Państwa: H. Jabłoński
Sekretarz Rady Państwa: L. Stasiak
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