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POLSKIEJ " RZECZYPOSPOLITEJ LUDO'WEJ 

Warszawa, dnia 25 lutego 1977 r. 
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ROZPOllZĄDZENIB RADY MINISTRO 'W _ 
, 

21 - z dnia 10 lutego 1977 r. 'w sprawie finansowanla ubezpieczenla społecZJ1ego rzemieślników niektó-, 
ryc h innych grup ludności . '37 
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22 -PrezesaRady Ministrów z dnia, 14 ' stycznłA 1977 r. W sprawie gospodarowdJllia ,kamlenfaml szlachet-
nymi i ozdobnyrni . 38 

23, - Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1977 r~ w sprawię opłaty skarbowej z tytułu wykonywania 
rzemiosła. - . 39 

, 24 - Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1977 r. w sprawie zryozałtowa.rula podatków obrotowego I do-
anodowego od niektórych grup podatników a ' 

QOZPORZĄDZEŃIE RADY MINISTRÓW 

, z dnia 10 lutego 1971 r. 

w sprawie finansowania nbezpieczenia ~połecznego rzemieślników I niektórych Innych, grup ludnoścL ; 

Na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 
1968 r. o funduszu emerytalnym (Dz. U. z 1968 r. Nr 3. 
poz: 7 i z 1976 r. Nr 40, poz. 235) oraz art. 13 ust. 1 usta
wy z dnia)5 listopada 1970 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. 
Nr 29, poz. 244) zarządza się, co następuje: 

\ § 1. Rozporządzenie określa zasady finansowania 
ubezpieczenia społecznego określonego: 

1) ustawą z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu spo
łecznym osób wykonujących pracę na rzecz jednos'tek 
gospodarki uspołecznionej ną podstawie umowy 'agen
cyjnej lub umowy zlecenia (Dz. U. z 1975 r. Nr 45, 
poz. 232 i z 1976 r. Nr 40, poz. 235). 

2) ustawą Z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu spo
łecznym rzemieślnikÓw i niektórych innych osób pro
wadzących działalność , zarobkową na własny rachunek 
oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 235). 

§ 2. Wydatki na świadczenia z ubezpieczenia spo
łecznego, o którym mowa w § 1. pokrywa się: 

l) ze środków funduszu emerytalnego utworzonego usta" 
wą z dnia 23 stycznia 1968 r. o funduszu emeryta lnym 
(Dz. U. ,z 1968 r. Nr 3, poz. 7 i z 1976 r. ' Nr 40, 

,poz. 235) - jeżeli chodzi o wydatki na - ,emerytury, 
renty i inne pieniężne świadczenia emerytalne. 

2) z bud.żetu Państwa - jeżeli chodzi ó pozostałe świad
czenia 

, §', 3. Dochody ze skladek na ub-ezpieczeniespo łeczne. 

o którym m~wa VI §1, przezne:€Źa się ;w 700J0na ' dochody 

( 

funduszu emerytalnego i w 300/0 na dochody budżetu Pań~ 
stwa. 

§ 4. 1. Znosi się: 
1) fundusz ubezpieczenia społecznego rzemIeślników; 

utworzony rozporządze~iem Rady Ministrów z dnia 
19 czerwca 1965 r. w sprawie utworzenia fundusz~ 

ubezpieczenia społecznego rzemieślników (Dz. U. 
Nr 26, poz. 173), 

2) fundusz ubezpieczenia' społecznego niektórych grup 
ludności", utworzony rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie funduszu ubezpie
czenia społecznego niektórych grup ludności (Dz. U. 
Nr 46, poz. 249). ' 

2. Nie wykorzystane do dnia wejś<::ia w życie rozpo
rządzenia środki funduszów, o których mowa w ust. 1, 
przekazuje się na dochody funduszu emerytalnego. 

§ 5. Tracą mocl 
1) rozporządzenie Rady ' Ministrów % dnia 19 czerwca 

1965 r. w sprawie utworzenia funduszu ubezpieczenia 
społecznego rzemieślników (Dz. U. Nr 26, poz. 173), 

2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 , grudnia 
,1975 r. w sprawie funduszu ubezpieczenia społecznego 
niektórych grup ludności (Dz. U. Nr 46, · poz . . 249). 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi ·w życie z dniem 1 mar
ca 1977 r. 

Prezes Rady Ministrów:, P. Jacoszewica 
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