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1) osób prowadzących zakłady gastronomiczne oraz 
stacje ,benzynowe na podstawie umowy zlecenia lub 
umowy agencyjnej, 

2) osób prowadzących urządzenia turystyczne i kolek
tury Państwowegó Przedsiębiorstwa '"Totalizator Spor- ' 
towy" oraz przewodników turystycznych, . 
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, Poz. 146 i i 47. 

3) osób prowadzących uspoł~czRione sklepy i księgarnre 
na podstawie umowy zlecenia lub UIIłowy agencyjnej, 

4) ' osób prowadzących na podstawie umowy agencyjnej, 
działalność na rzecz przedsLębiorstw !lpowszechniania 
prasy i ksiąiki Robotniczej ' Spółdzielni Wydawniczej 
"Prasa-Książka-Ruch". ' 

. OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH 

z dnia 5 maja 1983 L 

. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 g,rudnia )976 r. ' o ubezpieczeniu społecznym 
. rzemieślników ,i niektórych innych osób prowadząc.ych działalność zarobkową na własny rachunek oraz ich rodzin. 

1. Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 1 lutego 1983 L 

o zmiani~ niektórych przępisów 'oświadczeniach z ubez
pieczenia społeCznego i o zaopatrzeniu emerytalnym 
(D2;. U . . Nr 5, poz. 33) ogłaszA się w załączniku do m. 
niejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 
18 grudnia 1976 L o ubezpieczeniu społecznym rzemieślni
ków i niektórych innych osób - ,prowadzących 'działalność 
zar0J::5kową na własny rachunek oraz ich rodzin (Dz. U. 
Ni 40, poz . . 235, .} 197,7 ,L ,N~32JPoz.~40 oraz , z .1983 r. 

, Nr 5, pbi: 33)," z';1(1mględtiieh'i'em 'zńiia'n ' wynikających z 
przepisów wydanych przed dniem ogłoszenia jednolitego 
!~\<Ji}JtH\" ;:?:' tlas,12sq~~~ię,m ; c,iągł,ej, , \ ~HmWTa~,ji i ,J;qW~ł~}V, 
~rt}*JlłQW;, ,y,stępów i pup.k,~ów. 
'()' .' 2. ,Podany w załą~zniku do niniejszego obwieszcze
nia jednolity tekst nie obejmuje: 

l) następujących przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 
1976. r. o ubezpieczeniu . społecznym rzemieślników 
i niektórych innych osób prowadzących działalność 

zarobkową na własny rachunek oraz ich todzin(Dz. U. 
,Nr 40, poz. 235): 

• .I 
.. a) art. 33 jako dotyczącego zmian w p'rzepisach wy-

gasłych, 

b) art. · 34, 35, 39, 40- i 42 w brzmieniu: 
"Art. 34. W ustawie z dnia 23 stycznia 1968 r. o fun

duszu emet1tahiym '. (Dz: U. Nr 3, poz. 7) 
wart. 1 ust. .3 skreśla się". 

"Art. 35. W ustawie z dnia 19 grudnia 1975 L o 
ubezpieczeniu społecznym osób wykonują

cych pracę na rzecz jednostek gospodarki 
uspoł~cznionej ną podstawie umowy agen
cyjnej lub umowy zlecenIa (Dz. U. Nr 45, 
poz. 232J - art. 25 skreśla się"~ 

"Art. 39, 1.' Osobom pobierającym w dniu wejścia 

w życie . ustawy emerytury lub renty 
określone przepisami o ubezpieczeniu 
społecznym rzemieślników przyznaje się 

z urzędu - zamiast tych emerytur lub 
rent - odpowiednio emerytury lub ren
ty przewidziane wart. 9 ustawy, pod~ 
wyższając je według zasad określonych 
w ust. 2-5. 

2. Podstawą wymiaru świadczeń przyzna
nych w myśl usL 1 jest podstawa wy-

miaru emerytury lub renty przyznanej ' 
w myśl przepis.ów tlotychczasowy<;h. 

3. Emerytury i renty, wypłacane w , kwo
tach najniższychpodwyższa się do kwot 
na]niższych emerytur i rent, określonych 
przepisami o zaopatrzeniu emerytalnym 
pracowników i ich rodzin, oraz przy za
stosowaniu ,zasad określonych tymi prZe
pisami. 

4. Emerytury i renty, wypłacane wwyso
" ". k<;>ści . wyz~zej . O,d ~wot najniższ'y'ch , eme-
;;-;;~i ~~~: -'rft;~% · ·'(,Jefu;~9J.i~a' vśj~ t ,węruu~~atiu~~~ 

' .. ~ . wymiaru. określ.o~y~h!. pI;zepis,ami.,:·or ~a~ 
opatrzeniu emerytalnym pracowników 
i ich rÓQzin na dzień 1 styczńia 1980 L; 

różnica ' między miesięczną kwotą świad
czeń obliczonych według . tych stawek a 
mi,esięczną kwotą świadczeńprzysługu

jących dotychczas stanowi kwotę pod
wyżki. która , nie może wynosić mniej 
niż 125 zł. 

5. Podwyżkę, o której mowa w ust. 4, rea
lizuje się przez coroczne . zwię~szanie 
emerytur i rent o 1/4 c;z.ęŚć kwoty ' pod
wyżki. Jeżeli kwota tej podwyżkj wy
nosi mniej niż 240 zł, emeryturę lub 
rentę podwyższa się '~ aż ' do wyczer
pania tej 'kwoty: 
1) od dnia 1 marca 1977 L - o kwotę 

80 zł, 

2) od dnia . stycznia 1978 L i w latach 
następnych - . o kwotę odpowiada
jącą llapozostałej części podwyżki. 
nie mniej jednak niż o 60 zł; .nie· 
przenosi się na rok następny q:ęści 
podwyżki wynoszącej 30 zł lub mniej. 

I Art. 40. W wypadkach, O ' których mowa wart. 17 
/ . ust. 1. do dnia l stycznia 1978 r: stosuje 

się przepisy dotychczasowe". 
"Art. . 42. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 

1977 L"; 

2) art. 78 ustawy z dnia 27 pażdziernika ·1977 r. o zaopa
trzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla 

( 
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rolników i ich rodzin (Dz. U. Nr 32, poz. 140) w 
brzmieniu: 
.. Art. 78. Ustawa wchodzi w życie z dniem l stycz

nia 1978 r."; 

3) 'art. l ust. 1 i 3 oraz art. 15 ustawy z dnia l lutego 
1983 r. o zmianie niektórych przepisów o świadcze

niach z ubezpieczenia społecznego i o zaopatrzeniu 
emerytalnym (Dz. U. Nr S, poz. 33) w brzmieniu: 
.. Art. 1. 1. Osobom pobierającym w dniu wejścia w 

życie ustawy emerytury, renty inwalidz
kie lub renty rodzinne przysługujące na 
podstawie przepisów: 

! 
I 

1) ustawy z dnia 27 wueśnia 1973 r. 
o zaopatrzeniu emerytalnym twórców , 
i ich rodzin (Dz. U. Nr 38, poz. 225, 
z 1974 r. Nr 21. poz. 117 i z 1977 r. 
Nr 11., poz. 43), 

2) ustawy z dnia -12 czerwca 1975 r. o 
świadczeniach z tytułu wypadków 
pFZy pracy i chorób zawodowych 
(Dz. U. Nr 20, póz. 105 i z 1977 r. 
Nr 11. poz. 43), 

3) ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o 
. ubezpieczeniu społecznym osób wyko
nujących pracę na rzecz jednostek 
gospodarki uspołecznionej na podsta
wie umowy agencyjnej lub umowy 
zlecenia (Dz. U. Nr 45, poz. 232, z 
1976 r. Nr 40, poz. 235 i z 1977 r. 
Nr 11. poz. 43 oraz Nr 32, poz. 140), 

4) pekretuz dnia 4 marca 1976 r. o' ubez
pieczeniu społecznym członków rolni
czych spółdzielni produkcyjnych i 
spółdzielni kółek - roiniczych oraz ich 

rodzin (Dz. U.Nr lO, poz. 54, z 1977 r. 
Nr II , poz. 43 oraz Nr 32, pÓz. 140), 

5) ustawy z dnia 18 grudnia 1976r. o 
ubezpieczeniu sP9łecznym rzemieślnP , 
ków j' niektórych innych osób prowa- ' 
dzących działalność zarobkową na 
własny rachunek oraz ich rodzin 
(Dz. U. Nr 40, poz. 235 i z 1977 r. 
Nr 11. poz. 43 oraz Nr 32, poz. 140) , ' 

przyznaje się , zamiast tych świadczeń od-
- powiednio emerytury lub renty określone 
vi tych przepisach, ze zmianami wprowa
dzonymi' niniejszą ustawą oraz z zastoso
waniem zasad określonych wart. 122-126 
ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o za
opatrzeniu emerytalnym pracowników 
i ich rodzin (Dz., U. Nr 40, poz. 267)". 

.. _3. Jeżeli podstawę wymiaru emerytury lub 
renty stanowił dochód (przychód) usta
lony , w kwocie ryczałtowej lub w kwocie 
odpowiadającej górnej granicy dochodll 
(przychodu) przyjmowanego do podśta
wy wymiaru świadczeń, za rok przyzna
nia emerytury lub renty na wniosek ren
cisty uważa się rok, w którym te kwoty 
zostały wprowadzone". 

.. Art. 15. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogło

szenia z mocą od dnia 1 stycznia 1983 r., 
z tym że przepisy tej ustawy dotyc;zące 

zasiłku chorobowego oraz art. 8 pkt J 
i art. 9 pkt 1 wchodzą w życie z dniem 
1 marca 1983 r .... 

Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych: S. Ciosek / 

Załącznik do 00 wieszczenia Ministra 
Pracy, Płac i Spraw ,Socjalnych 
z dnia 5 maja 1983 r. (poz. 147) 

USTAWA 

z dnia 18 grudnia 1976 r. 

o ubezpiecze .. iu społecznym rzemieślników i niektórych innych ' osób prowadzącyctt działalność zarobkową na 
własny rachunek oraz ich rodzin. 

Rozdz.iał t 

Przepisy ogólne. 

Art~ 1. 1. Obowiązkowemu ubezpieczeniu społeczne
mu określonemu ustawą, zwanemu dalej .. ubezpieczeniem", 
podlegają os'oby prowadzące na podstawie uprawnień 
określonych odrębnymi przepisami działalność zarobkową 
w zakresie: 

l)~ rzemiosła, W rozumieniu przepisów o wykonywaniu 
i organizacji rzemiosła; 

2) han~lu 'i usług, jeżeli z tego tytułq.są e,złonkami zrze
szeń prywatnego handlu i usług, 

3) rybołówstwa morskiego, jeżeli są właścicielami lub 
współwłaścicielami kutrów lub łodzi albo sprzętu ry
backiego, 

4) flisactwa turystycznego, jeżeli są członkami Polskie
go Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich na - rzece 
Dunajcu, 

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 samą 
osobę dwóch lub więcej rodzajów działalności 'określonej 

-c w ust. 1 podlega ona ubezpieczeniu tylko z tytułu pro
wadzenia jednego rodzaj~ działalności. 

Art. 2. 1. Ubezpięczeniu nie podlegają osoby pro
wad,zące działalność określoną wart. l, które: 

1) działalność tę zamierzają prowadzić przez okres 
krótszy niż sześć miesięcy, chyba że na skutek kon-
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tynuowania tej dziaialności okres jej prowadzenia 
osiągnął sześć miesięcy, 

2) są równocześnie pracownikami zatrudnionymi w wy
miarze czasu pracy nie niższym niż połowa wymiaru 
iobowiązująceg<> w danym zawodzie albo są objęte 

odrębnymi przepisami w zakresie zaopatrzenia eme
rytalnego lub ubezpieczenia społecznego, 

3) mają ustalone prawo do emerytury lub renty, chyba 
że zgłosżą wniosek o , objęcie ubezpieczeniem. 

2. Przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy osób, o których 
mowa wart. 1 ust. 1 pkt 4. 

3. Ubezpieczenie <>bejmuje jednak osoby, o których 
mowa w ust. 1 pkt 2, ' jeżeli podlegają przepisom o za 
opatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla 
rQlników i ich rodzin. , 

Art~ 3. 1. Obowiązek ubezpieczenia powstaje od 
pierwszego dp.ia miesiąca kalendarzowego, w (którym na
stąpiło rozpoczęcie działalności rodzącej obowiązek ubez
pieczenia; obowiązek ten ustaje z koricem miesiąca ka
lęndarzowego, w którym nastąpiło zaprzestanie działal

ności. 

cC - 2. OSoba, która podlegała ubezpieczeniu, może po 
ustaniu . obowiązku ube'zpieczenia kontynuować ubezpie
czenie przez okres nie przekraczający sześciu miesięcy. 

Art. 4. Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia 
. rozciągnąt przepisy ustaWy na inne niż określone wart 1 
ust. l ' osoby prowadzące na własny rachunek działalność 
za:rob~ową poza f9lnictwem, dostosowując te przepisy do 
odrębnych warunków pr0'Yadzęnia ,tej działalności. 

;' i.l ' . . ,,{ ", \. j, '." , ., ! ; -', 0 , • : ,' 

Roul.ział 2 

I Swiadczenia z tytułu ubezpieczenia. 

Art. 5.Swiadczenia z ubezpieqenia przysługujące 
ubezpifkzonym Oraz członkom ich rodzin obejmują: 

1). świadczenia lecznicze i położnicze, zaopatrzenie w 
leki, przedmioty ortopedyczne, protezy, środki opa-
trunkowe i pomocnicze, / 

2) świadczenia '-Pieniężne w razie choroby oraz -macie- -
rzyństwa:zasiłek chorobowy, świadCZEnie rehabilita
cyjne oraz zasiłek porodowy i zasiłek macierzyński. 

3) zasiłki rodzinne i zasiłek pielęgnacyjny, 
4lświadczenia emerytalne: emeryturę, rentę inwalidzką 

i rentę rodzinną, 

5) świadczenia pieniężne z tytułu wypadku przy pro
wadzeniu Qziałalności określonej wart. 1 oraz w ra
zie choroby zawodowej: rentę inwalidzką oraz rentę 
rodzinną, . 

6) do<:latki do emerytury i renty, 
7) zasiłek pogrzebowy, 

8) świadćzenia w naturze z tytułu pobierania emerytury 
lub renty: " świadczenia lecznicze, położnicze, rehabi. 
litacyjne,zaopatrzenie w le'ki, przedmioty ortope
dyczne; . protezy, środki opatrunkowe i pomocnicze 
'Oraz pobyt w domu pomocy społecznej. ' 

Art. 6. 'Swiadczenia lecznicie i położnicze oraz za-
opatrzenie w, leki. przedmioty 'ortopedyczne, protezy, środ
ki opatrunkowe i pbmocnicze, o których mowa wart. 5 

, pkt 1, przysługują ubezpieczonemu oraz członkom jego 
rodziny w zakresie i na warun.kach przewidzianych dla 
pracowników i ich . rodzin. 

Art. 7. 1. Swiadczenia pieniężne w razie choroby 
macierzyństwa przysługują na zasadach i w wysokości 

określonych przepisami o świadczeniach pieniężnych z 
ubezpieczenia społecznego w n{zie choroby i macierzyń
stwa, z uwzględnieniem ust. 2-4. 

2. Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień .nie
zdolności do pracy z powodu choroby trwającej nieprzer
wanie co najmniej trzydzieści k~lejnych dni. 

3. Zasiłek porodowy i zasiłek macierzyński przysłu
gują z tytułu: 

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

2) przyjęcia - w okresie ubezpieczenia lub w okresie 
pobierania zasiłku chorobowego ' po ustaniu ubezpie
czenia - dziecka w wieku do jednego roku na wy
chowanie z zamiarem jego przysposobienia, . jeżeli do 
sądu opiekuńczego został zglo~zony wniosek, o przy
sposobienie. 

4. Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres usta
lony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ma
cierzytlskieg'o albo urlopu na warunkach urlopu macie
rzyńskiego. 

5. Zasiłek porodowy przysługuje rówmez nie pracu
jąceJ żonie ubezpieczonego, pozostającej z nim we wspÓl
ności małż~ńskiej . 

Art. S. 1. Zasiłki rodzinne i zasiłek pielęgnacyjny 
przysługują na zasadach okręślonych \\I przepisach o ubez
pieczeniu rodzinnym. 

2. , Wysokoś(zasiłkówrodzinnych;i zasiłku pielęgna
cyjnego oraz ' tryb postępowania w sprawie ' ich przyzna
wania i wypłacania określa Minister Pracy, Płac i Spraw 
Socjalnych w drodze rozporządzenia. 

)I' 
Art.9. 1. Swiadczenia emerytalne przysługują na 

zasadach i w wysokości określonych w przepisach o za
opatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, z 
uwzględnieniem ust. 2-5. 

2. Wiek wymagany do przyznania emerytury wynosi: 
60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. 

3. Z okresu ubezpieczenia wymaganego do przyzna
nia emerytury co najmniej pięć lat, powinien stanowić 
okres ubezpieczenia, o którym mowa wart. 15 ust. 2. 

4. Renta inwalidzka przysługuje w razie zaliczenia 
do I lub II grupy inwalidów. 

5. Podstawa wymiaru emerytury, renty inwalidzkiej 
i renty rodzinnej ulega corocznym podwyżkom stosownie 
do WZfQstu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 
gospodarcą uspołecznionej w roku poprzedzającym rok 
podwyżki - na zasadach i w terminachokreślonycb w 
przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich 

"rodzin. 

6. Kwota podWYŻki wynikająca ' z ust. 5 nie jest 
ograniczona kwotą najwyższej podstawy wymiaru składek 
i świadczeń. 

7. Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych vi poro
zumieniu z Ministrem Handlu Wewnętrznego i Usług 
może w drodze rozporządzenia ustalić dla osób prowa
dzących działalność w warunkach < szkodliwych dla zdro
wia wiek emerytalny niższy niż określony w ust: 2. 
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Art. 10. 1. Renta inwalidzka i renta rodzinna z ty
tułu wypadku przy prowadzeniudziałałności określonej w 
art. 1 oraz w razie choroby zawodowej przysługują na 
zasadach i w wysokości określonych przepisami o świad-

, 'czeniach z tytułu wypadków przy pracy i Chorób zaWo
do'wych, z uwzględnieniem ust. 2-4. 

2. Za wypadek, o którym mowa w Ust 1, uważa się 
nagłe zdarzenie wywołane przyczyną ' zewnętrzną" które 
nastąpiło: 

" , 
1) podczas wykonywania zwykłych czynnoscl wynikają

cych z prowadzenia działalności lub W związku z wy'
kony~aniem takich' czynnOśCi. 

2) w drodze do miejsca prowadzenia działalności lub, 
z tego miejsca, 

3) podczas wykonywania zadań zleconych przez orga
nizacje~polityczne luborganiza:c:je społeczno-zawodo
we zrzeszające osoby , prowadzące działalność albo w 
zwiążku z wykonywaniem takich zadań lub w zwi-ązku 
z uczestnictwem W organizowanych przez te ' organi-
zacje czynach społecznych. ' 

3: Za choroby zawodov/e uważa , się choroby okre
.ślone przepisami wydanymi na podstawie art. 231 pkt 2 
Kodeksu pracy. 

4. Renta inwalidzka przysługuje w raziezalio;enia 
do I lub II grupy inwalidów. 

Art. H. 1. Osobie uprawnionej do emerytury lub 
relity przysługuje prawo do dodatków: 

1) rodzinnych, 
2) pielęgnacyjnego, 

3) z tytułu ,odznaczeń państwowych, 

, ,11 , (g~,,- ~!erot ZU,p~~!\ych ' ; 
~a warunkach i w wyso~ości<?k~eśIonyc~ , ,w p,v:episach 
Ó "'ia'b'p'ati'ź'eniu eme'łyfalnylfi ' pracowrtików l ich rodzin. 

2. Dodatki. o których mowa w ust. .1 ,pkt 3, nie przy
sługują, jeżeli renta inwalidzka lub renŁ'a r:odzinna jest 
wypłacana w wysokości określonej vi przepisach o świad
czeniach z tytułu wypadków przy pracy i ' chorób zawo
dowych. 

Art. 12. Zasiłek pogrzebowy przysługuje: 
1) VI razie śmier!=i Ubezpieczonego lubc;:złonka jego ro

dziny - na zasadach i w wysokości określonych prze
pisami o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby , i, macierzyństwa .. 

2) w razie śmierci osoby uprawnionej do emerytury lub 
renty : albo członk~l jej rodziny - na zasadach i w 
wysokości określonych przepisami o zaopatrzeniu 
emerytalnym pracowników i ich rodzin, 

Art. 13. Swiadczenia w naturze z tytułu pobierania 
emerytury lub renty przysługują w zakresie i na wa
runkach przewidzianych dla osób pobierających emery-- ' 
tury lub renty na podstawie przepisów o zaopatrzeni!.! 
emerytalnym pracowników i ich rodzin. 

Art. 14. Ubezpieczenie wykonuje Zakład Ubezpieczeń 
' Społecznych, a świadczeń w naturze udzielają właściwe 
jednostki organizacyjne służby zdrowia i opieki , spo
łecznej. 

'kt: 15. 1. Ilekroć przepisy o świadczeniach pienięż
nych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i ma- ' 
cierzyństwit; o ubezpieczeniu rodzinnym oraz o zaopa
trzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin uzależniają 

- , 

prawo do świadczeń lub ich wysokość od posiadania usta- ' 
lonego okresu zatrudnienia - przy ustalaniu świadczeń 
dla osób ubezpieczonych , przez taki okres rozumie się C' 

okres ubezpieczenia i okresy 'zaliczane' do okresu ubez- ' 
pieczenia. 

2. Za okres ubezpieczenia w rozumieniu ust. 1 uważa 
się miesiące kalendarzowe, za które ubezpieczony opłacił 
składki na ubezpieczenie lub , w których nastąpiło zwol-' 
nienie od opłacania składek. Okresy ubezpieczenia ńa 

podstawie przepisów dotychczasowych są okresami ubez
pIeczenia w rozumieniu ustawy. 

3. Do ' okresu ubezpieczenia zalicza się okresy: 

1) prowadzenia ąziałalności. o której mowa Wart. L 
' przed dniem , objęcia , obowiązkiem ubezpieczenia ,na 

podstawie przepisów dotychczasowych, , 
2) zatrudnienia równorzędne " z okresami zatrudnienia 

i zaliczalne po okresów zatrudnienia w rozumieniu ' 
przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników 
i ich rodzin, ' 

3), ube,zpieczenia społecznego na podstawie odrębnych 
przepisów, 

4) pobierania renty chorobowej przyznanej na podstawie 
przepisów obowiązujących przed , dniem 1 styCznia 
1983 r. 

Art. 16. 1. W razie zalegania przez osobę prowadzącą 
działalność z opłatą należnych ~kładek na ubezpieczenie 
na k.wotę przekraczającą trzymiesięczną składkę, świad- ' 
czenia, o których mowa wart. 5 pkt 1-3, nie przysłu

'gują do czasu opłacenia W całości zaległych , składek. 

2. Jeżeli osoba, która nabył!Ipraw~dQ. , poąier,~nj.a , 
emerytury, renty iIlwalidzkiej lub r~nty chórobo~ej, nie 
o~łaciła składek na· ubezpieczenie za okres poprzedzający 
n/iDj1i:ie! -te:g-o' j prawffl ' zaległe-' srHadlU 'potiącaY"śię' \i' nafe'Zi" 
nych świadczeń na zasadach ustalonych prtepisamitl zaC: 
opatrzeniu emerytalnym pracowników i ich 'rodzili' -w za':: 
kresie potrącania zaliczek wypłaconych na poczet świad
czeń. 

3. Przepis ust. 2 stosuje sięodpowiednib do renty ro
dzinnej przysługującej po ubezpieczonym/ który zalegaf 
z opłatą należnych ~kładek na ubezpieczenie. 

Art. 17. W sprawie zawiesŻ'a~ia prawa do. świadczep 
i ich imniejszania stosuje się ' zasady określone w przepi- , c. 
sach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich 

, f 
r,odzin. . , 

Art. 18. W zakresie {lOstępowania Vi sprawach ' świad
czeń, zasad wypłaty tych ś:wiadczeń oraz obowiązków
oliób pobierających świadczenia stosuje się zasady okre
ślone przepisami ustalającY.!lli ,- odpowiednie świadczenia, 

.chyba że przepisy ustawy -stanowią inaczej. 

Art. 19. Podstaw~ I wymiaru świadczeń, , o których 
mowa w' art. 5 pkt 2 i 4-7, stanowią' kwoty zryczałto
wane. 

Art. 20. 1. Minister Pracy, ' Płac i Spraw Socjalnych 
w porozumieniu , z Ministrem Handlu WewnętrzIlego 

, i Usług w drodze rozpor~ądzeniaokre~la: 

l) wysokość kwot zryczałtowanych stanowiących pod
stawę wymiaru świadczeń oraz zasady obliczania pod
stawy wymiaru świadczeń, 

2) szczegółowe zasady i tryb ustalania okoliczności 

i przyczyn wypadków przy prowadzeniu działalności 
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określonej wart. L prawa do świadczeń z tego tytułu 
9raz wypłaty tych świadczeń . 

2. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozu
mieniu z' Ministrem Pracy, Płac i Spraw, Socjalnych okre
śla zasady i tryb orzekania oraz wydawania zwolnień Je
karskich, a także zasady kontroli orzecznictwa lekarskie
go VI sprawach czasowej niezdolności do wykonywania 
działalności określone'j wart. . 1. 

Art. 21. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia 
może: 

l} podwyższać wysokość świadczeń . przewidzianych 
ustawą, 

2) rozszerzać zakres swiadcze~ przez wprowadzenie no
wych świadczeń albo przez zmianę warunków do 
przyznawania świadczeń ustalonych w ustawie. 

Rozdział 3 

Zgłoszenfe do ubezpieczenia, Składki na ubezpieczenie. 

Art. 22. 1. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia 
ciąży na osobie prowadząc,ej działalność, o której mowa 
wart. 1. 

2. Osoba, o której mowa w ust. L może być objęta 
ubezpieczeniem ' również z urzędu.-

3. Obowiążek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży także 
na organizacji spol,eczno-zawodowej, której członkiem jest 
osoba podlegająca ubezpieczeniu. 

4. Prezes Zakładu Ubezpieczeń - Społecznych ustala 
wzory zgłoszeń do ubezpieczenia, wzory legitymacji ' ubez-
pieczeniowych, tryb wydawania tych legitymacji oraz spo
sób dokonywania w nich wpisów. 

Art. 23. 1. Osoby prowadzące działalność obowią
zane są opłacać Składki na ubezpieczenie za każdy mie
siąc upezpieczenia. 

2. Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych w poro
zumieniu z Ministrem Handlu Wewnętrznego i Usług 
określa w drodze rozporządzenia wypadki. w których na
stępuje zwolnienie .od opłacania składek. 

Art. 24. 1. Podstawę wymiaru, składek na ubezpie
c~enie , stanowią kwoty zryczałtowane. 

2. Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych w pow
zumieniu z Ministrem Handlu Wewnętrznego i Usług w 

, drodze rozporządzenia określa: 

l} wysokość kwot zryczałtowanych, stanowiących pod~ 
stawę wymiaru składek na ubezpieczenie, oraż wy
sokość tych składek, 

2} szczegółowe zasady i tryb postępowania w zakresie 
ustalania istnienia obowiązku ubezpi~czenia ofćtz po
boru składek za okres kontynuowani'a ubezpieczenia. 

Art. 25. 1. W sprawie poboru składek na ubezpie
czenie stosuje się zasady i tryb postępowania, ustalone 

. dla poboru składek na ubezpieczenie społeczne za pra
cowników zatrudnionych w zakładach rzemieślniczych. 

2. Zaległe składki podlegają ściągnięciu w trybie 
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

" 

Rozdział 4 

Ubezpieczenie osób współpracujących. 

Alt. 26. , l. Ubezpieczeniu okreśJonemuw ustawie 
podlegają również: 

" 

l) członkowie rodziny ubezpieczonego, 
2} inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie 

domowym z ubezpieczonym, 

jeżeli współpracują przy prowadzeniu działa-Iności w wy
miarze co najmniej połowy czasu pracy obowiązującego 
pracowników gospodarki uspołecznionej. Osoby te zwane 
są dalej "os-obami ,współpracującymi" ~ 

2. Członkami rodziny w rozumieniu ust. 1 pkt l są: 
małżonek, dzieci własne i przysposobione, pasierbowie, 
dzieci obce przyjęte na wychowanie, rodzice, osoby przy

. sposabiające, ojczym, macocha, teściowie, dziadkowie, 
wnuki, rodzeństwo, zięciowie, synowe, szwagierki i szwa
growie. 

3. Ubezpieczeniu nie podlegają jednak osoby współ
pracujące, które nie ukończyły 16 lat życia 'lub z którymi 
współpraca wykonywana jest przez okres krótszy niż 
sześć miesięcy, albo gdy zachodzą okoliczności określone 
wart. 2 'ust. 1 pkt 2 i 3. 

'Art. 27. Przepisy ustawy dotyczące ubezpieczbnych 
stosuje się odpowiednio do osób współpracujących, ze 
zmianami wynikającymi z art. 28-32. 

tI 

Art. 28. 1. Obow~ązek ubezpieczenia osoby współ
pracującej powstaje od pierwszego dnia miesiąca kalen
darzowego, w którym nastąpiło rozpoczęcie współpracy. 

• :,' , co- _, - . ... "r'.·· .;. . ..,., ..... ":! r,.. " " :-'( -' -."" ;$";'\(""""- ' ... ·l ' .• r '''.I i1. J:.r''1j:;~~ -~ ... '::l 

2. Obowiązek ub~zpieczenia osoby współpracującej 

ustaje z dniem: 

l} zaprzestania .działalności przez osobę, z kt6r.ą istniała 

współpraca, 

2} zakończenia współpracy. 

Art. 29. Do okresu ubezpieczenia nie zalicza się okre: 
su wykonywania współpracy przed dniem obję,cia obo
wiązkiem ubezpieczenia na podstawie przepisów dotych

. czasowych. 

Art. 30. Osoba ' współpracująca nabywa prawo do 
świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa 
po upływie trzech miesięcy nieprzerwanego ubezpieczenia, 
chyba że . niezdolność do pracy spowodowana została wy
padkiem. 

Art. 31. Dla osoby współpracującej, która rozpoczęła 
współpracę po osiągnięciu wieku 45 lat, okres ubezpie
czenia łącznie z okresami zaliczalnymi do okresu ubezpie
czenia, wymagany do uzyskania renty inwalidzkiej, wy
nosi co najmniej dziesięć lat. Okres ten powinien przy
padać na ostatnie dwadzieścia lat przed- powstaniem inwa
lidztwa lub przed dniem zgłoszenia ' wniosku o rentę. 

Art. 32. 1. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia 
osoby współpracującej ciąży na osobie prowadzącej dzia- 
łalność, o której mowa w art. 1. 

2. Składki na ubezpieczenie za osobę współpracującą 
.opłaca osoba prowadząca działalność, a w wypadku kon
tynuowania przez osobę, która wykonywała współpracę, 

-

_o, 

. .... 

.c:. .. 
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ubezpieczenia na. podstawie art. 3 ust. J - składkę opłaca 
ta osoba, 

dniem wejścia w . życie ustawy przysługuje od dnia jej 
weJscla w życie. Jednak okres zasiłkowy liczy . się od dnia 
powstani9 tej niezdolności. , \ . 

Rozdział 5 

Przepisy przejściowe. 

( 

Art. 33. 1. Swiadczenia określone w ustawie przy-

Art. 35. 1. Zasiłek macierzyński z tytułu urodzeIlia, 
dziecka przed dniem wejścia w życie ustawy przysługuje 
od dnia jej . wejścia w życie. jednak tylko do upływu ' 

okresu równego okresowi 'urlopu macierzyńskiego.liczo
nego od dnia porodu. sługują: 

1) z tytułu wypadków przy prowadzeniu działalności 

określ~nej wart. 1 - gdy wypadek nastąpi! · po
cząwszy od dnia wejścia w życie tej ustawy. 

~. Przepis ust . 1 stosuje się odpowiednio ' w razie 
\ przyjęcia dziecka nil wychowanie przed dniem wejścia w 
życie ustawy. 

2) z tytułu chorób zawodowych ~. gdy inwalidztwo spo
wodowane taką chorobą zostało stwierdzone począw
szy od dnia wej~cia w; życie tej ustawy. chyba że dzia
łalność określona wart. 1. która narażała na powsta
nie choroby zawodowej. ustała przed wejściem w ży
cie ustawy. 

2. Prawo do świadczeń objętych ustawą za okres 
przed wejściem jej w życie ustala się i świadczenia wy-
mierza według przepisów dotychczasowych. ' 

Art. 34. ' Zasiłek chorobowy z tytułu niezdolnpści do 
prowadzenia działalności lub współpracy powstałej przed 

Rozdział 6 

Przepisy końcowe. 

Art. 36. Traci moc ustawa z dnia ~ czerwca 1972 r. 
o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników (Dz. U. Nr 23. 
poz. 165. z 1974 r; Nr 21. poz. 117 i Nr 41. poz. 280 oraz 
z 1975 r. Nr 5, poz. 31 i Nr 45. poz. 232). . 

Opłata za prenumeratę Dziennika Ustaw wynosi rocznie 600,-- zł, półrocznie 500.- zł. . 
Opłata za prenumeratę załącznika do Dziennika Ustaw wynosi 300,- zł. 

Prenumeratę na .rok następny (roczną lub półroczną) przyjiIIuje się do dnia 31 pa 1-
dziernika. Prenumeratę 'można ~głaszat':za I półrocze bieżącego roku do d~ia . 
31 marca, za II półrocze bądź za cały ' bieźący rok - do dnia 30 września. Do abo
nentów, którzy opłacą prenumeratę po tych terminach, wysyłka _ pierWszych nu
merów dokonana zostanie z opóźnieniem, a ponadto zostaną policzone koszty prze
syłki. Opłata za prenumeratę powinna być dokonaną przelewem lub trzyodcinkowym 
przekazem pocztowym na konto Administracji .. Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów 
w Narodowym Banku Polskim,IV Oddual Miejski, Warszawa, nr 1049-3157-222. 
Rachunków za prenumeratę nie wystawia się. Na odcinku wpłaty należy podać 
dokładną nazwę instytucji (bez skrótów), dokładny adres z numerem kodu poczto-

wego orar liczbę zamawianych egzemplarzy Dziennika Ustaw. ' 

Pojedyncze egzemplarze Dziennika Ustaw nabywać moźna w punktach sprzedaży 
w Warszawie: al. I Armii Wojska Polskiego 2/4. Powszechny Dom Książki "Uni
wersus" - ul. Belwederska 20/22, księgarnia "Domu Książki" im. S. Zeromskiego -
al. Gen.Swierczewskiego 119/123 i w kasach' sądów w Białymstoku, Bielsku-Białej. Byd
goszczy. BytomiU. Cieszynie.' Częstochowie, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach. Kaliszu. Kato
wicach. Kielc.ach. Koninie. Koszalinie. Krakowie, Lublinie, todżi. Olsztynie, Opolu. 
Ostrowie Wielkol!>olskim, Poznaniu. Radomiu, Rzeszowie, Szczecinie, Tarnowie, Toruniu. 
Wałbrzychu z tymczasowąsi~dzibąwSwidnicy, Wrocławiu, Zamościu i -Zielonej Górze. 

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy 
do Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów (ul. Powsińska ' 69171" 
00-979 Warszawa, skrytka pocztowa 81) po otrzymaniu następnego kolejnego nuiIleru. 
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