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2. Teczkę Informacyjną przesyła się administracji 
właściwego zakładu karnego lub aresztu śledczego wraz 
z wyrokiem kierowanym w celu wykonania kary pozba
wienia wolności i .zamieszcza się o tym odpowiednią 
wzmiankę w karcie karnej. 

3. Administracja zakładu karnego po zwolnieI).lu 
skazanego z zakładu dołącza do teczki informacyjnej opi
nię o jego zachowaniu się w zak~adzie oraz odpis orze
czenia psychologiczno-penitencjarnego i przekazuje ją: 

1) sądowi penitencjarnemu, w którego okręgu ma być 

wykonywany nadzór ochronny lub dozór, 
2) ośrodkowi przystosowania społecznego, _w którym 

skazany ma być umieszczony, 
3) do rejestru - w pozostałych wypadkach. 

4. Sąd penitencjarny przekazuje teczkę informacyjną: 
l) ośrodkowi przystosowania społecznego wraz z doku

mentami stanowiącymi podstawę przyjęcia do ośrod

ka - po wydaniu postanowienia o umieszczeniu ska
zanego w ośrodku i po dołączeniu opinii o skazanym, 

2) do rejestru - po wykonaniu nadzoru ochronnego lub 
dozoru. 
5. Po zwolnieniu skazanego z ośrodka przystosowa

nia społecznego ośrodek ten przekazuje do rejestru teczkę 
informacyjną wraz z opinią o zachowaniu się skazanego. 
a w razie osadzenia go w zakładzie karnym lub areszcie 
śledczym - administracji właściwego zakładu karnego 
lub aresztu śledczego. W razie śmierci skazanego teczkę 
informacyjną przekazuje się do rejestru. 

6. O przekazaniu teczki informacyjnej należy za
wiadomić rejestr. 

7. Teczkę informacyjną usuWa się z rejestru PQ 
dokonaniu zatarcia skazania lub otrzymaniu zawiadomie
nia - o śmierci skazanego. 

8. W razie nadesłania przez sąd. organ prokuratury 
lub inny organ powołany dościgania przestępstw zapy
tania o karalność, dotyczącego osoby skazanej w warun
kach art. 60 Kodeksu karnego. a także na karę pozbawie
nia wolności w w,arunkach art. 24 § 1 ustawy karnej 
skarbowej. reJe~tr przesyła, wraz z infofllldcją o karal
nosci. wli'!ściwemu organowi teczkę -informacyjną dotyczą
cą skazanego lub zawiadamia .. że teczka taka zostala 
zalozona i gdzie się zriajduje. W tym wypadku przepisu 
§ 12 ust. l nie stosuje się. 

9. Na podstawie informacji rejestru właściwy organ 
w miarę potrzeby zwraca się do administraCji zakładu 
karnego . . aresztu śletlczego. ośrodka przystosowania spo
łecznego lub do sądu penitencjarnego o nadesłanie teczki 
informacyjnej uzupełnionej aktLtalną opinią o zachowaniu 

się oskarżonego w czasie pobytu w zakładzie, .. areszcie 
śledczym lub ośrodku. 

§ 14. 1. W każdym wypadku ponownego skazania 
sprawcy w warunkach art. 60 Kodeksu karnego, a także 

na karę pozbawienia wolności w warunkach art. 24 § l 
ustawy karnej skarbowej, sąd, który wydał w sprawie 
wyrok w pierwszej instancji, dołącza do teczki informa
!;:yjnej odpis .lub wyciąg prawomocnego wyroku wraz 
z uzasadnieniem, jeżeli zostało sporządzone. a także uzu
pełnia teczkę znajdującymi się w aktach sprawy doku
mentami wymienionymi w § 13 ust. 1 pkt 2 i 3. 

2. Zamieszczone w teczce dokumenty e' otyczące ko
lejnej sprawy należy oddzielić od poprzednich dokumen~ 
tów kartą opatrzoną sygnaturą akt tej sprawy. Przepis 
§ 13 ust. 2 stosuje się odpowiednio i jeżeli jednak teczkę 
informacyjną nadesłał rejestr, a sąd wydał wyrok unie
winniający lub skazujący na karę inną niż pozbawienia 
wolności - teczkę prz~syła się do rejestru. 

§ 15. 1. W sprawach zakończónych p~'awomocnym 
wyrokiem skazującym. wydanym przed dniem _ stycznia 
1970 r. i pOdlegd}ącym rejestracji, sąd, który wydal wyrok 
w pierwszej instancji, przesyła do rejestru zawiadomieniE' 
o zatarciu skazania z mocy prawa, jeżeli istnieją warunki 
do zą.tarcia skazania. Zawiadomienie to sąd sporządza na 
wniosek osoby skazanej. 

- 2. Sąd, który w pierwszej instancji zamienił lub zła
godził na podstawie art. XIV § l pkt 1, 2 i 4 Przepisów 
wprowadzających Kodeks karny l prawomocnie orzeczoną 
karę, sporządza nową kartę karną I przesyła ją do re
jestru ze wzmianką O dokonanej zamianie lub złagodze

niu kary. 
3. · Na podstawie zawiadomienia. o którym mowa w 

ust. 1, . usuwa się kartę karną z rejestru. 
4. Karty karne .usuwa się z rejestru. jeżeli dotyczl\ 

skazania za czyn, który według nowej ustawy nie jest 
już zabroniony .pod groźbą kary. . 

§ 16. Traci moc rozporządzenie Ministrów Sprawie~ 
dliwości i Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 1969 r. 
w sprawie określenia trybu rejestracji osób prawomocnie 
skazanych oraz sposobu zbierania w postępowaniu kar
nym_danych dotyczących tych osób. jak również organów 
obowiązanych do wykonywania tych czynności (Dz. U.
Nr 37. poz. 327). 

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w źycie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości: S; ZawadzkI 
Minister Obrony Narodowej: F . . SiwicId 
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ROZPORZĄDZENIE MJNlSTRA PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH 
, . 

z dnia ,24 listopada 1983 r. 

zmlpnlaląc(> rOlporządzenle w sprawie wykonania ustawy o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników I niektórych 
innych osób prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek oraz Ich rodzin. 

Nćł pudstawip art 20 ust. 1 pkt l i art. 24 usL 2 
pk,! ) ustćłwy z .dniał8 grucJniil 1976 r. o ubezpieczeniu 
społecznym rZf'mieślników i niektórych innych osr,h pro

. wadzacych działalność- zarohkowil nć' własny Tachunek 
oraz ich rodzin (Dz U. z 1983 r. l':r 31; poz. 147) zarzą
dza się. cona.stepujp· 

§ I. W rozpor'tądzpniu Ministril Pracy. Płac' i Spraw 
Socjalnych z dnia 11 lutego 1977r. w sprawie wykonał1ld 

ustawy o ubezpieczeniu społecznym rzem~śJników nie
których innych osób prowadzących działalnośĆ .zarobko
wą na własny rachunek oraz_ ich rodzin (Dz.' U. z 1977 r, 
Nr 6.· poz. 25. z 1978 r. Nr 19. poz. 87 i z 1981 r. Nr 5. 
poz. 22) wprowadza się następujące zmiany'. 

l) w § I w pkt 6 wyrazy "z tytułu wykonywania dzi4-
łajności" zastf'puje się wyrazami "z tytułu wykony- 
wania rzemiosła"j 

I 
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2)§ 8 otrzymuje brzmienie: 

.. § 8·. 1. t'.r ycznltowilne kwoty std.Dowiące miesi ,;cZJl. ą 
podstawę wymiar u składe k na u hezpi eczenie 
ustala si(,': , 
l) dja osób prówadzqcych dzi & lal ność w za

k resie u.emiosla: 
a) tliszczających o91dtę skarbową z ty

tułu wy kon ywani ... rzemiosła albo 
zwolnionych od i:e j opłaty lub od 
poddlków obrotowego i dochodowe
go - w. kwocie odpowiadające j dwu
krotnej wysokości fnajniż~zego mi e
sip"cm.ego w y.nagrodzenia. pracowników 
gospcxia rkf usp.ołecznionej, ;-

\l) opłacających podatki obwtowy i do
chodowy w formach zTyczalto'wanych 
..:... w kwocie odpowiadającej trzykrot
nej wysokości najniższego miesięcz

nego wynagrodzenia pracmvników 
gos'podarki uspołecznionej , 

e)' opiacających podatki obrotowy i dQ-, 
chodowy, według ogó-Jnych zasad opo
datkowania - w Kwocie odpowiada
cej czterokrotnej wysokos-ci najniższe
!'zego miesięcznego wynagrodzenia 
pracowników' ,gospodarki uspołeczni.o

nej, 
- 2\ dht osób' będących, członkami zrzesz.A 

.... prywatnego hllndłu 1 usług : 

a) prowadzących dzia~a:,lnoś-ć w zakresie 
transportu osobowego (przewóz osó'b) 
- w kwocie' odpowi'ada:jącej dwukr ot
nej wysokości najnizszego miesięczn .. 
go wynagrodzenia pnicowników go .. 
podatki uspołecznionej, 

b) prowadzących działalność w zakresie 
·transportu towarowego (przewóz. ła

dunków) - w kwocie odp9wiadają~.j 
trzykrotnej wysokościnajniższeg,o mie-

, sięcmego wynagrodzenia pracowników 
gospodarki uspołecznionej, 

. e) prowadzących działalność w zakresie 
handlu, gastronomii ora-z usług nie
rzemie.ślniczych': 
- opłacających podatki obrotowy I 

dochodowy w formach . zryczałtO
wanych albo zwolnionych od tych 
pod atkÓW :.-. w kwocie odpowiada
jącej dwukrotnej wysokości najniż
siego miesięcznego wynagródzenill 
.pracowników gospodarki uspołecz
nionej, 
prowadzących . księgi poda tkowe -
w kwocie Odpowiadającej t rzyk rot
nej wysokości naJmzszego mię

sfęcznego ' wynagrodzenia pracowni
k ów ' gospod.arki uspołecznionej, 

- prowadzących księgi handlowe -
w kwocie odpowiadające j cztero
krotnej wysokości na jniższego mi e
sięcznego wynagrodzenia pracowni
ków gospodarki uspołecznionej ; 

3} dla wykonujących rybo'łówstwo morskie: 
a) właścicieli i współwłaścicieli łodzi' 

orlłZ właścfcieli i współwia~cicielf 
sprzętu niezbędnego do WYkonywania 
rybołówstwa łod~iami - w kwocie 

Poz. ' 30Q 

oCl;)o w i adającej dwukrotn'ej wysok ości 
najni ższego miesi ęcznego wynagrodze
nia pracowników gospodarki lISpo- ' 
ł ecznionej, 

bl właśc icieli i współwłaścicieli klltró w 
oraz wla<\cicieli i wspÓJwla.śc icleli 
sp rzę tu niezb~diJego do wykonywania 
r y bołówstwa kut rami - w kwocie od
powi aclajijce j trzykrotne j. wys6kosci 
najnii.szego miesięcznego wyl1dgfoclze~ 
nia pracowników gospo_dar ki uspołecz

. n ionej., 

4) d la osób uprawiają~ych fli sactwo tu ry
styczne na . rzece D'unajcu - w . kwoc ie 
odpowiadającej półtorakrotnej w~7sp k ości 

najniższego miesi<;cznego wynagrudzen ia 
pracowniKów . gospodarki uspo łeczn ir:mei . 

l. Zryczałtowane kwoty stanowiące miesif;czną 
podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie 
usta la się : dla, osób wspo·lpracujących w 
k.wocie odpowiadają~eJ półtorakrotnej w yso
i'ości na jniższeg,o miesięcznego wynagrodze-

, lIla pracuwników gospodarki u5ip olecznione j, 
li wyjątkiem : . 

1) · osób współpr·acu,ją.€ych z. osobami :. o któ
rych; mowa· w ust. l pkt. 3: lit. ohmie
s.ięj]!zną podstawę w,ymia'w składk i · na 
uhezpie'czenie tych osób ustaj a . się, w 
1i;.,wQcie odpowiadającej dwukrotnej, wyso
kości ' najniższego miesięcznegp w ynagro
dzenia pracawników gospodafkti uspo łecz

nIonej, 

2) osób współpracujących, które nie ukoń

czyły 18 lat życia ; mieSięczn ą pod stawę 

wymiaru składki na ubezpieczenie tych 
osób ustala się w kwocie odpow.iad a jącej 

wysokości najr. iższego miesięcznego wy-
nagrodzenia pracowników gosl'oclarki 
uspołeczni onej ." ; . 

3) w ł 10 ust. 1 otrzymuje b rzmien ie: 

.. 1. Oddział ZUS może w indywidualnych wypadkach 
uzasadnionych wyjątkowymi okolicznosciami 
obniżyć kwotę podstawy w ymiaru sk ładek nal 
ubez{>ieczenie, nie więcej je'fl na k niz o :, wotę 
odpowiadającą wy sokości najniższ'"90 mi esi ęcz

hego wynag rodze ni a pracowników gospoct iHki . 
uspoleC"lnion e j; ' obniżona podstawa wym iar-u skla ~ ' 
dek na ubezpieczeni e nie moie byćjeri n<lk ni ższa 

od kwoty odpow i adające j p6ltorakl n!ne j wyS!)
kości ' nil jni;~szego mfesh;czn eg o .wyn .-\q rodzenia 
pracowni ków gospodarki ' ll"polecznion.ei." ; 

~) w § 11 w yrazy ,,1 0.000 zl" zas t{;pu je s ię w yr<lzami 
.. odpowiada jącej pi ęciokro tn ej wysokości na in izs'zego 
miesi ęcznego wvnaqrodzenia p racnwników qnspoda rki 

· uspołecznion.ej"; . 

5) w § 13 w ust l po )v yrazach " nie wczl:! 'i ni e j jedna k 
. niż odmiesi aca" d odaje si e Vi' \' ra zy "nas tępu j ącego 
po miesiacu"; 

6} § 14 otrzymuje b rzmi en ie: 

.. § 14 . . 1. Sklc:dka' n a ubezpi p c7(.!)ie w v roc;i 75°/0 nod
stawy je j wymJdr lL 

.2. Skladkę na ubezpieczenie obniża s ię () lOC1o 
podstawy jej wymiaru d la osób, które pod -

\ 
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legają przepisom o ubezpieczeniu społecz- · 

nym rolników indywidualnych i członków 

ich rodzin."; 

'> ł 19 otrzymuje. brzmienie: 
.. § 19. 1. Podstawę wymiaru emerytury lub renty 

stanowi kwota odpowiadająca przeciętnej 

miesięcznej zryczałtowanej podstawie wy
miaru składek na ubezpieczenie z 'okresu 
ostatnich 24 miesięcy ubezpieczeni a, a je
żeli ubezpieczenie trwało krócej - z fak
tycznego okresu ubezpieczenia. 

2. Jeżeli jednak w ciągu ostatnich 5 lat ubez
pieczenia kwota podstawy wymiaruskłć1dek 
nć1 ubezpieczenie została podwyższona w 
myśl § 11, poclstć1wę wymiaru emerytury 
stanowi kwota odpowiadająca przeciętne] 

miesięcznej podstawie wymiaru składek z 
okresu ostatnich 5 lat ubezpieczenia, a je
żel! ubezpif,czenie t.fwało krócej - z fak
tycznego okresu ubezpieczenia, nie niższa 

jednak od kwoty ustalonęj w myśl ust. 1." 

§ 2. Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawia
damia osoby, które z tytułu prowadzenia działalności 
objętej przepisami ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. 
o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników i niekt.órych 
innych osób' prowadzących działalność zćlrobkową na 
Własny rachunek oraz ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 31: 
poz. 147) podlegały ubezpieczeniu w dniu 30 listopada 
1983 r., o wynikającej z przepisów niniejszego rozporzą

dzenia kwocie podstawy wymiaru składki na ubezpiecze
nie i wysokości wymierzonej składki. 

§ 3. I. Ubezpieczony może zgłosić wniosek o pod
wyższel)ie kwoty podstawy wymiaru składek na ubezpie
czenie w myśl § 11 rozporządzenia Ministra Pracy, Plac 
i Spraw Socjalnych z dnia 11 lutegO 1977 r. w brzmieniu 
nadanym ~ § l pkt 4 niniejszego rozporządzenia także 
za okres u'bezpieczenia przypadający przed dniem wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia, nie wcześniej jednak 
niż od d nia l stycznia 1983 r. 

_ 2. W razie podwyższenia kwoty podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenie za okres, o którym mowa w 
ust. I. ubpzpieczony opłaca za ten okres składkę na ubez
pieczenie - od kwoty nadwyżki podstawy wymiaru skła
dek pcnad k\votę dotychczasową -'- w wysokości określo
nej w § 14 rozporządzenia Ministra Pracy, Płac i Spraw 
Socjalnych z dnia II lutego 1977 r. w brzmieniu nada
nym w § l pkt 6 niniejszego rozporządzenia. 

3. _ Termin na zglosz8nie wniosku, o którym mowa 
w ust l, konczy się z upływem 3 miesięcy od daty 
otrzymania zawiadomienia oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych o kwocie podstawy wymiaru skladki na ubez
pieczenie i o wysokości składki (§ 2). 

§ 4. 1. Przy 'ustalaniu wysokości Zćlsilku chorobo
wego z tytułu niezdolności do prowadzenia działalności 

lub współpracy, powstałej przed dnie'm wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia, za podstawę wymiaru .żasilku 

należnego za okres od dnia wejścia w życie niniejszeqo 

rozporządzenia przyjmuje się kwoty zryczalt<?wane okre
ślone w § 8 rozporządzenia Ministra Pracy, Płac i Spraw 
Socjalnych z dnia 11 lutego 1977 r. w brzmieniu nada
nym w § I pkt 2' niniejszego rozporządzenia, chyba że 
dotychczasowa podstawa ' wymiaru jest wyzsza od tych 
kwot. ' 

2. Zasiłek chorobowy, obliczony z uwzględnieniem ' 

kwoty podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie pod
wyższonej w myśl § 3, wypłaca się za okres niezdolno,ści 

do prowadzenia działalności lub współpracy, przypada
jący od dnia weji:cia w życie niniejszego rozporządzenia. 

3. Przepisy ust. I i 2 stosuje się odpow'iednio do 
\ zasil·ku macierzyń;:;kiego. 

4. Zasiłek pogrzebowy obliczony z uwzględnieniem 

kwoty podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie. pod
wyższonej w .myśl § 3. wypłaca się, jeżeli prawo do tego 
zasiłku powstało od onia wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. 

§ 5. 1. Przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury 
lub renty w myśl § 19 ust. I rozporządzenia Ministra 
Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 11 lutego 1977 r. 
w brzmieniu nadanym w § l pkt 7 niniejszego rozporzą
dzenia uwzględnia się podstawę wymiaru składek na 
ubezpieczenie z okresu ubezpieczenia przypadającego od 
dnia wejścia w życie niniejszęgo rozporządzenia, choćby 

okres ten był krótszy niż 24 miesiące. 

2. Jeżeli kwota podstawy wymiaru składek na ubez
pieczenie była ustalona przez cały okres ostatnich 5 lat · 
ubezpieczenia w wysokości jej górnej granicy. przy usta
laniu podstawy wymiaru emerytury w myśl § 19 ust. 2,
Iozporządzenia Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych 
z dnia 11 lutego 1977 r. w brzmieniu nadanym w ł 1 pkt 1 
niniejszego rozporządzenia ' uwzględnia się podstawę wy
miaru składek na ubezpieczenie z okresu ubezpieczenia 
przypadającego od dnia l stycznia 1983 r., choćby okres 
ten był krótszy niż 5 lat. 

§ 6. 1. Podstawę wymiaru emerytury, renty inwalidz
kiej lub renty rodzinnej, przyznanej ' w okresie od dnia 
1 stycznia Ul83 r. do dnia wejścia w życie niniejszeqo' 
rozporządzenia z tytułu prowadzenia działalności lub 
współpracy, zwiększa się o 90°/1>, nie mniej jednak niŻ! ' 

o 2.000 zł i nie więcej, niż o 4.000 zł oraz ponadto ~ 
o kwotę 1.500 zł. 

2. Emeryturę, rentę inwalidzką lub rentę rodzinn"l 
ustaloną' z uwzględnieniem zwiększenia podstawy Jej wy
miaru, o którym mowa w ust. 1, wypłaca osięod dnia 
1 'stycznia 1984 r. 

3. P(zepisówust. 1 I 2 nie stosuje się, jeżeli pod
stawa wymiaru emerytury lub renty uległa podwyższeniu 
w myśl art. 1 ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. o zmianie 
niektóTych przepisÓw oświadczeniach z ubezpieczenia 
społecznego i o zaopatrzeniu emerytalnylU (Dz. U. Nr 5, 
poz. 33). 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem .ogl'o
szenia z mocą od dnia 1 grudnia 1983 r. 

Minister Pracy, Płac Spraw Socjalnych: S. Ciosek 
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