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Art. 2. W ustawie z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubez
pieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na rzecz 
jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy 
agencyjnej lub umowy zlecenia (Dz. U. z 1983 r. Nr 31 , poz. 
146, z 1989 r. Nr 32, poz.169 i Nr 35, poz. 190 oraz z 1990 r. 
Nr 36, poz. 206) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3. Pracę uważa się za wykonywaną stale, jeżeli trwa 

nieprzerwanie co najmniej 30 dni." , 

2) wart. 28 w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się 
przecinkiem i dodaje wyrazy "a także tryb postępowania 
w sprawach kontynuowania ubezpieczenia", 

3) wart. 29 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3. Współpracę uważa się za wykonywaną stale, jeżeli 

trwa nieprzerwanie co najmniej 30 dni." , 

4) wart. 38 w ust. 1 skreśla się wyrazy "kontynuowania 
ubezpieczenia"; 

5) dodaje się art. 38 1 w brzmieniu : 
"Art. 381

. Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do 
osób wykonujących pracę na podstawie 
umowy agencyjnej lub umowy zlecenia na 
rzecz innych niż uspołecznione zakłady pracy 
i osób fizycznych oraz do osób z nimi współ
pracujących . " 

Art. 3. W ustawie z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubez
pieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gos
podarczą oraz ich rodzin (Dz. U. z 1989 r. Nr 46, poz. 250 
i z 1990 r. Nr 36, poz. 206) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) wart. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1. Obowiązek ubezpieczenia powstaje z dniem roz

poczęcia działalności rodzącej obowiązek ubezpie
czenia, a ustaje z dniem, w którym nastąpiło zaprzes
tanie działalności."; 

2) w art. 7: 
a) po ust. 4 dodaje się nowe ust. 5 i 6 w brzmieniu: 

,,5. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, ma
cierzyńskiego i pogrzebowego stanowi, z za
strzeżeniem ust. 6, kwota odpowiadająca prze
ciętnej miesięcznej podstawie wymiaru składek 
z okresu ostatnich 12 miesięcy ubezpieczenia, 
a jeżeli ubezpieczenie trwało krócej - z faktycz
nego okresu ubezpieczenia. Podstawa wymiaru 

tych zasiłków nie może być niższa od najniższej 
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie za 
miesiąc kalendarzowy, w którym powstało pra
wo do zasiłku . 

6. W okresie pierwszych 12 miesięcy ubezpieczenia 
podstawa wymiaru zasiłków ustalana w myśl 
ust. 5 nie może być wyższa od kwoty 250% 
przeciętnego wynagrodzenia. Górną granicę 
podstawy wymiaru zasiłków ustala się miesięcz 
nie poczynając od trzec iego miesiąca kalenda
rzowego każdego kwartału na okres trzech mie
sięcy na podstawie przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia z poprzedniego kwartału , ogła
szanego dla celów emerytalnych." , 

b) dotychczasowe ust. 5 i 6 otrzymują oznaczenie ust. 
7 i 8; 

3) wart. 19 wyrazy "określonych wart. 5 pkt 2, 4, 5 i T 
skreśla się; 

4) wart. 20 wyrazy "zasady obliczania podstawy wymia
ru świadczeń, o których mowa w art. 5 pkt 2 i T skreśla 
się; 

5) wart. 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1. Obowiązek ubezpieczenia osoby współpracującej 

powstaje z dniem, w którym nastąpiło rozpoczęcie 
współpracy." 

Art. 4. W ustawie z dnia 25 listopada 1986 r. o or
ganizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 
z 1989 r. Nr 25, poz. 137 i Nr 74, poz. 441, z 1990 r. Nr 36, 
poz. 206 oraz z 1991 r. Nr 7, poz. 24 i Nr 104, poz. 450) wart. 
41 wyrazy "do 50000 złotych" zastępuje się wyrazami "do 
wysokości najwyższej grzywny przewidzianej w przepisach 
prawa o wykroczeniach". 

Art. 5. Kadencję rad nadzorczych określoną wart. 20 
i 21 ustawy z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji 
i finansowaniu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1989 r. Nr 
25, poz. 137 i Nr 74, poz. 441 , z 1990 r. Nr 36, poz. 206 oraz 
z 1991 r. Nr 7, poz. 24 i Nr 104, poz. 450) przedłuża się do 
dnia 30 września 1992 r., nie dłużej jednak niż do dnia 
wejścia w życie nowej ustawy o organizacji i finansowaniu 
ubezpieczeń społecznych. 

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 
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USTAWA 

z dnia 19 października 1991 r. 

o zmianie ustawy o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991 r. oraz o zmianie ustawy 
o samorządzie terytorialnym, a także o zmianie niektórych innych ustaw. 

Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 1990 r. o do
chodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991 r. 
orazozmianie ustawy o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 
89, poz. 518) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w tytule ustawy po wyrazach "w 1991 r: ' dodaje się 

wyrazy "i w 1992 r."; 
2) wart. 1 w pkt 1: 

a) w lit. c) wyraz "drogowego" zastępuje się wyrazami 
"od środków transportowych", 

b) dodaje się lit. g) w brzmieniu : 
"g) podatku leśnego,"; 

3) art. 3 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 3. 1. Dochodami gmin są udziały w podatkach 

stanowiących dochód budżetu państwa 
w wysokości : 

1) 1 5% wpływów z podatku dochodowego 
od osób fizycznych, 
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4) wart. 8: 

2) 5% wpływów z podatku dochodowego 
od osób prawnych i jednostek organiza
cyjnych nie posiadających osobowości 
prawnej, mających siedzibę na terenie 
gminy, z zastrzeżeniem art. 26. 

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób 
fizycznych dla gmin ustala się mnożąc ogól
ną kwotę wpływów z tego podatku z ob
szaru województwa przez wskaźnik 0,15 
i wskaźnik odpowiadający udziałowi liczby 
mieszkańców gminy do ogólnej liczby mie
szkańców w województwie na dzień 1 sty
cznia roku poprzedzającego rok budżeto
wy." ; 

a) w ust. 2 po wyrazach "w art. 3" dodaje się wyrazy "z 
zastrzeżeniem ust. 3", 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Dochody, o których mowa wart. 3 ust. 1 pkt 1, 
podlegają odprowadzeniu na rachunki właści
wych budżetów gmin w terminie 20 dni od dnia, 
w którym wpłynęły na rachunek urzędu skar
bowego.", 

c) po ust. 3 dodaje się nowy ust. 4 w brzmieniu: 
,,4. Jeżeli urząd skarbowy nie przekaże dochodów 

zrealizowanych na rzecz gminy w terminach 
określonych w ust. 1 i 3, gminie przysługują 
odsetki w wysokości naliczanej od zaległości 
podatkowych.", 

d) dotychczasowy ust. 4 otrzymuje oznaczenie ust. 5; 

5) wart. 9 w ust. 1 i 2 skreśla się wyrazy "ustalania i"; 

6) w art. 15: 
a) w ust. 2 skreśla się pkt 5, 

b) dodaje się nowe ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

,,3. Podstawę do obliczania dochodów kalkulacyj 
nych stanowią sprawozdania z wykonania bu
dżetu gminy za okres I półrocza roku poprze-
dzającego rok budżetowy. . 

4. Minister Finansów w porozumieniu z ogólnopo
lską reprezentacją gmin, w drodze rozporzą-

dzenia, określi szczegółowe zasady obliczania 
dochodów kalkulacyjnych, o których mowa 
w ust. 2 pkt 3 i ust. 3.", 

c) dotychczasowe ust. 3--6 otrzymują oznaczenie ust. 
5--8; 

7) art. 26 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 26. Jeżeli osoba prawna lub jednostka organiza
cyjna nie posiadająca osobowości prawnej 
posiada zakłady (oddziały) sporządzające bi
lans, położone na terenie innych gmin niż 
gmina, na której terenie ma siedzibę osoba 
prawna, to dochody, o których mowa w art. 
3 ust. 1 pkt 2, są przekazywane do budżetów 
tych gmin, na których terenie położone są te 
zakłady (oddziały)."; 

8) w art. 27 skreśla się wyrazy "na 1991 r."; 

9) art. 28 skreśla się. 

Art. 2. W ustawie z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowią
zaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 
45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 268, z 1985 r. Nr 12, poz. 
50, z 1988 r. Nr 41, poz. 325, z 1989 r. Nr 4, poz. 23, Nr 33, 
poz. 176, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443, z 1990 r. Nr 34, 
poz. 198 oraz z 1991 r. Nr 100, poz. 442) wart. 8 wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) w ust. 2 po wyrazach "Organy podatkowe" dodaje się 
wyrazy "z zastrzeżeniem ust. 3" , 

2) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

,,3. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) oraz urząd 
skarbowy nie może zaniechać ustalania w cało 
ści lub w części podatków i opłat stanowiących 
dochody gmin, a wpłacanych b~dź bezpośred
nio na rachunek gmin, bądź realizowanych prżez 
urząd skarbowy." 

Art. 3. W ustawie z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo 
budżetowe (Dz. U. Nr 4, poz. 18, Nr 34, poz. 150, Nr 94, poz. 
421 i Nr 107, poz. 464) art. 76 skreśla się . 

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1992 r., z tym że do opracowania budżetów gmin na 1992 r. 
stosuje się przepisy niniejszej ustawy. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 7 listopada 1991 r. 

w sprawie likwidacji Archiwum Państwowego w Płocku. 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 141ipca 1983 r. 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 
38, poz. 173 i z 1989 r. Nr 34, poz. 178) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. 1. Likwiduje się Archiwum Państwowe w Płocku. 
2. Działalność archiwalną prowadzoną dotychczas 

przez Archiwum Państwowe w Płocku przejmie Archiwum 
Państwowe m. st. Warszawy. 

§ 2. Majątek oraz prawa i zobowiązania likwidowanego 
archiwum przejmie Archiwum Państwowe m. st. Warszawy. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 
1991 r. 

Minister Edukacji Narodowej: R. Głębocki 




