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"i Siprzedaż", zaś w pkt. 6 skreśla się wyrazy: "utrzy
mywanie lokali gier w karty" oraz przecinek przed 
wyrazem: "utrzymyw.anie"; 

w tymże artykule pkt. 9 'Otrzymuje brzmie
nie następując,e: 

,,9) przedsiębiorstwa informacyjne o stosunkach 
gospodarczych, a w szczególn.ości .o s,tosunkach kre
dylowych i zdolności platni'czej przemysł.owoów i in
nych oSoÓb;"; 

na końcu te,goż .artykułu .dodaje się punkty 14, 
15 i 16 obrzmieniu nasŁępującem: 

,,14) przedsi,d~~oł"stwa wyroObu synJt.etycznych 
barwników organicznych oOraz syntetycznych pół
produktów organicznych, służących do wyrobu 
barwników . imaterjałów wybudhowych; postano
wienie to stosuje się również w przypadku technicz
nej roOzbudowy takich przedsiębioOrstw; 

15) wyrób kw,asu aa:otowego,; 
16) przemysł t.ra.garzy w miastach, które wy

mieni Minister Przemysłu i HandllU w drodze roz
porządzenia, wydanego po poOrozumieniu z Mini
strem Spraw Wewnętrznyoh."; 

9) w arl. 9 w ust. 1 po wyrazach: "wymienio
nych wart. 8 1. 1, 2, 3, 4 i 8" dodaje się: ,,14", prcZy
ozem prz,ed Hczbą ,,8" zamiast spójnika "i" wsta
wia się przecinek; 

10) ad. 1.0 o.trzym:Ulje brzmienie następując,e: 
"Udzielenia koncesji na przemysły, wymienione w 
ar't. 8i w rooz,porządzeniach Rady Mini's'trów, opar
tyeih na art. 12 ' USIt. 2, można QdmóW1ić z uwagi n,a 
bezpieczeństwo Państwa lU/b, po zasi,ęgDlisęciu opi~i 
w:łaściwej izby .prz.emrysł'O!WIo-handlowej,ze wz~J..ędu 
na interes publiczny."; 

11) wart. 12 dodaj'e się po us,t. 1 nowy 'Ulsbęp, 
jako ustęp 2, o brzmieniu następującem: 

"Ze względu na interes pubHc,zny Rada Minii
s.Łrów moż·e w drodze rozporząd:zenia, na wniosek 
Ministra Przemysłu i Handl.u, rozcią,gać ohowiąc.zek 
uzyslciw,ania koncesj'i na rodzaje lub gałęzie prze
mysłu, nie wymienione 'Wart. 8. RozpoOrz,ądzenia ta
kie mogą wskazywać władzę właściwą do udzielania 
tych 'kolbC.esyj Oł"az nakładać na U1bie,gających się 
Q te kODlces,je oboWiiąz'ek wykazrywania odpowi,edn~ej 
umiejętności zawodowej (art. 9 ust. 2). Rozporządze
nia Rady Ministrów nie mogą narusz,ać pr,aw naJn
tych."; 

W ustępie ostatnlim ołJegoO!Ź .artykułu wyrazy: 
"takie.go l'\ozporządtzenia" zastępuje się wyrazami: 
"roz.porządzeń, wymienionych w am.ykule niniej
szym"; 

12) wart. 14 w ust. 1 skreśla się wyrazy: 
"specjalnych palenisk lub", po wyr.azach: "życiu 
i zdrowiu" wsławia się wyrazy: "pracoWID~ków i", 

.oraz wyraz: "ioh" zastępuje się wyrazem: "sąsia
dów"; 

13) w art. 16 w ust. 1 skreśla się wyrazy: "de
dylarnie oraz r,afinerje ol,ejów min,er:aln'ych, wy
twómi,e ,gazoliny"; 

14) w art. 18 slkreśI.a się ustęp ostatni; 
15) wart. 19 skreśla się końcowe wyrazy: "w 

tern1lin~e dnli, 30, licZląC od dnia z.łoiŻenia podania 
lub jego uzupełnienia (art. 17)"; 

. 16) w ad. 21 skreśla się w ust. 1 wyraz: "za
in.teresowa·ne" oraz ustęp 2; 

17) wart. 25 skreśla silę olstatnie zdanie; 
18) wart. 28 skreśla się końc·owe wyrazy: "w 

terminie dni 20, licząc oOd dnia oOtrzymaniapl'Ojek
tu"; 

19) wart. 29 ust 3 otrzylnui,e brzmienie na
stępujące: 

"Decyzi,e władz przemysłowych w sprawach, 
tyczący<:h się zalwierdz.enia projektów urządzenia 
Z'akł.adów prz'emys.łowyClh, są wydawane w fo,rmie 
pisemnej."; . 

20') po art. 30 w!pT'o-wadza się nowy artykuł, 
j.ako art. 3Oa, o brizmiimiu następują'cem: 

,,(1) Minister PrZJemysł.u i Handlu może,po 
wysłuchaniu opinili j,zb prz.emysłowo-1haIidlowych, 
okreśHć w drodze rozporządzenia, jakie kwalifikac~e 
mają posiadać osolby, sprawujące kierownictwo 
ruchu lub kierowniotwo działów te'chnicznych w za
Ma,dach fabrycznych, wymienionych wart. 16. 

(2) Na wniosek ptzemy.słowców poszczegól
nydh rodzajów przemysłu i po wysłuchaniu opinji 
izb przemysłowo-handlowych Minis!ter Przemyslł.u 
i Handlu mOrŻe w;prowadzić w dr,odze rozporz,ądze
nia ,obowiązek pOosiadania przez osoby, prowadzące 
samo~stnie przemysł odnośnych rodzajów - odpo
wiednich, okre,ś,lonyclh w rozporządzeniu kwalifika
cyj zawodowych. Ro~porządzen.ia Minis,tra Prze
mysłu i Handlu ni,e mOigą narus,zać praw nahyt;yc:h. 

(3) Po'S.tanowien,ia ust. 2 nie dotyczą przepi
sów, zawartych wart. 9 i w dziale IX niniejszego 
rozporządzeruia, i ich nie U'chylają."; 

21) w art. 33 w us,t, 3 po wyraza'ch: "Uw,idocz
nione imiona i nazwis,k,o" ws'iawia się wyrazy: "ora,z 
rodzaj prowadzonego przemysłu", zaś po wyrazach: 
"muszą się ~g.adzać z imionami i nazwiskiem" doda
j,esię wyrazy: "oraz z rodzaj.em przemysłu"; 

22) wart. 38 . po ust. 1 dodaje się noOwy ustęp 
.o brzmieniu n,as.tęiPującem: 

"Zas,tępca, usłaruowionyd.1a prowadzenia prze
mysłu konrcesjonow!anego, nie może równocześnie 
prow.adzić przemysłu lwncesj.onowanego leg:o sąme
go rodz.aju we wł.asnem imieniu j na własny rachu
nek, ani też być zast,ępcą prz.emysłowym w drugiem 
przeds·~ębiQlrstw;ie tego same.g·o rodzaju."; 

23) wart. 41 'W ust. 1 po wyrazach: "wymie
nionych w artykule 8 1. 7 i 9" dodaje się: "i 12", 
przyczem spójnik "j" przed lkz.bą ,,9" zamienia słę 
na prze cin-ek ; 

24) po art. 41 dodaje si.ę nowy ,artykuł, ja,ko 
acl. 41a, '0 brzmieniu nasbępującem: 

"Właściwa wład~a przemysIłowa mo'że, po za
sięgnięciu .opiIllji izby przemysłowo--han.dlowej,oqe
brać udzieLoną prz,ez siebie konces·ję (art. 8) lub li
cencj·ę (art. 46),jeżeH pr.zemysłowlec został skaza
nyprawomocnym wyrokiem sądowym za pr.zestęp
stwo z chęc,i zys,ku .lub prz'eciw moralności puhlicz
nej albo za zbrodnię, a ze w,zględu na rodzaj i sposób 
prowadzenia przemys,łu, osobę przemys,łowca i pa
pełniony czyn karalniy, istnleje uzasadniona .ohawa 
nadużywania koncesji l'U1b .Licencji. 

Wł.aściwa wł.adz.a przemysłowa może, nieza
Leżnie .od postanowień, ,zaw.artych w ust. 1, odebrać 
udzieloną przre'z siehLekoncesję na p1'l0w.adzenie 
przemysłu, wymienionego wart. 8 1. 9, jeżeli w cią
gu wyk'onywania taki'ego uprawnienia zajdą tego ro-
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dzaju oOkorlicz,rrości, które - gdyby istniały w c:zasie 
rozpatryw.ania podania .o nadanie koncesji- uzasa
dniały/by w myśl art. 10 odmowę jeJ udz,ielenia."; 

25) art. 43 otrzymuje brzm~enie następujące: 
"Dla przedsiębiorstw, prowadzących prze

mysł przewozu oOsób i towarów, ·or.az dla puhliCZJlJych 
posł,ańców, tragarzy i prz,ewodników może władza 
przemysł.owa I instancji pO' wysłuchaniu OiPinj,i za
rządu gminnego (m1ejskiego) wydaWlać miejSlcoOwe 
regulaminy porządkow,e, a po wy,słuchaniu .opiJnji te
goOż zarządu i izby przemysłO'wo-handlowej ustalać 
taryfy maksymaLne. W mias.tach, wymieniofioyoh 
wart. 131 ust. 1, l'CiguLaminy porządkowe wydaje 
w trybie powyższym wł,adz.a przemysłowa woOje
wódzka. 

W sposób, okre,ślony w ust. 1, może wladza 
przemysłowa I instancji ustalać taryfę maksymalną 
rÓWlnież dla koOmimarzy, przyczem ustalenie takiej 
taryfy powinno w każdym raz.ie nastąpić w Taz.Le 
i9t.nienia podziału na .okrę,gi kominiarskie."; 

. 26) art. 44 o,tl'zymule brzmieni,e następujące: 
"Zarządy zakładów przemysłowyc:h są obowią

zane iPrzedsta.w,i,ać do urz.ędoweg'o użytku władzy 
przem)'lSłowej, wskazanej prz:ez Ministra Przemys~u 
i Ha.ndd.u wdroclJze rozporządz,enia, na jej żądanie 
i w terminadh ,przez nią wyz.naczonych, ogólne da
ne o stanie gospodarczym przedsiębiorstwa, wor
macie o ,składzie os.obowym pracownik,ów, Q urz,ą
dzeniaoh teohnicznych zakł'a·du oraz w przypadku 
UJllieruohom.lenia zakł:adu .bądź wznowienia ruchu 
o prz'Y'Czynaoh, jakie wywołały unieruchomienie lub 
WIZJl'owieme pracy w zakładzie."; 

27) w art. 51 na końcu ustępu 1 kropkJę zmie
nia się na śr,ednik, poczem dodaje się nowy punkt 
Q brzmieniu n.ast,ępUJjącem: 

,,4) ze wz,~l'ędu na bezp~eczeńsltwo p'ublic.zn'e 
nte zasługuje na zaufanie."; , 

28) wart. 52 skreśla się pkt. 3 i zmie!l1Jia się 
odpowiednio numemc~,ę punktu ostatniego; 

29) wart. 53 w ust. 1 w pkt. 2 po wyrazie: 
"wyroby" wstawia się wyrazy: "własnej produkcji"; 

30) wart. 54 dOidaje się na kO'ńcu no·wy ustęp 
Q hrzmienw .fias.tępującem: 

"Wi.adza przemys.łowa · może jednak ze wzglę
dów g'ospodarczYClh tub bezlPiec~eńs,twa puMic.zne,gO' 
przy udzieLeniu łkencji Lub rozszerz.eniu j.e,j ważno
ści usbaLić, .:be danemu wł,aścicieloOwi licencji nłe wol
no prowadizić pmemys.łu .okrężnegoO w poszcze,gól
nych powia1.aoh województwa; powiaty te należy 
w licencji wymienić."; 

31) wart. 55 dodaje Slię n.akońcu noOwy ustęp 
o bt'ZmiJeniu n.as,t:ępUijąc,em: 

. "Po z.asięgni'ęciu O'piIllji zail'.ządu gminnego (miej
skiego,) i izby pr~en1ysłowo -ihandLowej władza prze
mysłoOwa wO'jewódzka moŻJe w drodze zarządzeni.a 
zakazać pl'ow,adz.enia pr:zemysłlu ,okrężnego, oOkre
ślonego wart. 45 L 1, w danej miejscowości na wy
mienionych w zarządzeniu plac,adh i ulicaah, posia
dających budynki D char,akterze reprezentacyjnym 
l.ubzahytkowym, a w mieście, liczącem ponad 
50.000 mieszkańców, ,również na · ulicadh o ruchu 
sZClz,ególnie intensywn'ym. Zarządzenie takie nal.eży 
ogło'sić w ut'Z!ędowemczaoopiśmie wojewódzki.em 
O'razo.bwiJeścić w danem mieście." j 

. 32) wart. 59 wyrazy: "dO' prywatnych miesz
ka~" zastępuje się wyrazami: "tak do Lokali publicz
nych, ~ak i dO' mieszkań pryw,atnyoh"; 

33) w :art. 61 dodaje się na końcu nowy ustęp 
o brzmieniu nas<tępując,em: . 

"Wątpliwości co do zakresu obrotu tar.gowe,go 
na poszc1zegóLn'Y'ch t.arga,ch małych r.ozstrzyga wła
dza przemysłowa wOijewódzka po wys,łuchaniu opi
nj:i izby przemysłowo-handlowej, izby rzemieślniczej 
or:az izby rolni<czej."; 

34) w art. 65 w ust. 1 po wyrazach: "izby prze
mysłowo-handLowej" kwpkę zmienia Slię na przed
ne'k O'r,aa; dodaj,e się wyrazy: "izby rzemieś1ni.cz,ej 
oraz izby roWczej."; 

35) w art. 66 wyraz: "cz1ero.fygodniowy:m" za
stępuje się wyraz.am1: ,,14 dni"; 

36) wart. 68 po wyrazach: "izby przemysło
wO'-IhandJJ..owef' kr,opkę zamienia się na przecine.k 
or,az dodaje s;ię wyrazy: "izby r.zemieślnicze,j oraz 
!izby ro.Lniczej."; 

37) dzia.ł V, poddziały oraz art. 69 - 80 O'trzy
mują orzm.ilen-ie nasttępujące: 

uD Z I AL V. 
ZRZESZENIA PRZEMYSŁOWE ORAZ ICH 

ZWIĄZKI. 

1. Zrzeszenia przemysłowe. 

Art. 69. CeJ.em ,popierania roz.woju przemy
słu pod wzgLędem technicznym i ,gospooarc.zym oraJZ 
pozyskiw.ania kraj·owych i zagranicznych rynków 
zbytu, jakrównileżceJem ohrO'nyinŁeresówgospo
dM'czych zrzes.zonych, prowadzący samoistnie przed
siębiorslw.a pr~emysłowe jednego lub więce~ rodza
jów przemysIłu w rozumieniu prawa przemysłowego 
mO'gą, w liczbie 'co najmniej lrz.ech, stow,arzyszać się 
wyłąc:znie na poclJs{awie przepisów r.ozPO'rządzema 

. niniejszego w z.rzeszenia przemysłowe o celach nie
zarobkowych. 

O ile szczególn,e przepisy nie stanow.ią inaczej, 
do zrzeszeń, przew:idzianych w ust. 1, mogą przy
stępować także prowac:Wą.cy ~am()istnie przedsię
biorstwa, wymienione wart. 2 pkt. 5 i 9· 

, Art. 70. Zrzeszenie p,l'IzemysłoOwe jes,t OSoObą 
prawn.ą; może nabywlać i :z;bywać majątek nierucho
my i ruchomy, z.awierać wSlzelkie:go ,rodz.aj,u zobO'
wiązania, pozywać i hyć pozywanem. 

Za swe z:obowiązania zrzeszenie przemysłowe 
odpowiada swoim majątkiem. 

Art. 71. Zadania zrzeszeni.a przemysłowe,go, 
je,go u&trój wewnęt1'lzny, władze i organa tudzież za
kres działania, Uiprawnienia i obowiązki tychże oraz 
prawa i oboWliąxki członków określa statut ZIl"lZJesze
ll!ia. 

W szc:zegó1nośc:i: statut powinien ustalać: 
1) nazwę, sied.zibę, okrę.g i rodzaj przemysłu, 

objęty z:rzes.zeni,em; 
2) cele i środkidział.ania; 
3) prawa iabowiąz'ki członków oraz warunki 

~ch przY1j·ęc:ia, wystąptenia ~ wykluczenia; 
4) SiPoOsó.b ustan!awiania opłat O'raz s,posób idh 

ściągnięciaj 



.. 

Nr. 40. Dziennik Ustaw. Poz. 350. 689 

5'1 rodzaje upraWl11ien~a waln;ych zebrań 
człionków, sposób ich zwoływania o'raz wa
runki prawomocności uchw,ałj 

6) liczbę i sposób powdywania członków za
rządu, zakres je.go działania oraz warunki 
prawomocności je,go uchwałj 

7) zatwierdz.anie budżetu i l"ocznych sprawo
zdań rachunko,wyc:hj 

8) sposób prawne,go reprezentowania zrzeS2le
niaj 

9) warunki i 'sposób dobl"owolnegor<YLwiązania 
zrzesz.enia,s;p05ób iego likwidacji. i prze
znaczenie rpozoSltał,ego majątku, z,aróWtnO w 
przypad!ku dobrowolnego, jak i pr.zymuso
we,go rozwiązania. 

Oprócz powyższych postanowień statut może 
zawierać jeszc.ze inne pos,tan-owienia, łeżeli nie 
sprzeciwiają s;~ę one przepisom prawnym. 

Art. 72. Prawo zakładania oddział,ów przysłu
guje tym zrz'eszeniom przemysł:owym, ktAkych sta
tuty pI1ZewidująŁworzenueoodzi.ałów. Za.łożenie qd
dzi,ału podle,ga zgłoszeniu u wojewody właściwego 
dla miej.sca siedziby zarówtno Zlrzeszenia }ak i jego 
oddziału. 

Art. 73. Sta,tutzrz~zetll,ia pnzemysł1owego za
tw~erdza Minister Przemysłu i Handlu, który może 
uprawnienie ,swe w powyższym zakresiepI1Zekazać 
władzy przemysł'OWlei wojewódlZkile~. 

Zatwierdzenia statttJtu naleiy odmówić, jeżel,i 
j~go postanowienia Slą sprz.ec:zn.e zobowiązującemi 
przepisami prawnemi, 'zaś mo'żna odmówić, po wy
słuchaniu o.p~njii właściwej izby przemysł,owo-handlo
wej, jeżeli powstanie zrzeszenia;es.t niepolŹądane ze 
wzgLę,dów .gospo.darcozych. . 

P'osŁanowienia ust. 1 i 2 s,tosuj,e się również 
przy zatw;ierdz.aniu zmiany statutu. 

Art. 74. Nadzór nad 'zrzeszeniami przemysło
wemi sprawuje Mirui.ster . Przemysłu i Handau przez 
swe organa. 

Art. 75. Jeżeli z~zesz·enie pI1Zemysł.owe w swej 
dz1ałalności wykracza przeciwko. przepis,om rozpo
rządzenia niniejszego, s,tatutu, lub obowiązujących 
ustaw, zaglraża intereso.Wii. pwblicznemu, alho jeżeli 
.zrzeszenie mimo wezwania Wlładzy n,adzorCZlej za
niedbuje spełniania SlWyclh zadań, Mini'Ster Przemy
słu i Handlu, .po wysłuchaniu opinji izby pr7..emysło
wo-Ihandl,owej, może rozwiązać .zrzeszenie i zarzą
dzić jego likwidację. 

Art. 76. Jeżeli zachocLz:i pOltrzeha utw01'tl.ema 
zr.zeszeń przemysłowych dla celów, wskaumyoh w 

. art. 69, Minister Przemysłu i HandLu może, na wnio
sek samois,mYCłh przemysł,owców i po wys,łudhaniu 
opinji zainteresow.anych izb prze.mysłowo-handlo- . 
wych, powołać zrzeszenia przymusowe dla przemy
słu danego r,odzaju (danych rodzai'ów). 

Art. 77. Na wn.iosek zrzes'Zenia, uchwalony 
zwyczajną większo'ścią obecnych na walnem zebra
niu członków zr,zeszenia, Minister Przemyshl i Han
dlu może zarządzić, że do tego 'zrze'szenia obowiąza
ni są należeć wszyscy przemysłowcy, którzy w okrę
gu IZrzes·zenia prow,ad,zą ,samoistnie przedsiębiorstwa 
danego rodzaju (mdzajbw) przemysłu. 

Art. 78. Do z,rzeszeń, o których mOwa w 
art. 76 i 77, stosuje się ,0dipoWlied:nio pO'stan.Qw~eni.a 

art. 70 - 75 z tern, że czł,onkowie zrzeszenia obo
wiązani są pł,acić ustalIone w statucie składki w wy
sokości, zatwierdzonej przez Mini'ska Przemysłu 
i Handlu, po wysłuchani.uopinji izb przemysłowo
handlowych, pod ry;gorem ściągnięcia i>ch w drodze 
administracyjnej. 

2. Związki zrzeszeń przemysłowych. 

Art. 79. Zrzeszenia prZle.mysłowe jednego Ju'b 
więcej rodzaj.ów pil"Zemysłu mogą ł,ączyć się w związ
ki dLa osiągnięcia tych s,amych ceLów, dla j.akich mo
~ą powstawać zrzeszenia. 

O ile szc.zególate przepisy nie stanowią inaczej, 
do zwiąlZlków, przewidzianyoh w ust. l, mogą przy
stępow,ać także zrzeszenia '0 celach ni,ezarob'ko wych, 
w których skład wchodzą prowadzący samoistnie 
pnoos.»ębiorstwa, wymienione w art. 2 pkt. 5 i 9. 

A1'It. 80. Do z,wiązkbw z.rzeszeń przemy,sło
wyc.h sto.sui'e się odpowiednio postan>OlWienia niniej
szego rozporz.ądzenia, dotyczące zrzes,z.eń pr,z,el11Y
słowydh, z wyjątldem art. 76, 77 i 78, z tą ZIlI1ianą, 
że do po\Wtareia związku zrzeszeń prz,emysłowych 
oTIie2>bę.dne są uchwały większości zainteresowanych 

' zrzeszeń przemys,łowych jednego lub więceoj rodza-
jów przemylsłu, istnieiących na danym obSlz,a:rz.e."; 

38)arty,kuły 81 - 1.10 skreśla sięj 
39) Izamiastzawadych w przepisach działu VI 

(Uózniowie przemysłowi) wyrazów: "korporacj'a" 
oraz ".zarząd korpo~acji" wstawia się wyr,azy: "zrze
s!zenie przemysłowe" oraz "za,rząd zrzeszenia prze
mysł'owe,go" j 

40) art. 1112 otrzymuie brzmieni~ następuj.ące: 
"Władz;a przemys,łow.a w przypadkaClh, zasłu

gujących na UWlZ gl ędni,enie , może przemysłowcowi, 
któremu n,a podstawie art. 111 odebrała prawo. trzy
mania uclZiniów, ptzyW;rócić to prawo po upływie 
roku."; 

41) wart. 116 zamiast dwóClhkońcowych ustę
pów wstawia się Uls,f,ęIPY o brzmieniu następującem: 

. "Zrzeszen.i.a pnzemysłowe oraz cechy mają pra
WO po<stanowić, że przed niemi należy zawierać urno
W,ę o naukę w :przedsiębiorstwie czł.onka zrzesze
nia przemysłowego lwb cedhu. W takim razie obie 
strony otrzymują odpisy u~owy . 

Przemysłowcy, a w przypadkach, określonych 
w popr~ednim usrt:ępie, ZIl'zes'zenia przemysłQwe oraz 
oechy mają przesyłać w oią,gu 14 dniodp:iiSy umów 
o naukę przemysłu iZlhie przemysłowo-handlowej, 
a odpisy umów o naukę rzemiosła izbie rzemieśln,i
czej. 

Iz.by przemy.slowo-,hand1owe ora.z rzemi,eślnicze 
prowadzą rejes,try umów O naukę i przesyłają wy
cią.gi z rejestrów władzom pr~emysłowym i inspek
cji pracy na żądanie tych wł.adz. 

Minister Przemysłu i Handlu oraz Minister 
Opieki Społecznej mogą w mi,arę potrzeby w dro
dz'e łącznie wydawanycth rozponządz,eń ustaLać w 
poszczególnyc:h rodzajach przemysłu organjzację 
nauki zawodu oraz zas.adnicze po,stanowienia UJlllÓW 

o naukę. 
. Bezpłatne zatrudniani,e UCZDlOW przemys~o~ 

wych jest wzbronione. Wzlbronione j,ClSI! równtez 
przyjmow,anie p~zez prz.emysłowc.a (pryn<:ypał.a) wy. 
lJ,a.grodzenia ;za naUlkę 'UICiZ.Iliów. 
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Rozporz~dz.e~ie Ministra Przemysłu i Handllu 
oraz Ministra Opieki Spolecznej określi rodzaje rze
miosła, w którychdopusz.czony będzie wyjątek od 
zakazu pobierania :opłat . za naukę."; 
, 42) po art. 124 wstawia silę nowy artykuł jako 
ar,t. 124a o brzmieniu nasŁępującem; 

"W drodze rozporządzeń, przewidzianych w 
art. 116 us-t. 10, mogą być wprowadzone egzaminy 
na wykwalifikowanych pracowników oraz określo
ny !Sposób odbywania tych egzamin.ów. 

Egz.amin na wykwalifikowanego pracownika 
zdawać mogą uClznj,owie po przeb'Y"du w przemyśl.e 
przepilsanegoc.zasu nauki. 

Prze:pisy ust. 1 i 2 n1e s,tosują się do działu IX 
niniejszego rozporządz.enia."; 

43) w art. 125 w ust. 4 skreśla się wyrazy po
czątkowe: ,,0 iLe statuty nie zawierają takich po
stanowień" ; 

. 44) w a.rŁ. 126 skreśla się wyrazy: "o ile dany 
czyn nie jest zag-rożony karą w powszechnych usta
wach karnych", kropkę po punkcie 3 telgożartykułu 
zamienia ' się na średnik oraz dodaje się nowy punkt 
4 o brzmieniu następuj·ącem: 

,,4) odebraniem koncesji łub licen<:ji na okre- . 
ślony ·c.zas łub na zawsz.e."; 

. nadto do artykułu te·go . dodaje się na końcu 
nowe ust'ępy, jako ustępy 2 l 3, o brzmieniu nas,tę
pując,em: 

"W odniesieniu do wykroczeń, .polegających 
na niezgo-clnem z przepisami prowadzeniu przemy
słu, wymienionego w a.rt. 8 l. 9, kara grzywny może 
być podwyższona do 3.000 zł, a kara aresztu do 
3 miesięcy. 

Narusz.enie prz~pj.sów regulaminu tar:gowego 
(art. 68), jeżeli do ni,ego niema zastosowania prze
pis us-tępu pierwszego, będzie karane grzywną do 
50 zł lub karąarelsztu do dmi 3."; 

45) w art. 127 skreśla sj,ę ust. 2i 
46) art. 128 otrzymuje brzmienie następuiące: 
"Karę odebrania koncesji i lkencji można 

one'c, jeżeli trzykrotne pr.awomo'cne ukara111e prze
mysłowca w cią,gu trzech Jat karą grzywny lub are
SlZtu (art. 1,26, l. 2 i 3) okazało się bezskuteczne 
i przemysłow.iec ten ni~ sltosuje się nadal do ,prze
p1sów, dotyc:zących prowadzonego przez nie,go prze
mysłu koncesjonowanego lub okrężnego." 

47) art. 130 skreśla się; 
48) wart. 131 w ust. 1 wyraz: "magilsŁraty" za

stępuje się wyrazami: "zarządy miejskie"; na końcu 
tego ar.tykułu dodaje się nowy ustęp o br.zmieniu 
nas1tępującem: 

"W sprawach prowadzenia tych rodzaj·ów prze
mysłu koncesjonowane:go, na które udJzi,ela pozwo
leń (konce.syi') władza przemys,łow,a ol instancji, za
rządy miejskie, wymienione w ust. 1, wydają zarzą
dzenia i orzeczenia w por,ozumieniuz właściwymi 
staws,tami grodzkimi. WŁadza przemysłowa woj'e
wódzka może w miarę .miejscowej potrzeby roz
ciągnąć ten o-bowią.zek porozumiew,ania się na spra
wy prow.adzenia przemysłu okrężnego:' i 

49) wart. 132 w ust. 1 po wyrazie: "wojewo
dowie" dodaj.e się "i Komisar;z RZJądu m. st. Warsza
wy"; w ust. 2 w pkt. 3 tego artykułu dodaje się na 
końcu lic.ZJby: ,,14 i 15", pr,zyczemznajdujący się 

pr.zed liczbą ,,11" spójnik "i" zamienia si·ę na przed
nek; ustęp ostatni te.goż artykułu o.trzymuje brzmie-
nie następujące: . 

"W m. st. Wars·zawie władza przem'Y'słowa I 
instancji (zarząd miej'ski) wydaje orzeczenia i za
rządzenia w sprawach zaiwierd'Zania projektów urzą
dzenia zakł.adów przemysłowych kate'goryj, wymie
nionyc'h wart. 16, przy przes'trz.eganiu postanowień 
art. 17 do 27."; 

50) wart. 133 skreśla się wyrazy: "i prze,z Ma
gistrat stoł. m. Warszawy"; 

5·1) art. 134 otrzym,uje bnzmienie nas,tępujące: 
"Do spraw ·organizacyj przemysłowych w ro

zumieniu rozporządzeni.a ninie,jsze.go ustanawia się 
przy władzach przemysłowyc.h wyższYClh instancyj 
inspektorów organizacyj przemysłowych. 

Szc,ze,g'ółowy zakres działania inspektorów or
g aniza'cyj przetn'Y'sł1owych, ich charakter służbowy, 
oraz praw,a i ·obowiązki uSltali ro.zpor:ządzenie Mi
nis'tra Przemys.łu i Handlu, wydane w porozumieniu 
z zainteresowanymi ministrami." j 

52) wart. 136 w ust. 1 zmieni.a się na końcu 
kropkę na śr,ed.nik, poczem dodaje się nowy punkt 
j.ako punkt 4-o brzmieniu następującem: 

,,4) dla przemysłów rzemieślniczych."; 
53} poddział i tytuł: "C. środki prawne od de

cyzyj wladz przemysłowyc:h." pr:zed art. 137 ora.z 
art. 137, art. 138, jak również poddział i tytuł: "D. 
Postępowanie w spraw:ach karnyah." i art. 139 skre-
śla sięi . 

54) przed a·rt. 140 wstawia się poddział i t y
tył o brzmieniu nalStę:pują,cem: 

"C. Środki zabezpieczające."; 
55) w art. 140 w ust. 1 wyrazy: "władza prze

mysłowa, wydająca orzeczenie karne" zastępuje 
się wyrazami: "wła-clza przemysłowa I instancji" ; 

56) w art. 142 w ust. 1 skreśl.a się wyr.azy: 
"gnebieniarstwo" Qraz " kuohm'istrzostwo"; 

57) art. 144 otrzymuje -brzmienie następujące: 
"Prowadzić przemysł rzemieś1ni,czy można 

dopi'ero po uzyskaniu od władzy przemysłowej 
I instancji karty rzemieślniczej (art. 147), wydanej 
po wykazaniu przed tą władzą posiadania zawodQ
wego uzdolnienia do. prowadzenia dan~go uemio-
"~ " ",la. ;' 

58) wart. 145 dodaje się na ko.ńcu nowy ustęp 
Q brzmi,eniu nas tępu,j ąc.em : 

"Do samoistnego wykonywania rzemiQsła, 
wCihodzącego w zakres rohót budowlanych, wy
szczególnionych wart. 333 i 334 rozporządzenia 
Prezydenta Rzec.zypospoLitej z dnia 16 lutego' 
1928 r. o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli 
(Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 202), wymag.ane jest pOosia
danie tytułu m:lstrza (mai'stra) danego rodzaju rze
miosła (art. 158 i 159). Prawa do wykonywania 
wskaz.anych .robót budowlanych, nabyte przez budo
wniczych (techników hudowlanych) przed dniem 
wejścia w życie nini'eiszego rozporządzenia, pozOosta
ją w mocy w dooŁychczasowym zakresie."i 

59) art. 146 otrzymuje brzmienie na'stępujące: 
"Wł,adza przemys,łowa I instancji może na 

wniosek i,zby rzemieślniczej zwalniać po'szczególne 
osoby od obowiązku wykazania uzdolnienia, okre
ślonego wart. 145, jeżeLi osoby te wykażą w i,nny 

. ,. ,~. 
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wysta,rczaj~y sposób posiadanie odpowiedniego kursów dokJSztałcających z.awodowych, lub zamiast 
uzdolnienia zawodowego w danem r~emiośle, powyższych dokumentów - dowód, -stWJierdzający 

Jeżeli chodii o .roboty budowlane, wskazane uprawnienie kamdy;da.ta do ,kształcenia terminalo
W, art. 333 i 334 mzporządzenia Prezydenta Rzeczy- rów przed dniem 16 g,rudnia 1927 r,"j . 
pospolitej z dnia 16 lurt.ego 1928r. o prawie budo- 65) w dziale IX tytuł poddziału E.: "Cechy 
wIanem i. zabudo~niu .osiedli (Dz. U. R. P" Nr. 23, i zwi~kicec'ho:we," zmienia się na: "Cechy."j 
poz. 202), uprawnienie, przewid!Ziane wus.t. 1, pr.zy- 66) art. 160 otrzymuje hrztnJienie następujące: 
sługuj.e władzy przemysłowej wojewódżki~." j "Samoistni rzemieś1nky mogą zrzeszać się w 

60) wart. 148 skreśla się w ust. 2 oraz w ust. 3 ceohy. Do ułworzeniaoechu rzemieśl'niczego po
początkowe wy.razy: ,,0 ile statut nie zawiera -takich trzelba co najmniej piętnastu założycieli." j 
postanowień,"j 67) ari. 161 otrzymuj.e brzmienie następujące: 

61) wart. 149 w ust. 1 po wyrazach; "mistrz.a "Do zadań cechu należy: 
(majstra) rzemie.ś1.nkze.go (art. 158 j 159)" wstawia 1) pielę.gnowanie ducll.a łącwości orazutrzy-
się: "Lub posiadaj·ąakademickie wy,k:sztaf<:,enie te- my;wamie i podnoszenie godJności zawodowej człO'1l-

. ohniCZ'lle,OIbejmujące dane rZG1ll10sło~·j . ków, . 
62) wart. 155 ust. loŁr.zymuje brzmienrena- 2) piecza nad utrzymaniem dobrego stOSl\l1lku 

stępujące: między członka.mi cCcbu i iab pracownikamij 
"Podanie o dopuszczenie do egzaminu czelad- 3) piecza nad iSpl"awami młodzieży r.ze:mieślni-

niczego wnosi terminator do izby rzemieśLnicuj. Do czej, po.zostajl~ej na nauce u cz·łonków . cechu, oraz 
podania naLelŻy dołączyć: 1) świadectwo ukońcunia . załatwianie sp()rów, wynikłych ze stosunku nauki 
oaJUki nz.emio'Sła luJb świadectwo (świadectwa), 'stwier- . . ł . rz·emnos aj 
dzające przebyty czas nauki i 2} świadectwo sz.kol- 4) popie.ranie i urządzanie S2!kół, kursów" od
oez ukończeniia nauki w publ:i.cznej s'zkole dokształ- · czytów i t. p. w celu kształcenia .zawodowego 
caj~cej zawodowej (lub zamiast niego - świadectwo, c.zł·onk.ówcechu oraz ich pracowników i uczniówj 
stwierdzające posiadanie wykształcenia, uznanego 5) two.rzenie kas i hmduszów zapomogowych 
przez państwowe władze szkolne za r:ównowarto- dla członków cechu oraz ,ioh rodzin i pracO'Wllli
ściowe z wyks'ztałc,eniem, jakie daje ukońc.zenie IPU- ków. 
hUcznej 'Szkoły dokształc.ającejzawodowej:). Glucho- Ceclhy posiJactają 06olboWiOŚć prawną. 
niemi i ociemniaH, jak również · kandydaci, którzy Cechy dziaŁają na poclts.tawle statutu, zaJtwier-
mogą wykazać się ukończenleffi s'zkoły średniej dz.onego pnze.z Wlładzę przem)'lS:lową I instancji. któ
ogóllnokształcącej Ilub zawodowej, nie mają obowiąz- .fa rÓW1Ilież zat.wie.r~a zmirun'ę s,tatulu. Wł,adza prz.e
ku dołączania świade'ctwa, wskazanego w :punkcie 2. mysłowa WiOjew'ódzka może cech rozwiązać w przy
Ministrowie: Przemysłu i Handlu oraz Wyznań Re- padkach, określOlllych W art. 75."; 
ligijnych i Oświecenia PubLicznego mogą w drodze 68) art. 162 otrzymuje <brzmienie nasf,ę,puj-ące: 
łączn1:e wydawanych rozporządzeńzawi,eszać na po- "MiniSlter Przemysłu i Handlu w drodze roz-
szczególlnych 'obszara-ah Pańs,twa obow:iązek dołącza- p01'2lądzeni:a UJstaLi: 
nia świadedwa s.zkoLnego·, wskazanego w pkt. 2."j 1) szczegółowe zadania cechów; 

w U1St. 2 tegoż arty:kułudodaje się po wyrazach: 2) okręg .dzialalnościj 
"zł'ożenia egzaminu" następujące wyrazy: ,\Podpis.a- 3) organiz.ac,jlę wewnętrZJllą cechu, a w ,szcze-
n,e własnoręcznie przez pr.zewodniozące.go i człon- ,góLności władze ce.chu, ich prawa i obowiązki oraz 
,ków komisji"; sposób - ich powoływania; 

63) w ,art. 156 w ust. 1 wyrazy: "przy każdej 4) prawa i oooW1iąz.kic.złonków; 
z takich szk.ół" 'zaSltępuie się wyr.azatą.i:,4>rzy tych 5) .zakres i sposób wy.kOlllywania na'dzoru 
s'zkołach" j . przez władzę przemys.łowąj 

64) wart. 158 dodaje się na końcu dwa ńowe 6)· warunki zatwier:dzenia 'statutu pr.zez wł.achę 
ustępy o brzmieniu. nwstępuj.ącem: przemydowąj 
. "Podanie o dopuszc.zen'ię do 'e~zaminu m.i- 7) wanmki i spOlSób likwidacji dobrowolnej 
strzoW1skiego należy wnieść do izby rzemi,eślniczej, lub !przymusowej cechU."i 
właściwej dla miej,sca 's.amo,i-stnego wykonywania 69) art. 163 otrzymuje brmnienie nastęa>ujące: 
rzemiosła lUJb odbycia o&tatniej praktyki czeladni- "Do romtrzygrunia sporów między cztonkami 
ozej. cechu, między członkami a ooobami, do .c.e'Chu nie 

Do podania należy .dołąozyć: 1) ,świadeotwo należącemi, ora:z między czeladnikami, .zatrudnio
złożenia egzaminu cizeladnicz~go i~ .2) Ś'wiadectwo nymi u członków cechu, mogą hyćprzy cechach 
(świadectwa)od'bycia 'co najmniej trzyletniej prak- Ulstanawiane lSądy iPolubown.e. Właściwość rzecz.o
tyki c,zeLadniczej, - lub 1) kartę rzemieślniczą,wą. tych . sądów, icholigan~zac,ję i t.ryb pOSltępowa-
2)zaświadc.zenie władzy przemysłowej I instancji nia określi w drodz·e rozporządzenia Minister SlPra
o samoi'stnem nieprzerw,anem wykOlIlywaniu rze- wied1iwości w porozumieniu z Min.istrem Przemysłu 
miosła w ciągu co najmniej 61at, oraz,3) świadectwo i Handlu."j 
s,zkolne z uko·ńczeriia 'SlZkoły dok,ształcaj.ącej zawo- 70) artykuły 164 - 166f skreśla sięj 
dowej, aLbo św,iadectwo, stwierdzające posiadanie 71) przedarł. 167 W1Stawia się nowy poddzi'ał 
wykształcenia, uznane,go · przez państwowe władze O ,brzmieniu nasłępuj.ącem: 
-szkolne z,a róWlIlow,arf,9ś'Ciowe z wykształceniem, . "F. Stosunek c.ecoow do izby r.zemieśI'ni·czej."j 
jakie daj·e ukończenie- -pub.li'ClZIlej szkoły doks.ztaka- 7<2) art. 167 otrżymuj.e ,brzmienie nrustępuj'ące: 
jącej .zawodowej, .albp świadec;:twQz ulrońęzeqi.ą "Cechy obowiązane są sWsQwać się ,do zarzą-
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dzeń wł.aściwej terytorjalnie .izby rzemieślnic.ze,i, wy
nikaj·ących z prawa przemysłowego i statutu ilz,by."; 

. 73) po art. 167 W\SŁawiasię nowy poddział . 
'Obrzmieniu: . 

"G. Rzemieślnicze związ'ki gospodarcze.", . 
ana:stę,pnie dodaje się nowe artykuły ·167a dó 167i 
o, :brzmieniu następującem: . . . 

,,Art. 167a. CeLem po,pieninia ro.z.woju teCh:
n.icznego igospodarcz.ego rzemiosła. , obron,yintere
sów gospodar·c:zych, pozyskiwania krajowych i za
granicznych rynków zbytu, oraz tworz.enia dobro
'W'Qlnych organizacyj rzemieślniczych ' o . oharakterze 
.zarobkowym dla podejmowania się dostaw i .robót
~oi'5.tni .rzemieśLnicy jednego rodzaju ,rzemiosła . 
w<;.liczbie co najmniej 10 mogą zrzeszaćs.ię n.a pod
s4twie przepisów rozporządzenia niniejszego ' w ' rze~ 
tmieśLnicze .związki gospodarcze. ' . 

Ar:t. 167b. RzemieśLniczy ~wi,ązek gospodarczy 
~st osobą prawną; może nabyw,ać i Zlbywać . mają
tek nieruchomy i rucihomy, zawierać WIszelkiego 1-0-
d~ju umowy,po.zywać i być pozywanym. ' 

" ~ Za swe zobowiązania rzemieślniczy . z,wiązek 
g'dSpodarc:zy odpowiada swoim majątkiem. ' < 

' " Art. 167c. Zadania rzemieślniczego związku 
g'~podarclZ.ego, jego ustrój wewnętrzny, władze 
e prgana, OTaZ prawa i ohowiązki członków ustala 
~~ątut związku. 

::. ' W szczególlnośd statut powinien ustalać: 
" ; '~. 1) nazwę, siedzi:bę, okrą~ i rodzaj rzemiosła, 
objętego związkiem; . . 

. 2) zadania i środki działania; 
'. ;. " . 3) prawa i obowi.ązki członków ?raz w.aronki 
ioh;~ przyjęcia, wystąpienia iwykluczema; 

. : 4) sposób ustanawiania opłat oraz spo!oób ioh 
ś~~ągnięcia j 
.'. .5) fundusze związku; . . '.. " 
' .0 6) rodzaje i uprawnienia walnych zebrań,człon

kaw, sposób ich z!woływania, or!a'z warunki prawo-
mo.ćności uchwał; ' . 

,:-.. : 7) liczbę i sposób pow'oływania członków za
rządu, je;go zadania i .zakres dział.aniaoraz : w.arun-
ki prawomocności jego uchwał; . 

. ...... .. 8) zatwierdzanie budżetu i rocznych sprawo-
zd~ń l'iachunkowych; . 
" . " 9) sposób prawnego reprezentowania związku; 

, 10) warunki i spolsób dohrowolnego ·rozwiąza
nia związku, sposób j,ego likwidacji i przeznaczenie 
pozostałego maj;ątku zaróWinO w przypadku dobro

. wpląego, jak i przymUIsowego rozwiązania. 
. ' Nadto statut może zawierać jes~cze inne posta

.:n.owienia, zmierzają,ce do spełniania zadań związku, 
jeżeli posla.nowienia te nie sprzeciwiają !się przepi
som prawnym. 

W spełnianiu swydh zadań związek współdzia
ła z izhami rzemleślnic.zemi. 

Art. 167 d; Do rozstrzygania sporów między 
członkami rzeIDIi.eślniczego związku gospo!darc~ego 
mogą być pl'izy z;wiązkach ustanawiane sądy polu
bowne. 

Właściwość r~ecz)Qwą tych Isądów, ich organi
z.a,cię i tryb postępowa:nja określi w · drodze rozpo
.rządzenia Minister s.p.raW'iedLiwości w porozumie
niu z Ministrem Przemysłu i Handlu, 

Art. 167 e. Rzemieślnic.zy związek gospodar
czy może zakładać oddziały, jeśli statut to przewi· 
dJuie. Zał.ożenieoddziału podlega zgł.oszeniu woje
wodzie właściwemu d1a miejs'ca siedziby zarówno od
działu, jak ,i zw,iązku. 

, Art. 167 f. Statut r~emi·eś1niczego związku go
sp'odarczego; zatwierdza po wysłuchaniu opinji związ
ku izb rzemieślnic.zych lub właściwych izb rzemieśl
niczych Minister Przemysłu i Handlu, który może 
Siwe wpraw.nienia w tym zakresie przekazać władzy 
przemysłowej wojewódz.kiej .. 

Zatwierdzenia 1Statutu należy odmówić, jeżeli 
jego pos1tanowi,enia są sprzec:znez obowiązuj·ącemi 
przeplJsami, a w s.zczególlności z przepisami rozpo
rządzenia niniejs·zegą, jeżeli}uż istnieje na obszarze 
Państwa rzemieśLniczy związek gospodarczy dla 
danego ro.dzaju rzemiosła, lub też, }erui utworzenie 
takie.go ,związ.ku nie leży w interes iegospod~rczym 
danego rodzaju rzemiosł.a. 

Postanowli'enia .poW}'IŻsze stosuje ·się odpo
wiednio również przy zatwierdzania zmiany statutu. 

. Art. 167 g. Nadzór nad rzemieślniczemi 
zwią~kami .gospodarczetrii sprawuje Minister Prze
n1)11słu i Handlu przez swe 'organa. 

' Art. 167h. Jeżeli d:ział,alność rzemieślniczego 
związku gospodarczego wykra·cza przeciwko prze
pisom rozporządz!enia .niniejlszego, statutowi lub 'obo
wiązującym ilslawom, z.agraża interesowi· publiczne
mu, aLbo jeżeli związek mimo wezwania władzy nad
zoraz.ej zaniedbuje spełniania swyoh zadań, Minister 
Przerltysłu i Handlu, po wysłuchaniu opinji związku 
izb rzemieśLniczyClh, ' może związek fiOzwiązać. 

Art: 167 i. Na wnios·ek związku izb rzemieśl
niczych Minister Przemysłu i Handlu może zarządzić, 
ze do danego rzemieślnic.zego !Związku gospodarcze
go obowiązani są należeć W1SZYscy !samo~stni .rzemieśl
nicy, którzy w okręgu związku rzemieślniczego wy
konywają r.zemiosło, !objęte związkiem. 

Do związku, o którym mowa w ustępie po
przednim, ' sto.suje się odpowiednio postanowienia 
art. 167a -.:. 167 h z tern, że członk,owie związku 
obowiązani są płacić ustalone w statucie składki 

. pod rygorem ściągnię.cia ich w drodze administra
cyjnej:'; 
. 74) wart. 196 w ust. 1 wyraz: "magistratom" 

zastępuje się wyraiami: "zarządom miejskim", ozna
czenie ,,1", treść pkt. 2 oraz ustęp 2 skreśla się; 
w tymże artykule dodaje się nowy UJstęp obrzmie
niu następującem: 

"Na ohszarze województw: w.a·rszaw:skiego, 
łódzkiego, ,ki eLedki·ego , lulbe1skiego, Ibiał.ostockiego, 
pole;skiego, nowo.gródzkiego, wi1leńskiego, wołyń
skiego, tamopolskieg·o, stanisławow:skiego, lwow
skiego, krakowskiego i cies·zyńskiej cZ'ęści wojewódz
twa ślą,skiego ogranicza się ustaI.oną rD'zporządze
niem niniejszem właściwość władz przemysłowych 
o ,tyle, żezał.atwi'anie spraw, wymienioJlych w ust. l, 
przekazuje się w zLeconym zakresie nie mającym ' 
Uiprawnień władzy przemys!ło!we-j I instancji (art. 131) 
zarządom miejlSkim tYlch miast z pośród liczących 
ponad 10.000 mie.s.zkańców, które oznaczy rozporzą
dzenie Ministra Przemy.słu i Handlu, wydane w po
rozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych. Po
niimo takiego:przekruzania ,dotychczasowa wł.aści-

.. ; J ~ 
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wosc w Łych sprawach wł,adzy przemysłowej woje
wódzkiej, jako władzy odw,olawczej, nie ulegazmia-
nie.' ·; . 

75) wart. 198 w ust. 2 skreś.1a się zdanie dru
giej w ust. 3 tegoż samego artykułu 'po wyrazach: 
"przy Zlatwierdzaniu zakładów p.rzemysłowych dla 
tłoczenia ropy (Dz. u. p. Nr. 143)" dodaje ,się zdanie 
następuj'łce: . . . . 

"z tern, 
1) że moc oho,wiązującą wyżej wymieniony~h 

rozp.orząd,z,eń rOZlszerza się na cały obsza·r Państ.~a i 
2) że ,koncesJe, wymienione w wyżej :powoł'a

nyc:h rozporządzeniach, nadają wyższe urzędy gór-
nic.z.e j . . . . . 

3) że 'zatwierdzanie p.rojektów urządzenia wy_o 
twórnigazbHny oraz zakładów przemysł,owych, ~łu
żących do prowadzenia ' przemysłu, objętego rozpo:, 
rządzeniami, wymienionemi powyżej, należy dowł1adz 
,górniczych, a mianowicie, jeżeli . chodzi () destylar
nie i rafinerje olej-ów mineralnych i .. 0 zald1ady maga
zyn'owania . i traIlls:portu ·ropy, do ,wyżs,zych urzędóW' 
górniczychj zaś jeżeli chodzi o zakłady pozostałe -
do okręgowych urzędówgórniczY<?,hj . 

4) że pTZy zaŁwierdzaniu ;projektów urządze
nia zakł'adów p,rzemysłowych wyżej określonych 
(pkt. 3) władze górnicze st.osują postępowanie, prze
widziane wart. 17 - 27 j 

5) że Minister Przemysłu i Handlu, z zastrze
żeniem postępowania, pnewidz.i.ilOego w .art. 17 -
27, może przenieść w drodze rozporządzenia kom
petencj,e wyżs,zych urzędów ,górniczych na okręgo
we urzędy górnicze, j1akrównież w drodze rozpo
rządzenia określić, jakie kwalifikacje mająposia
dać osoby, sprawu~ące kierownictwo ruchu lub kie
rownictwo działów technicznych w zakładach, wy
mienionych w pkt. 3."j 

USIt. 4 tegoż artykułu otrzymuje brzmienie na-
stępujące: " 

"Osoby, które prO'Wladzą :samoistnie. rzemiosł.o 
na zasadzie praw nabytych (art. 3 ust. 2) i nie po
siadają kartrzemieślniclzyoh w f'ormie, określonej 
wart. 147 ust. 2, są zobowiązane zgłosić się do 
władzy przemysłowej I instancji w terminie do dnia 
1 stycznia 1935 roku z równoczesnem .okazaniem 
zaświadczenia właśdwej izby rzemieślniczej o po-
siadaniu upraw:nienia przemysłowego. Wł,adza prze
mysłowa I instancji wyda tym rzemieślnikom karty 
rzemieślnicze w formie, określonej w ,art. 147 U!S't. 2, 
z zaznaczeniem na karcie, że wydano ją na zasadzie 
nabytego prawa do samoistnego prowadżenia rze
miosła danego rodzaju." j 

ustępy: przedostatni i ,ostatni teg'oż arly1kułu 
skreśla !Się. 

Art. 2. Is,tnieiące w chwili we1SCla w życie 
ustawy niniejszej korporacje i związki dział,ają na
dal na podstawie przepisów, któ're obowiązywały 
w ,chwili Z'atwierdzenia i.ch !StatUItów. Powinny .one 
jednak zamieścić w statucie postanowienia; wynika
jące z ustawy niniejszej, przy najhliŻlszej zmianie 
statutu. Do powyżsżych korporacyj i zwiąa;ków ma 
zaswsow,anie 'art. 75 prawa przem"YIs;łowego. 

Przepis u~t. 1 artykułu niniejlSz.e.g:o' ma zaS'to
sowanie również do ' istniejący,ch w ohwili wejścia 

w życie ustawy niniejiszej stowarzyszeń ' przemysło
wych oraz ich :związków, które mają oele, wskazane 
wart. 69 prawa przemysłowego, i powstały na pod
stawie innyc'h przepisów, niż przepisy .pra.wa ~rze: 
mysłowego.Wspomniane stowarzyszema l ZWiązki 
powinny być z,głoszone Ministrowi Przemysłu 
i Handlu w ciągu jednego roku pod rygorem grzywny 
do 2.000 złotych, nało,żonej w drodze administra
cyjnej. Do tych stowarzyszeń i związków mają za
sŁosowanie art. 74 i 75 prawa przemysłowego. ' 

Istn,~ejąc.e w chwili wejścia w życie ustawy 
niniejszej cechy woLne, ,a na obszarze . województwa 
śląskiego ponadto cechy przymusow~ i stQwarzy
'SZenia przemy.słowe, zrzeszające rzemieślników, pa
winny w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w ży
cie rozporządz,enia. Mini'stra Przemysłu i Handlu, 
przewid,zianeg,o wart. 1 pkt. 68 (art. 162) ustawy 
niniej1s,z,ej, przeds~awić do z:atwierdzenia no~,: .sła: 
tuty, odpowiadaJące prZ.eplsom ustawy nlme)sze, 
i wyżej ' wska.z:anego rozpor,ządzenia. Władza prze
mysłow,a wojewódzka . może w poszcze,gólnych przy
padkach termin ten przedłużyć o dalsze 6 miesięCYl 
Jeśli c,ech (stowarzyszenie przemysłowe) nie przed
sławi w tym terminie nowego .statutu, władza p.rze
myslłowa wojewódzka rozwiąże cech. ° ile statut lub 
uchwała cechu nie stanowi o prz,eznaczeniu majątku; 
pozostałego po zaspokojeniu zobo,wiązań cec.hu, ma
jątek ten z.ostanie użyty na cele ogólne, o~powia" 
dające interesom rzemiosłaj na obszarz,e górnoślą
skiej . części województwa śląskiego czysty majątek 
rozwiązanych cechów wolnych należy w pierwszym 
r.zędzie użyć na zwrot wkładek członków, 3e1że1i 
statut lub uchwała cechu inaczej nie stanowi. 

IsŁniej'ące w chwili wej,śda w życie ustawy ni
niejszej związki cechów, a na obszarze cieszyńskiej 
części województwa śląskiego związki stowarzyszeń 
przemysło.wych,zrzeszają.cych rzemieślników, ule
gają likwidacji w terminie jednego r,oku. Dobro.wo;l
ną likwidację związek przeprowadza na podstawle 
swego. statutu. Jeżeli dobrowolna likwi~acja n,je .na
stąJpi, wojewódzka 'Władza przemysłowa właśclw!l 

. dla miejsca siedziby związku, przeprow,arlza likWI
dację przymu:sową, przy zastosowaniu postanowień 
statutu. 

• 

Art. 3. Wykonanie ustawy niniejszej porucza 
się Minis.trowi PrZ!emysłu i Handlu w po'mzumiteniu 
,z właściwymi ministrami. . 

Upoważnia si'ę Ministr,a Przemysłu i Handlu do 
Qglotgz.enia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Pol
skie,j jednoljtego tekstu .rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwcIa 1927 r. Q prawie 
przemysłowem ' (Dz. U. R. P. Nr. 53, poz. 468) 
,z uwz,g1.ędnieniem zmiari, wynikających z przepisów, 
wydanych do dnia ogłoslZlenia jednolitego tekstu, oraz 
z odpo.wiednią zmianą numeracji. 

Art. 4. Ustaw,a niniejsza wchodzi w życie 
w 3 mi'esiące po oQ,gło!Szeniu - z wyjątkiem posłano
wień art. 1 pkt. 8, które wchodzą w życie z dniem 
ogłoszeni'a, oraz postanowień art. 1 pkt. 20us,t. 2, 
które wchodzą w życie w terminie, któ.ry określi 
o'sobna ustawa - i ohowiązuje na całym obszarze 
Państwa. Z dniem ,ogłos.zenia niniejs'zej ustawy traci 
moc o.bowiązującą usta.wa z dnia 15 marca 1932 f. 
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o· koncesjonowaniu przedsięhiO'utw wyrO'hu kwasu 
aZQtowego (Dz. U. R. P.Nr. 33, poz. 344). 

Prezydent RzeczypO'spolitej: J. Mościcki 

. Prez·es Rady Ministrów: J. Jędrzejewicz 

Minister Przemysłu i Handlu: Zarzycki 

.,. 351. 

ROZPORZADZENIE 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOśCI 

z dnia 20 kwiietni~a 1934 r. 

~ o zmiariie okręgów sądów grodzkich w powiecie ra-
" dzymińskim. 

:: ~ ... 

. Na pods·tawieam.. 270 prawa a ustroju sądów 
pows'zechnych (Dz. U. R. P. z 1932 r. ' ,Nr. 102, 
poz. 863) z-ar.ząd:zamco Illastępuj,e: 

.. ;;. 

§ 1. Gminę' KQbyłka wył,ącza się z okręgu Są
du GrO'dzkiego w Radzy.minie i włącza się do okręgu 
Sądu Grodzkilego ,w Wołominie. 

§ 2. Gmm.;ę Międzyleś wyłącza się z okręgu 
Są.dn Grodzkiego w Wołominie' i włącza s,ię do okrę
gu Sądu GrO<Wciego w Jadowie. 

§ 3. Rozporządzenie nini,ejsze wc.hodzi w ży
cie z dniem 1 lipca 1934 r . . 

Minister Sprawiedliwaści : . C zesł aw Michałowski 

~ 5. ;,,' 

352. 
ROZPORZĄDZENIE , 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dni:a 20 kw;i.elnia 1934 r. 

vi ~prawie zmiany okręgów sądów grodzkich w po
wiecie koneckim. 

Na paCł.stawie art. 270 prawa {) ustroju sądów 
pows~echnych (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 102, poz. 863) 
~ar~ądz.amco na5tępuje: 

. § 1. Gminę Bo't"kowice wyłącza się z okręgu 
Sądu Grod.zkiego w Skarż)'ISku-Kaxmennej i włącza 
się ,do okrę.gu Sądu Grodzkiego w Końskich. " 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 lipc;a 1934 r. 

Minister Sprawiedli'wości: Czesław Michałowski 

• 

353. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOśCI 

z dnia 27 kwietnia 1934 r. 

w sprawie należnych sędziom kosztów przeniesie
nia. 

Na podsbwi,eart. 84 rozporządz enia Prezyden
ta Rzeczypospolit.ej z dnia 23 sierpnia 1932 r., zmie
niającego niektóre przepisy prawa o ustroju sądów 
powszechnyoh (Dz. U. R. P. Nr. 73, poz. 661) zar,zą-

. dzam co nas-bę.pUJj-e: ' 

§ 1. Termin wygaśnięcba mocy ooowi.ązu,jącej 
pr,z'episu art. 84 rozporządzenia Prezydenta Rz,eczy
po~olite.i z dnia 23 sie1"J>nia 1932 r., zmieniające.go 
niektóre pr:z,episy prawa o ustroju ,s.ądów powszech
ny,ch (,oz.. U. R. P. Nr. 73, poz. 661), o~ac.za się na 
dz1eń 1 czerwca 1934 r. 

§ 2. Ro.z:porz,ądz,enieniniejsz.e wchodzi w ży
de z dniem ogłoszeni.a . 

Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski 

354. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH . 
z dnia 4 maj.a 1934 r. 

w sprawie nadania gminie wiejskiej Skórcz w powie
cie starogardzkim, województwie pomorskiem ustro

ju miasta. 

Nap,odsławie ad. 104 l'ozporzą,&eni,a Prez'Y
denta Rzecz;y:pospolitej z dnia 19 styc~znia 1928 r. 
o organizacji i zakresie działania władlZ adminis>ll'1acji 
ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) w brzmieniu 
u.stalonem rOIZ'Po.r!Zą.dzeni.em Prezydenta Riec.zYiPo
s/palit,ej z dnia 3 grudnia 1932r. w slPrawie zmiany 
Wil,aśdwości niektórych władz w zak,resie podziału 
adminislira'cyjnego Państwa (Dz. U. R P. Nr. 109, 
poz. 895) zarządzam co następuje: 

§ 1. Gmini:e wiejskiej Skórcz w !powiecie sta
rogardzkim, wojeWlództwie pomorskiem nada,je się 
ustrój mi.asta według przepisów ordynacji miejskiej 
dla sześciu wschodnich prowincyj z dnia 30 maja 
1853 r. (Zb. ust. pr. str. 2(1), zmienionej częściowo 
ro~orządzeniem Ministra b. dzieLnicy pruskiej z dnia 
12 si'erpnia 1921 r. (Dz. U. R P. Nr. 71, poz. 490) 
i ustawą .z dnia 23 marca 1933 r. o c,~ęśdow.ei Iz.mia
nie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R P. 
Nr. 35, poz. 294). 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ty
cie z dnl:em ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pieracki 


