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{dla potrzeb lUie~zkaniowych, administracyjnych, gospo-
darczych, socjalnych i .kulturalnych)} _ 

. 2) realizacji budowy zakładó.w, urządzell i instalacji przemy
słowych, energetycznych, wielkich budowli wodnych oraz 
urządzel'! żeglugowych i inżynieryjnych , 

3) opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
. dla budownictwa określonego w pkt 1 i 2, 

4) realizacji ·budownictwa wiejskiego, 
S) normowania technicznego w budownictwie, 
6) organizacji i działalnośCi podległy~h przedsiębiorstw bu

dowlanych, ~ontażowych, projektowych oraz usługoviych 
i wytw.órczych związanych z budownictwem, 

7) organizowania prac n aukowo-badawczych w dziedzinie 
budownictwa oraz prowadzenia podległych instytutów 
naukowo-badawczych, . 

8) wsnóldziałania z właściwymi l:rtinistrami w sprawach . pro, 
gr~mów nauczania, kszt?lcenia i zatrudniania w ~zi cdzi
n ie budownictwa, 

9) inne sprawy z zakresu budownictwa nie zast rzeżone wła
ściwości innych organów naczelnych admini!> tra cji pall
stwowej . 

\ , ,.... . ,}, ",~ ~!-'., <\- ". ~ 

§ 2. Pozostaje dotychczasowa właściwość ministrów w za-
luesie budowy: 

1) kopalń i szybów, 
2) sieci telekomunikacyjnej, 
3) kolei żelaznych i dróg lądowych, 

4) urządzeń wodno-melioracyjnych dla potrzeb rolnictwa 
i ochrony przed powodzią . 

§ 3. W e właściwości Mini9tra Gospodarki Komunalnej po-
zostają sprawy: 

1) inwestycji budownictwa mieszkaniowego, 
2) budowy urządzeJl komunalnych, 
3) wynikające z przepisów o rozbiórce i naprawie budynków 

zniszczonych i uszkodzonych wskutek .wojny, 
4) wynikające z przepisów o własności i użytkowaniu grun

tów na obszarze m. sto Warszawy, 

§ 4. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi 
Budownic twa i żainteresowanym ministrom, . 

§ 5 .. Rozporzćldzenie wchodzi w życie z dniem ogloszenia. 

Prezes Rad y 'Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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ROZ'PORZ.L\DZEN1E MINISTRA . PRZEMYSŁU DROBNEGO. I RZEMIOStA 

z dnia 27 czerwca 1956 r. 

w, sprawie określenia istolnych cech pracy chałupniczej, prze mysłu domowego przemysłu I.udowego jako zalrudniell za-
. robkowych wyłączonych spod · przepisów prawa przemysłowego.· 

. N a .p(;d" l~Wi e art; 2 llSt. 3 prawa p rzemysłow ego z dnia 
7 czerv, ca 1927 r. (Dz. U. Nr 53, poz. 463 z póź·niejszy mi zmia
nami) zarządza się, có na stępuj e : 

§ 1. Przepisów prawa przemysłow ego z dniu ., cze l'wca 
1927 I. (Dz. U. Nr 53, poz. 468 z późniejszymi z.mianami) nie 
s tosuje się do: 

. I 
1) pracy chałupnicze], 

2) przen1yslu domowego, 
3) przemysłu .ludowego. 

§ 2. 1. Pracą chałupniczą jest zarobkowe zi:'.truclniellie 
osób fizycznych, wykonywane na zlecenie i ~a rachunek je
dp.ostek g?spodarki uspoJecznionej lub innych osób (na:~:ad

ców) w mi eszkaniu pracującego lub w innym miejscu, w któ
rym tryb pracy nie jest normowany przez nakła dcG , a pole
gające na wytwarzaniu artykulów z materiału powierzonego 
lub na przerabianiu, naprawianiu lub wykańczaniu powierzo· 
nych artykułów. 

2. Osoby fizyczne trlldniące się pracą chałupniczą (cha
łupnicy) mogą wykonywać pmcę chałupniczą osobiście bądź 

przy pomocy człońków rodziny pozostających z nimi we 
wspólnym gospodarstwie · domowym. 

. 3. przy wykonywaniu pracy chałupniczej mogą być uży
wane mt.teriały pomocnicze dosta rczone przez chałupnika. 

§ 3. 1. Przemysłem domowym jest uboczl].e zatrudnienie 
zarobkowe polegaj ące na osobistym wytwarzaniu we \o,'lasnym 
mieszkaniu artykułów użytkowych z surowców lub materiaJów 
własnych . Przemysł domowy może być jednak wykonywany 
przez ludność wiejską poza włąsnym mieszkaniem lub obej
ściem, a także przy pomocy członków rodziny pozostaj ących 
we wspólriym gospodarstwie domowym z osobą wykonując ą 
przemysł domowy. Inwalidz i i renciści (emeryci) oraz kobiety . 

prowadzące gospodarstwo domowe. mogą wykonywać prze
mysł domowy, chociaż nie stanowi on ich ubocznego zatrud
nienia zarobkowego. 

2. Wykonywanie przemy~łu do mowego przez ludność 

wiejską może óbejmować również naprawianie przedmiotów 
gospodarstwa rolnego, domowego lub osobistego użytku. 

3. W ramach priemysłu domowego nie mogą być wy
twa rzane artykuły, na których produkcję wymagane jest ze
zwolenie. Jtlb koncesj a lub których produkcja normowana 
jest na podstawie de luetu z dnia 29 pażdziernika 1952 r. o go
spodurowaniu artykułami obrotu towarowego i ;aopatrze~ia 
(Dz. U. Nr 44, poz. 30 1 J. oraz · artykuły , które w myśl przepi~ 

sów szczególnych mogą być wy twal zane tylko w wyodrt)b
nionyrn zakładzie . 

§ 4. Przemysłem ludowym jest wytwarzanie artykułów 

użytkowych i zdobniczych o cechactl .regionalnych w warun
kach określonych w § 3 dla przem ysłu domowego , z tym że· 

może on stano\:Vić· takźe zatrudnienie główne wytwarwją
cego. 

§ 5. Przez ludność wiejską rozumieć należy mieszkańców 
gromad oraz ITI ieszkańców miast i osiedli o liczbie do 5.000 
mieszkaó.ców, a zatrudnionych w.gospodarstwach rolnych, ho
do wlanych i l eśnych. 

§ 6. Traci moc rozporządzen ie Ministra Przemysłu i Han
dlu z dnia 27 iistopada .1937 r. w sprawie określenia istotnych . 
cech przemysłu ludowego, domowego i pracy chałupniczej ja
ko zatrudnień zarobkowy ch, wyłączonych spod przepisów. pra
wa przemy słowego (Dz. U. Nr 83, poz. 605). 

§ 7. Rozporzqdzenie wchodzi w życie z dniem ogloszenia . 

Minister Przemysłu Drobnego i Rzemiosła: w z. M. OlszewskI I 
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