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'dnia 1 11~<ll 1958

f.

o zezwoleniach Ił .. wykonywanie przemysłu" rzemio.sła, hudłu ł tdekł6rycta usług' przez jednostki !fo..~podarłd nie uspołecz
nionej.
W celu określenia właściwych kierunków .rozwoju. nemt sł", przemysłu prywatnegQ, hm{jlu i niektórych usług,
'st'10rzenia warunkó\v do prawidłowego zaopatrzenia materiało r eqo
jednostek prowadzących wymienioną działalność
or,z w celu ściślejszego włączenia tych jednostek w ramy
gOfPodarki narodowej w sposób odpowiadający jej intere80
postanawia się, co następuje:

Art. 1. 1. Ustawa dotyczy zarobkQwej

działalności

wy-

tw· rczej, .prz~twórczej, handlowej i usługowej, prowadzonej
p et: jednostk.i gospodarki nie uspołecznionej.
2. Ustawa nie' dotyćzy:
wytwórczej z zakresu gospodarki rol.nej,
oyrodnictej, leśnej i hodowlanej,
2 usług w dziedzinie przewozu i ekspedycji,
3) u~ług w zakresie projektowania robót budowlanych,
publicznych przedsięwzięć rozrywkowych,
5 zaldadów naukowych i wychowawczych, -pracy -zawodowej ' nauczycieli. i wychowawców,
6 zakładów leczniczych, ambulatoriów, przychodni, pora,dni zdrowia,
1 usług świadczonych w wykonaniu wolnych zawodów
();faZ pracy twórczej,
8 pra.cy chałupniczej.
3. Do podejmowania i prowad-zenla działalności określo
nej w ust. 2 stosuj~ iię dotychczasowe przepisy,
działain()śd

4'

dą

3. Zezwolenia na wykonywanie rz-eul iosta wydawan€ bę
w zasad'lie na czas nieognllliczony. Zezwolenia na. wyko-

nywanie innej działalności -gospodarczej wydawane będą
VI zasadzie na czas ogrankząny , który określi Rada Ministrów (art. 10).
<I. W zezwoleniu naleiy określić rodz'l1j działalności go~
pudarczej i miejsr:e jej wykonywania. Vi zezwoleniu można
ustalić szczegółowy zakres wykonywant!j działainośt:i.
5, przy wydawaniu zetwolenia pobierane będą opłaty:
l) od 500 -zł do 50.000 zł - od przedsiębiorstw handlowych
i prz-emysługastronomicznego i do l~O.OOO zł ~ od hurtu
owocowo-warzywniczego,
2) od 5QOz! do 10.000 zł ~ 00 nemiosla,
3) od 500 'lł do 20.000 zł - od innych rodzajów działalności
gospodarczej.
Art. ł. 1. Zezwolenie wydaje w zakresie:
1) dzialalności handlowej i przemysłu gastronomicznego

organ admi.n istracji właściwy dla spraw handlu,
2) innej dzialaTności gospodarczej organ administracji
właściwy dla spraw przemysłu
prezydium powiatowej (miejskiej , dzielnicowej.) fildy Mn)dowej.
,
2. Zezwolenia wy(! ~je się i opłaty ustala się po zilsi~q
uięciu opinii komisji :powolanej przez prezydium rady narodowej , W skład komisji powinni wejść przedstawiciele właś
ciwych komisji rauy narodowej. izby rzemieślniczej. zrzeszeń
prywatnego prz e mysłu i prywatnego handlu i usług oraz
zainteresowanych organów administracji prezydium i w razie potrzeby - lIlnych jednostek gospodarczych.
3: Rada Ministrów w dr-odzerozportądzenia nwie przekazać właściwym ofganom administracji prezydiów wojeWÓdzkich rad· narodowych sprawy o wydanie zezwoleń na wykonywanie określonych rodzajów {jiialalnosc i z zachowaniem
try bu określonego w ust, l. a sprawy o wydanie zezwoleń na
dz ia łalność o szczególnym znaczeniu gospodarczym także do
zakresu działania właściwych ministrów.'

Działa1ność określona w alt. 1 ust.
może
prowadzona po uzyskaniu zezwolenia.
2, Od obowią.zk.u uzyskania zezwolenia zwalnia się te
r~dzaje /działalności, które nie wymagają w zasadniczej mierz, zaopatrzenia w materiały rozdzielane przez jednostki
gospodarki uspołecznionej lub polegają na świadczeniu usług
dl, ludności, jak również, które są prowadzone tradycyjnie
p ~ ez ludność wiejską jako przemysł 1udowy i artystyczn . Zwolnienie to nie dotyczy przedsiębiorstw handlowych
I przemysługas.tron9micznego, zawodowego wykonywania
czynności handlowych oraz innej działalności gospodarczej,
k lóra wymaga uzyskania zezwolenia ze względów bezpieArt. 5. 1, Wydane zezwolenie podlega cofnięciu, jeżel~
c ,eilstwa, sanitarnych lub innych gospodarczo uzasadnionych.
osoba, której zezwolenie wydano:
3. Od obowiązku uzyskania zezwolenia zwalnia się 050I) zostata prawomocnie skazana wyrokiem sądowym za
b , które ukończyły lat 60, zatrudniają nie więcej niż jedną
przest ę pstwo popełnione z chęci zysku , a przestępst wo
si ,ę najemną, pracując w swoim (awodzie przez 20 lat i propopełniono w związku z prowad zoną dzialalnościągos
adzą swój zakład rzemieślniczy przynajmniej od lat lO. '
podarczą, a w szcz egó lności za przestępslwa przewidzia4. Wykaz rodzajów działalności gospodarczej, do któne w ustawie z dnia 13 lipca 1957 I. o zw .a lczaniu spekur ch stosuje si'El zwolnienie p'rzewidziane w ust. 2, ustaH Ra- lacji i ochronie interesów nabywców oraz producentów
d t-1inistrów w drodze rozporządzenia.
.rolnych w obrocie handlowym (Dz, U. Nr 39, poz.
5. Do podejmowania i prowadzenia działalności gospo171), .
,
" , ',1]
od rczej zwolnionej od obowiązku uzyskania zezwoleniast<)o , 2) nie posiada wymaganych kwalifikacji fachowych i osobi& je !Olę dotychczasowe prz€pisy.
stych lub je utraciła,
2. Wydane zezwolenie może być cofnięte, jeżeli osoba,
ATt. 3. 1. Wydanie ' -zezwolenia przewidzianego wart . 2
'której zezwolenie wydano:
u t. 1 może być uzależnione od posiadania przez ubiegające
1) została co najmniej trzykrotnie skazana za wykroczenia
I,J siię okreśionych kwalifikacji fachowych i osobistych.
przewidziane w ustawie z dnia 13 lipca 1957 r. o zwał
2. Wydania zezwolenia nalezy odmówić, gdy:'
czaniu spekulacji i ochronie interesów nabywców oraz
zapotrzebowanie na danego rodzaju artykuły lub usługi
producentów rolnych w obrocie handlowym jDz. U. Nr 39,
,.
jest · pokryte . pod w-zględem ilościowym i jakościowym
. poz. 111).
.
przez jednostki gospodarki uspołecznionej lub przez in2) została prawomocnie skazana wyrokiem sądowym . za
ne istniejące " luzpriedsiębiorstwa (zakłady).
przestępstwo, przewicl7.iane w dek recie z dnia 29 paź
.2) nie ma możliwo.ściuzyskania ' zaopatrzenia nie1.h~dne go
.dziernika 1952 r. o gospodarowaniu artyk.ułami ob rom
dla prowadzenia działalności . gospodarczej.

Art. 2. 1.

b
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towarowego i zaopatrzenia (I)z. U. Nr 44, poz. 301) fub
w innych' przepisach regtilując'ych skup, ząopatrzenie,
,przerób, wytwarzanie i zbyt tych artykułów, . '. .
3) została prawomocnie skazana wyrokiem ' sądowym za
przestępstwo skarbowe przewidziane w dekrecie z dnia
11 kwietnia 1947 r. Prawo karne skarbowe (Dz. U. Nr 32,
poz. 140 z późniejszymi zmianami) , jeżeli orzekanie
'oN sprawie należy do wyłącznej włdściwości sądu,
4) została skazana prawomocriie wyrokiem sądowym lub co
najmniej dwukrotnie · prawomocnym orzeczeniem właści
wego organu inspekcji pracy za naruszenie przepisów
o bezpieczeństwie i higienie pracy, o pracach wzbronio. nych młodocianym i kobietom, o skróconym czasie pracy
i urlopach dodatkowych,
5) zalega przez okres dłuższy niź 3 miesiące z zapłatą prawomocnie ustalonych należności podatkowych z tytułu
'p rowadzenia przedsiębiorstwa lub w uiszczaniu rat
w spłacie prawomocnie ustalonych należności podatkowych, gdy należności te zostały iozłożone na raty, albo
została prawomocnym orzeczeniem ukarana za nieprowadzenie, wbrew obowiązkowi, ksiąg handlowych, podatkowych lub ewidencji rachunków na zakup towarów,
6) nie przestrzega warunków zawartych w wydanym zezwoleniu,
7) zmieniła w sposób zasadniczy przedmiot lub miejsce wykonywania działalności, określone w zezwoleniu, bez
.zgody organu, który je wydał,
8) nie prowadzi działalności przez okres dłuższy niż 6 mie. sięcy bez ważnych powodów.
3. Decyzję o cofnięciu zezwolenia podejmuje organ, który :wydał zezwolenie, po zasięgnięciu opinii komisji, o której
mowa wart. 4 ust. 2 oraz po wysłuchaniu wyjaśnień zainteresowanego.
·4. W.ydając decyzję o cofnięciu zezwolenia na podstawie
ust. 2, organ wydający decyzję powinien jednocześnie okreś
li ć termin zaprzestania danego rodzaju działalności. Ustalony termin, nie krótszy niż 3 miesiące, powi~ien umożliwić
zainteresowanym ·zlikw idowanie prowadzonej działalności.
gaśnie w przypadku:'
zezwolenia, gdy wydane zostaloono na
.
..
2) ,śmierci osoby .fizycznej lub likwidacji osoby prawnej, na
rzecz której wydano zezwolenie,
3) zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa (z,akładu),
4) likwidacji przedsiębiorstwa (zakładu),
5) zrzeczenia się przez uprawnionego .
2. O wygaśnięciu zezwolenia orzeka organ, który wydał
zezwolenie.
3. Wydając decyzję o wygaśnięciu zezwolenia na podstaw ie ust. 1 pkt 2, 3 lub 4 należy okr e ślić termin likwidacji
przedsiębiorstwa (zakładu). chyba że w przypadkach określó
nych w ust. 1 pkt 2 i 3 nast ę p c a prawny osoby, któ rej
:2ezwolenie wygasło, u zys ka zezwol,enie na swoje imię. Przepis ar,t. 5 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
4, Jeżeli spadkobie.rcami osoby zmarłej, ,która prowad z iła
na podstawie zezwolenia przedsi ę bio rstwo ( zakł ad), są zstępni
pozostający na utrzymaniu tej osoc y w chwili jej zgonu lub
małżonek, nie można - im odmówić, wydania zezwolenia, przy
czym nie pobiera się opłaty przewidzianej wart. 3 usL 5.
Jeżeli dla , prowadzenia przedsiębiorstwa (zakładu) wymagane
są określone kwalifikacje fachowe, a wymienieni spadkobiercy nie posiadają tych kwalifikacji, powinni ustanowić
. w tym celu pełnomocnika posiadając e go wymagane kwalifikacje. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie.

Art. 6. 1. Wydane zezwolen,i e

l)

upływu terminu
czas określony ,

Art. 7. Właściwy o rgan administracji prezydium powiatowej (miej skiej , dzielnicowej) rady narodowej u nieruchomi
zakł ad lub zakaż-e prowadzenia dalszej dz i ałalności osobom,
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które nie uzyskały zezwolenia przewidzianego niniejszą usta-'
wą lub nie uiściły ustalonych opłat.
Att. 8. Wytyczne dla właściwydl1 organów ad mioi5>t·r<l ej i
prezydiów .rad nai'odowych w zakresie wykonywania ustawy
oraz decyzje w drodze nadzoru w spraw.ie orzeczeń właŚCi
wych organów administracji prezydiów ' rad narodowych
(art. 4 ust. 1) wydaje, jak również odwałania od orzeciell
właściwych organów administracji prezydiów wojewódzkich
rad narodowych (art. 4 ust. 3) rozpatruje minister sprawują
cy nadzór nad tymi organami administracji w porozumieniu
z ministrem właściwym ze względu na przedmiot działalności
.
(
gospodarczej.
'
,
Art. 9. W sprawach . uregulowanych niniejszą ustawą,
o ile jej postanowienia lub przepisy wydane na jej podstawie nie stanowią inaczej, stosuje się przepi sy o postępowa
niu administracyjnym (Dz. U. z 1928 r. Nr 36, poz . 34 1
. z późniejszymi zmianami), z tym że w postępowaniu odwoławczym przed właściwymi organami administracji prezydium
wojewódzkiej rady narodowej wy s łuchanie wyjaśnień odwołującego się jest' obowiązkowe.
Art. 10. Zakres stosowania ustawy do poszczególny ch
rodzajów dzialalności góspodar5:iej, zasady wydawania zezwoleń, wymagania w zakresie posiadan ia odpow~dnich kwali- '
tikacji fachowych i osobistych, przypadki, w których zezwolenia wydawane będą na czas ograniczony, warunki obowiązujące przy prowadzeniu działalności na podstawie zezwo- .
lenia, tryb postępowania przy ' wydawaniu zezwoleJl ora~
przedłużaniu ważności zezwoleń wydanych na czas ograniczony, wysokość opłat, tryb ich poboru oraz zasady i tryb
stoso.wania u lg w opłatach określa Rada Ministrów w drodze rozporządzeń .
Art. 11. 1. Kto wbrew przepisom niniej szej ustawy prowadzi działalność go spodarczą bez zezwoleniR, podlega karze
a resztu do lat 2 lub grzywny albo obu tym karom łącznie.
2. Sąd może orzec przepadek przl:'dmiotu, pr zestę pstwa.
Art. 12. L Osouyprowadzące w dniu wejś ci a w życie
ustawy działalność, na którą w my śl przepbow ninie jszej
ustawy wymagane j est uzyskanie zezwole'n ia, obow iązane są,
niezależnie ' od tego, czy posiadają koncesje (zezwolenia) wy- i
dane na podstawie innych przepisów , najpóźniej w ciągu
3 miesięcy od dnia wejśda w życi. e ustawy wystąpić o wydanie zezwolenia oraz w przypadku podjęcia decyzji o wydaniu zezwolenia uiścić opłatę za jego wyd 9 nie lub w raz.ie
przeciwnym zaniechą.ć w tym terminie , prowadzonej działalności.

2. W przypadku odmowy zezwolenia stosuje się odpowiednio przepisy art. 5 ust. 4.
, Art. 13. Radą Ministrów może w drodze rozporządzeń
określić przypadki, w których :
1) na działalność prowadzoną w dniu wejścia w życie ustawy nie możn a odmówić wydania zezwolenia,
2) osoby prowadzące w dn iu wejścia w żyćie ustawy dzi ałalność wymagającą zezwoJenia zwoln ione będą w całości lub części od uiszc ze n ia opIaty.
Art. 14. 1. Z dni em wejścia w ży cie ustawy tracą moe
dotychczasow e przepisy w sprawa ch uregulowanych ustawą .
2. W szcz egó lności w . stosunku do jednos ~ek gospodarki
nie uspołecznionej, które obowią za ne są uzy skać 7.ezwol en i'e
na podstawie niniejszej ustawy, tracą moc przepisy na s tępu
jących aktów prawnych, nakładają ce obo w ią zek dok onani a
zgłoszenia albo uzyskania koncesji lub , zezwolenia na pro- .
wadzenie dział al ności gospodą rczej:
1) prawa prz em ysło we go z dnia 7 czerwca 1927 r. (Dz. U.
Nr 53, poz. 468 z późni ejszymi zmianami).
2) ust awy z dnia 15 marca 1932 r. o koncesjono\vanill
przedsie,biorstw wyrob u kwasu awtoweqo (Dz . U , Nr 33.
poz. 344);
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1~36 r . .o przedsiębiorstwach
i udzielania informacji o stosunkach gospodar- '
. c!(;tych (Dz .. U. Nrel3" poz . .16),
4) ustawy , z dnia ·. 18. lutego 1938 ' r. o przedsiębiorstwach,
wymagających szczególnego zaufania (Dz. U. Nr 12,
;Oi·i/:. 79) ,
.
'
5) .de retu z dnia 30 listopada 1945 r. o koncesjonowaniu
. p edsiębiorstw przemyślu gastronomicznego (Dz. U. Nr 57,
.p z. 322),
6) ar. 4 ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na
w asnośćPciństwa podstawowych gałęzi gospodarki na·
ro!dowej (Dz. U. Nr 3, poz. 17),
7) us awy z dnia 3 stycznia 1946 r. o zakła~aniu nowych
p edsiębiorstw i popieraniu prywatnej inicjatywy w przem y śle i handlu (Dz. U. Nr 3, poz. 18),
8) def retu z dnia 19 sierpnia 1946 r. o koncesjonowaniu ,
g f:barń' zakładów do solenia i suszenia skór surowych
·. 0
z niektórych fabryk obuwia lub pasów transmisyj.n c;:h (Dz. U. Nr 43, poz. ,250),
9) us awy z dnia 2 czerwca 1947 r. o zezwoleniach na proI wf dzenie . przedsiębiorstw handlowych i budowlanych
i a zawodowe wykonywanie poszczegalnych czynności
h ndlowych (Dz. U. z 1949 r. Nr 47, poz. 366 z później
S'l mi zmianami),

3) de retu z dnia 14 stycznia
z ~ierania
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10) art. 7 ustaWy z dnia 1.8 li&topada 1948 r. o produkcji win,
rnos;zc(Zów winnych i . miodów pitnych p raz o obrocie
tymi produktami (Dz. U. Nr ' ~, poz. 462),
11) art. 4 ustawy z dnia 10 lutego 1949 r. o obrocie zwierzę
tami gospodarskimi { produktami uboju oraz
ich przetwórstwie (Dz. U. Ni 21, poz. 135),
12) art 3 ustawy z dnia ,l marca 1949 r. o zakladachutylizacyjnych (Dz. U. Nr 18, poz. 113),
13) art. 5 dekretu z dnia 6 maja 1953 r. Prawó górnicze
(Dz. U. i 1955 r. Nr 10, poz. 65),
14) dekretu z dnia 2 maja 1953 r. o koncesjonowaniu zarobkowego przerobu surowców i półfabrykatów włó
kienniczych (Oz: U. Nr 25, / poz.98),
15) art. 43 dekretu z dnia 11 marca 1955 r. o łączności
(Dz. U. Nr 12, poz. 71).
Art. 15. Przepisy rozporządzeń wydanych na podstawie
aktów prawnych wymienionych wart. 14 ust. 2 pozostają
w mocy do czasu uregulowania spraw objętych tymi aktami
w drodze rozporządzeń Rady Miniśtrów przewidzianych
wart. 10.
Art. 16. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszellia.

o

Przewodniczący

Rady

Sekretarz Rady

Państwa:

Państwa:

A. Zawadzki

J. Horodecki
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USTAWA
z dnia 2 lipca 1958 r.
o Komitecie Drobnej

W l:t:iI:~enia
.:

,~

odpowiednich warunków dla rozwoju drobnej
w w6rczości oraz realizacji zadań i uprawnień rad naro·
do ych w 'tej dziedzinie,

za ewnienia koordynacji i współdżiałania różnych dziedzip drobnej wytw'6rcz~ści i usług przez organ oparty na
zasadzie -przedstawicielstwa rad narodowych, organizacji
sp q łdzielczych, rzemieślniczych
innych ' drobnych wyl worców
, ,
stc;\no
się, co następuje: ·

A t. 1. 1. Tworzy się Komitet Drobnej
l'
' t em .. .
zwan}\j w d
a _szym
CIągu " K onllte
2. Komitet działa przy Radzie Ministrów.

Wytwórczości,

A t. 2. Zadaniem Komitetu jest zapewnienie prawidło
wego rozwoju i w s pó ł działan i il różnych dziedzin drobnej wytwóTc ości i usług, a w szczególności państwowego przemYSł~terenowego, spól'dzielczości, rzemiosła indywidualnego,
przem sIu pryw atnego, przemysłu ludowego . i domowego,
chalu , nictwa oraz innych drobnych wytwórc6w. .

Wytwórczości.

3) przygotowywania wniosków w zakresie podstawowych
zadań drobnej wytwórczości, obejmowanych narodowymi
planami gospodarczymi, .
4) koordynacji zamierzeń inwestycyjnych i programów
produkcyjnych drobnej wy twórczości,
5) zaopatrzenia drobnej wytwórczo~ci w ~Jlrowce, materiały
pomocnicze, maszyny i urządzenia,
6) organizacji pomocy w dziedzinie postępu technicznego
i podnoszenia poziomu produkcji drobnej wytwórczości.

2. Ponadto do zakresu działania Komitetu należy:
1) wykonywanie funkcj.i naczelnegO 'o rganuadminist;acji
państwowej \IV stosunku dOd{obnej wytwórczości w
dzied-zinie administracji przemysłowej' i winnych przypadkach określonych ustawami,
2) nadzór nad właściwymi organami administracji prezydiów rad narodowych w zakresie ustalonym ustawą z
dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U.
Nr 5, poz. 16).
3. Rada (Ministrów określi . w drodze. rozporządzenia
szczegółowy zakres i tryh działania Komitetu.
4. Rada Ministrów może wyłączyć niektóre rodzaje drobnej wytwórczości z zakresu działania Komitetu. ,

.
rt. 3. 1. Do zakresu dzi a łanta Komitetu nal e żą w szcze. gólno ci sprawy:
Art. 4. l . W . skład Komitetu wchodzą: przewodgiczący,
1) o racowyw ania w rilmach ogólnej pol ityki gospodarczej
zast(wcy przewodniczącego, sekretarz, przedstawiciele prep ń s twa zasa d pra widłowego roz woju poszczególnych
zydiów wojewódzkich iad narodowych i miast wyłączonych
g up drobnej w ytw ór czośc i w określonych gał ę ziach
z województw, przedstawiciele centralnych organizacji spół
p zemyslu i usług.
dzielczych oraz naczelnych organizacji rzemiosła i innych
2) śr dk ów i warunków ekonomicznych sprzyjających roz(
drobnych
wytwórców.
ojowi dro bnej wytw órcz ości, zwł aszcz a w · dziedzinie
2. Rada Ministrów określi centralne organiiacje spół-,
fi ansowa ni a i kredytów, kszt a łtow an ia cen, stosunków
dzielcze . oraz naczelne organiza \:je rzemiosła i innych drobp acy i pł ac y,
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