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I ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DROBNEJ WYTWORCZOSCI 

'Lania 21 styc~nia 1959 r. 

w sprtilwie czasu trwdftia nauki zawodu w zakładach rzemieślniczych. 

I 

Na podstawie art.. 27 ust. 2 us tawy z dnia 2 lipca 195:8 r. 
o naJce zawodu, przyuczaniu do określonej pracy i warun
ka'Ch I zatrudniania młodocianych w zakładach pracy orilZ 
o wsthnym stażu pLacy (Dz. U. Nr 45, poz. 226) zarządza się, 
co nas tępuje: 

§ ' I. 1. Czas trwania nauki zawodu w poszczególnych za
wodadh rzemieślniczych określa wykaz stanowiący załącznik 
do rozporządzenia. 

2. W przypadku szkolenia w kilku lub we wszystkich 
specja'lnosc iac h danego rzemiosła albo w rzemiosłach po
k newnych czas lrwania nauki zawodu nie może być krótszy 
niż najdłuższ.y okres nauki przewidziany dla poszczególnych 
specjdlności. z tym że ZtI zgodą iZby rzem ieś lniczej mo'Że na
stąpić! przedłużen ie lego okresu, nie więcej jednak niż o 6 mie
sięcy l Łączny czas trwania nauki nie może przekraczać czte
rech lat. 

3. Na wniosek ucznia pełnoletniego izba rzemieślnicza 

może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zg(jd~ na skró
cenie czasu naulej zawodu, nie więcej jednak niz do połowy. 

4. VV razie ni epomyślnego wyniku egzaminu cze ladni
czego okres nauki może być przedłużony do CZiiSU ponowne
go przystąpienia do egzammu, nie więcej jednak niZ 06 mie
sięcy. 

§ 2. Umowy o naukę zawodu zawarte przed dniem ,vej
ścia w życie rozporządzenia obowićlzują nadal, z tym że C'Z'dS 

trwania nauki zawodu może być przedIużony za zgodą obu 
stron na czas określony w załączniku do rozporządzenia. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

, Przewodniczący Komitetu Drobnej WyŁ'Nórcz ości: 

A. Zehrowski 

ZaLtcznik do TOlpOu.ądzeHia Prze
wodni cziweyo Kom-itehJ DrolHlej \Vy
twó rczości z dnia 21 !ityn:md 1959 'L 
(!)Oz, 48) . 
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OSWIADCZEN1E RZĄDOWE 

z dnia 22 stycznia 1959 r. 
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w sprawie ralyfik3cjl przez Hiszpanię Konwencji (nr 62) dotyczące') przepisów bezpieczenstwa w przemyśle budowlanym. 
przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1931 T. 

Pod a jf' się niniejszym do wiadomości, że zgodn ie z art. 19 
Konwencji (nr 62) dotyczącej przepisów bezpieczeństwa w 
przem yśle J;ddow!anym, przy ję tej w Genewie dnia 23 czerwca' 
1937 r. (Dz. U. z 1951 r. Nr 11, poz. 83). została za.rejestro-

Wilna dnia , 24 czerwca 1958 r. ratyfikacja przez Hiszpanię 

powyższej Konwencji. 

Minister Spraw ZagranicznyCh: w .z. J. Winiewicz 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWI! 

z dnia 22 stycznia 1959 r. 

W sprawie ratyfił<acjl przez Holandit; K(;nwencji (nr 92) dotyczącej pomies1C:zenia załogi na statku (zrewidowanej w 19·19 r.). 
przyjętej w Genewie dnia 18 Cl.erwca 1949 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomooki, że zgodnie z art. 20 strowanadnia 17 czerwca 1958 r. ratyfika cja przez Holandię 
Konwencji (nr 92) dotyczącej pomieszczenia załogi na statku wymienionej Konwencji. 
(zrewiclowdoej w 1949 r.l. przyjętej w Genewie dnia 18 czerw-
(:a 1949 r. lDz. U. z 1954 r. Nr 44, poz. 202), została zareje- Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Winiewicz 


