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ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNiCZĄCEGO KOMiTETU DROBNEJ WYTWORCZOSCI 

z dnia 17 ma-rca1964 r. 

I .,~~ .' wllprawie C:lilSU tnv,ania ,~iłuki, rzemiosła.' 

Na podstawie art. 27 ust. ,2 ustawy z "dnia :2 Hpca 1958 r. 
.":" . '0 ,' nauce" zawodu, przyucż.a:niu.-do okre;ś'l~flej pr,acy i \varun

kach zatrudniania młodocianych w zakładach pr{\cy er.ftl; 

.-' ' o wstępnym stażu pracy (Dz. U, z 1958 r. Nr 45, poz. 226 
i z ' 196! , r. Nr.32,. p{)z.l~60) .zarządza..się, co następuJe: ' 

może WYTilZić. zgodę na pr,zedłużenie , c~asu ' 4rwaniailduki ,' 
rzemiosła do6 miesięcy. 

§ 3. Umowy {) naukę zawarte pr,zeddniem we}SClaW 
życie, 'fozp0rządzenia ,obowiązują .nadal, ·z tym że :skony : w ., 
t'enninie J miesięcy od- dniawejsci'ił ' w i-yde -rozpon.qdzeniil 

. .,,§ t. ~ Cza's trwania,;' naukj, w' :peszcz~ółn:ych rzemiosłach· " dostosują je .. w .zakresiecz-a.su , tJ:wdnia .naulti ,L ,nazwy. ue,. 
: ł5kresla wykaz stanowiący załącznik., do .ro;z;porządz'€n.ia. " mi'osła do przepisów niniej~lego rozporządzenra. 

§ , 2..: 1. Na wni.esek 'ucznia l , po 'zasięynięciu opinii szko
lącego izba rzemieślnicza może w uzasa'dn!onych przypad
kach :śkrócic czas trwania nauki ru:.miosła , nie więcej jed
nak niż do dwu lat. 

2. W uzasadnionych pr~ypadkach, w celu umożliwienia , 

Uczniowi dokończenia nauki w zasadniczej szkole zawodo
wej dla pracujących bądź w razie nie pomyślnego wyniku 
egzaminu czeladniczego, izba rzemieślnicza na wniosek stron 

, § 4. Traci: moc rozpor.ząa ·zenle ;Przewodniczącego Komi
tetu Drobnej Wytwórczości z dnia 21 ·stycwia 1959 r. w spra
wie C2'.asu trwania n'auki zawodu w'Z'ilkł-adach rzemieślnic,zych, 
(Dz. U. Nr 9, poz. 48). 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z uplywe,m je(lne
.go miesiąca od dnia ogłoszenia . 

Przewodniczący Komitetu DroQnej Wytwórczości: 
W. Lechowiez ', 

Załącznik do rozporządzenia Prze
wodni czącego K.omHel.u Drobnej VVy~ 
twórc:lOści z dnia 17 marca 1964 r. 
(poz. 83). 

WYKAZ CZASU TRWANIA NAUKI RZEMIOSŁA 

1. Rzemiosła ' meta.owe: 

101. blacharstwo 36 mies. 
102. ' brązownictwo 36 .. .. 
1Ó3. .elektromechanika .... . 42 
104. galwanizatorstwo 24 " 105. grawerstwo 36 
106. kotlarstwo 36 " 107. kowalstwo 36 
108. kowalstwo zdobnfcze 36 
109. mechanika maszyn 42 
pO. mechanika maszyn biurowych , 36 
111. mechanika precyzyjna 42 
112. mechanika pojazdowa 42 

" 113. odlewnictwo 36 
" 114. optyka 3q, 

115. rusznikarstwo 36 
" 116. ślusarstwo 36 

117. teJe- i radiomkchanika 42 
118; wyrób i naprawa wag ~ 
119. zegarmistrzostwo 36 

" 120. złotnictwo 36 
" 

2. Rzemiosła mineralne: . 
201. . betoniarstwo 24 " 202. ceramika szlachetna 24 .. 
203. garncarstwo - , 

24 J. .. 
204. kamieniarstwo 36 
205. szklarstwo --, 36 .. 
2Q6. wyrób szkieł .laboratoryjnych ozdobnych --. 36 Ił I 

3. 'Rzemiosła drz.ewne: 

301. bednarstwo 
302. kołodziejstwo 

303. k0szykarstwo 
304. modelarstwo 
305. pozłotnictwo 

306. rzeżbiarstwo w drewnie 
307. stolarstwo 
308. szkutnictwo 
309. ta picerst wo 
310. tokarstwo w -drewnie 

4. Rzemiosła skórzane: 

401. cholewkarstwo 
402. garbarstwo skor bez włosa 
403. ka Ietnict wo 
404. kuśnierstwo 

405. rękawicznictwo 

406. rymarstwo 
407. szewstwo 
408. wyprawa skót futerkowych 

5 . Rzemiosła odzieźowe i włók'iennicze: 

501. bie liźniarstwo ' 

502. czapnictwo 
503. dziewiarstwo 
504. gorseci'arstwo 
505. hafciarstwo 

--

-

24 mies. 
24 
24 
36 
30 
36 
36 
36 
36 
24 

24 
36 
36 
36 
24 
36 
36 
36 

36 
24 
24 
24 
30 
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506. krawiectwo damskie 
507. krawiectwo , męskie 

" 508. moclniars'two 
509.-' powrożnictwo 
510. tkactwo arty styczne 

6. Rze'm!osła spożywcze: 

601. cukiernictwo 
602. kuc;hmistrzostwo 
603: piekarstwo 
604.węclliniars two 

7. Pozostałe rzemiosła przem'ysłowe : 

701. httnlCtwo 
7'02. organmJstr'z6stwo 
703. wytób i n'aprawa instrumentów dętych 
704. 'wyrób. i naprawa instrumentów klawiszo

wych 
705. w'yrób i naprawa lnstrumentów perkusyj-

nych 
706. , introligatorstwo 
707. ortopeclyka 
-708. parasolnictwo 
709. sitarstwo 
710. ' szewstwo ortopedyczne 

3ę mies. , 
36 
24 

'24 . " 
24 

\ ' 

711. 
712. 
713. 

,714. 

_) • '_ I, 

s'zcz0tka,rstwo 
wulkanizatorstwo 
wyrób drobnych, przedmiotów użytku oso
bisie'gb '( domoweglofaz zaha:wek ' 
wyrób szyldów 

8. Rzemiosła budowlane: 

36 " - 801. brukarstwo 
36 " 802. 'Ciesielstwo 
24 

" 
803. dekarstwo " 36 

" 
804. instalatorstwo ~anitarne i ogrzewania 
805. instalatorstwo elektryczne 
806. kominiarstwo 
807. lakiernictw<il 

36 ", , 808. malarstwo 
36 809. murarstwo 
36 810. studniarstwo 

811. sztukatorstwo l '" 

36 " 812. witrażownictwo 

813. zduństwo 

24 
36 9. Rzemiosła" różne: 
36 
24 901. cheiniczne czyszczenie farbowanie 
24 902. fotografowanie ' 

, 36 903. ' fryzjerstwo 
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QŚWIAUCZENIE RZĄDOWE 

z dnia ' 14 stycznia 1964 r. ' 
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}V sprawie wejścia w źycie załącznika I d,o KonwencjI międzynarodowej o przewozie towar ów kolejami (CIM), podpisaneJ ' 
w Bernie dnia 25 października 1952 r., zawierającego Przepisy dotyczące mał~riałów i przedmiotów wyłączonych od 

przewozu lub prźyjmowanych do przewozu warunkowo (RID). 

,Podaje się niniejszym do wiadomości, na podstawie ko-
. munikatu Urzędu Centralnego Przewozów Międzynarodowych 

Kolejami Zelaznymi w Bernie, że zgodnie z , art. 67 § 4 
Ko.nwencji międzynarodowej o. przewozie ~owarów kolejami 
(CIM), podpisanej 'w Bernie dnia 25 października 1952 r . 
(Dz. U. z 1956 r. Nr 57, poz. 259), wszedł w życie w dniu 

1 czerwCa 1962 r. nowy załącznik I do powyższej Konwen· 
cji, zawierający Przepisy dotyczące materiałów i przedmio,
tów wyłączon)'th od prze\vozulub przyjmowanych do prze
wozu warunkowo (RlD) , ustalony w załączonym brzmieniu 
przez KomisjęR'zeczoznawców na jej XVI sesji. 

Minister Spra w Zagranicznych: A. Rqpacki 

(Tekst załącznika I jest zamieszczony w załączniku do niniejszego numerjl) . . 
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OSwlADCZENIE , RZĄDOWE 

z dnia 17 marca 1964 r. 

w" sprawie ratyfikacji przez Niemiecką Republikę Demokratycżną . Układu' o zakazie prób broni nu~learnej w- atmosferze, 
/ w przestrzeni kosmicznej , i pod wodą, sporzą~zonego .w Moskwie dn~~ S sierpnia 1963 r . 

~ 

/ 

, Podaj e się niniejszym do wiadomości , ' że zgodnie z arty
kułem III ust. 4 Układu o zakazie prób broni nuklearnej w 
atmosferze, w przestrzeni kosmicznej i pod wodą, sporządzo
nego w Moskwie dnia 5 sierpnia 1963' r; (Dz. u. z 1963 r . 
Nr 52, poz. 288) , Rząd Niemieckiej Republiki Demokratycznej 

złożył dnia 30 grudnia 1963 r. Rządowi Związku Socjalistycz" 
nych , Republik Radzieckich swój dokuinent ratyfikacyjny 

, p~'lyższego Układu. 

Minister Spraw Zagranicznyc,h: w z. J. Wirliewicz 

TłoczOno z · polec;ęnia Prezesa Rady Ministrów w ' Zi!kładach Graficznych "Tamka", \ Varszc1wa, ul. Tamka 3. 

Zanł 414. Cena, 0,80 zł 


