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USTAWA 

z dnia 8 czerwca 1912 r. 

~ wykonywaniu I organizacji rzemiosła. 

W celu stworzenia sprzyjających warunków do dalsze
go rozwoju działalności rzemiosła i wykorzystania jego mo
żliwości gospodarczych stosownie ' do potrzeb społecznych 

. i harmonijnego rozwoju gospodarki narodowej, zwłaszcza 
" w zakresie zaspokajania potrzeb ludności · l ' rolnictwa na 

usługi l wyroby rynkowe, oraz zwiększenia roli rad narodo
wycb w kierowaniu tą dziedziną działalności indywidualnej 
postanawia się, co nastęlmje: 

DZIAŁ I. 

R o z d z i a ł 1. 

Przepisy ogólne. 

ArL l. 1·. Rzemiosłem w rozumieniu ustawy jest zawo
dowe wykonywanie przez osobę fizyczną we własnym imie
niu gospodarczej ' działalności wytwórczej l usługowej. 

2. Usta~a nie dotycży: 
1) działalności handlowej l przemysłu gastronomicznego, 
2) działalności wytwórczej z zakresu gospodarki rolnej, 

ogrodniczej, leśnej I hodowlanej, 

3) usług w dziedzinie przewozu 1 spedycji, 
4) ' usług w zakresie projektowania robót budowlanych 

i opracowań techńicznych, 
'5) usług z zakresu geologii I geodezji, 
6) publicznej działalności artystycznej l rozrywkowej, 

7) zakładów naukowych, pracy zawodowej nauczycieli 
i wychowawców, -

8) zakładów lecznIczych, ambulatoriów, przychodni, porad-
ni zdrowia, , 

12~ usług hotelarskich, 
13) pracy ndkładczej, 
14) działalności 'wytwórczej usługowej prDwadz.onej oso-

biście przez artystów - plastyków I fotografików będą
cych członkami związków twórców bądź posiadających 
uprawnienia do wykonywania zawodu artysty plastyka 
lub fotografika stwierdzone zaświadczeniem Minister
stwa Kultury l Sztuki, 

15) wytwórczości ludowej 1 artystycznej. 

3, Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia okreś
lić dalsze rodzaje działalności gospodarczej, których ustawa 

. nie dotyczy. 

Art. 2. Rzemios,lo powinno być wykonywane zgodnie 
z wytycznymi narodowego plan,u gospodarczego, określają

cymi kierunki jego działarila oraz zadania _gospodarcze orga
nizacjirżemieśloiczych, a także środki dla Ich realizacjI. 

Art. 3. 1. Rzemiosło może być wykonywane przez oso
bę fizyc:zną posiadającą odpowiednie uprawnienie wy.dane 
przez właściwy organ administracji pań.stwowej. 

2. Uprawnienia do wykonywania rzemiosła wydaje się 
w formie: ' 

1) potwierdzenia zgłoszenia wykonywania rzemiosła, 

. 2) zezwolenia .na wykonywanie rzemiosła. 

3. Uprawnienie wydaje się na rodzaj rzemiosła wskaza
ny przez zainteresowaną osobę. 

4. Osoba występująca o' wydanie uprawnienia obowią
zana jest wskazać siedzibę zakładu rzemieślniczego, a także 

tytuł prawny do zajmowania potrzebnych w tym celu po-
mieszczeń ll,lh terenu. • 

, . . , 5. JeżeJiz rodzaju wykonywanego rzemiosła wynikać ',- 9.l _działalności. wydawniczej, . poligraficzne]' I. fono'g'raficznej, . 
może zagrożenie zdrowia lub życia albo istotnych interesów 

10) usług świadczonych w wykonywaniu wolnych .zawodów, '. osób korzystających 'ze świadczeń lub , zatrudnionych przez 
11) usług w zakresie pośrednictwa .'. przy- zawieraniu (!lał· . rzemieślnika pracowników, uprawilieniedo wykonywania 

. żeństw, usług biur pisania podań, biurtlumaczeń, prze- - rzemiosła wydaje się Jedynie osobom, - posiadającym odpo-
pisywania na maszynie i usług. biurowych, wiednie kwalifikacje zawodowe. 
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6. ' Ministę:r lłaDdlu Wewnętl'ząego i Usług , po porożu- :t. ':Zez-wolehie na -Wykonywanie rzemiosJaup-ra-willa \,\60 
~ieniu~ l i Zjł+n4el'esowanymitninistI'Ji-mi Qkr:eślL w ,mod,ze ',roz- ' rałQułniania - :sześci):l, ' a -W, nemiQsłat:h -:;budowlany~h '" Qjmiu 
,'po~lld'Ze'nia: >pcUOiWJiik,ów .najemnych: ' , 

',1) ,. zasady · oolaaczan'ia ' rodzajurzellliosła ,.,w . 'w'y.daw,anych4..0J,"gan, • wydającyzezwoleriie na wykonywanie' rze
_ up.ralWnłel1iiacl!, uw~ględni'illjąj;:e 'o;bowi:ązuj,q!:ą :, kla.SYfika- c' inio.sła. , może . na wniosek zainteresowanej osoby wyrazić -
cję:gosp~.JlArp.do~,ej :.(ust~3), ",nocJę llazatl:.udnienie ".większej, niż -wymieniono "w -ust. ,3, 

2) rodzaje r:;zemiosł, których · wykony.wanie -wymaga pos·ia- ilości pracowników, jeżeli ,' zwiększenie zatrudnienia uzasad-
daniaodlPXli'Wiednich kwalifikacji zawodowych (ust. 5).- ruol1e będzie ze względu. na rodzaj rzemiosła, istniejące -,7.:1-

po~bowanie na dane ,Wyroby lub \]sługi oraz nadwyżki 1.Wydaniie uprawnienia na wykonywanie rzemiosła oso- ' 
bie zatrudniome] w Jednostce gospodarkL ~Społecznion,ej'o/Y- ' s~fy' rob~czej na danym terenie. 
magaprz:ędłolten14 pisemnej .zgodY ter: jednostki na uboczn.e _ ',~ '.6. Wyaania , zezwolenia na . wykonywanie . rzemiosła 
:wykonywanie' określonego: rzemiosła. '"t1prawnienie po'dl.ega ' ;lIloiaa · ódmówić: 
cofnięciu .,'W ,'przypadku utTc1ty ,zgody pracodawcy.Uprawnie- ' ;l). osObi,e, 'k16ia: została . skazana ' prawom'ocnym orzeezeniem 
nie Wyd~e " $ę " wyłącznie ' ,na ,działalność ')p0l.eg'aj~ą . na , ' ';.u, ' jeżl:!li ! z~h:arakteru ,' przestęps,twa "·,wynika, ~.ż~ pro" 

. świadc:zeniu i us;łlIg, \ł!alud.nQ.ści i Iolnictwjł. ,wadzenie px:zez ~ęosobę zamier7:onej działalnościgq-
. ".,ode-rezej ' ;eagl'a:ia , 'inteFest>-wi , s'połeeznemu, f 

Rozdżiał 2. 

Potwler~ zgłoszenia wykonywania rzemiosła. ' 

Art. .c. 11.. Potwierdzenie zgłoszenia wykonywania ';T.Ze
młosla wydaj,-e .. GIl wniosek zainteresowanejo.s'obYi cjeżeli 
przedmiotem- dzłałalności bęązie świadczenie usł~.g:i'dla' :łnd
nościl ' f()lnl~hrat wytwarzanie drobnych : artykułów -użytko
wych przezn'iilUGayt.ł1 na zaopatrzenie rynltu~'. u~Z,,~b0W 
o ' charakterz6! regionalnym, pamiątkarskim i artystycznym 
osobiście lub ·.tWą pomocy członków "r.o,,17j~y ;:,'POZOs.tp;jąc.yeh 
wewspólnynn gasP.)darstwie domowym. ':-.U!ie1i wniosek: ,bd-

'powiada . tym. '-wanmkom, nie.~ można.,, :O,dIilÓwićwt.rlania :-- po
' łWie1'~a , '~ło.De1li~·:,W)r.konywa'l1ia ':, rzeiniósł~. 

. - 2) Jeżeli żamierz:ona działalność · że względu na jej rodzaj, 
~cmniary, miejsce wykonywania lub niezgodność z za
uclami racjonalnego zatrudniania wykwalifikowanych 
i:adr byłaby sprzeczna" z interesem społecznym. 

Rozdz(ał 4. 

Kwalifikacje zawodowe. 

p,Al'L';7. < l. '·0owodami posiadania kwalifikacji za wodo
, wydulowykonywania rzemiosła $ą: 
"1, ~ffllom·\mist1za-w ,!. zaw()dŹ-ie Ó~powi6dającvm . : danemu 

r~Qdzajowi c.r:zemiosła. 

.;.2. (Ośó!>y.:,,~nAj~e ' Ęz.ei:niósloa.nar po.ds:Ł-awief, potwier
" dseh:ia : .zgłQs.zeia -'Wyt.onoywarua .l'-zemLosła ;'m'<lgą' r6wni.eż · wy
;.ko~ y:W-łl Ć "usJi&Igi'::konse.rw acy..jno.-ĄIl,pr:a wcze ·. 1. . r.emonlowo-bu

dowlane na l!'ZeCZ: miejscowych' jednDstek-: Q'6sptl.darki . uspo- " 

t~łw.iade-ctwo c, czeladrucze .,wzawodzie - ódpowjad!lj~YJIl 
:' _nemu ,rOdza jo,wi .rz.emiosła ' w .' po~ączeni u z , dowód.em 
>,-.ykDI}ywan:ia ,.: pra~y -w , Jym ~ zawodzie _ pr<zez ' okres . co 
>, aa,jmttiej : dwóch ,J at , po" uzy~skanju ' śwjadectwa , -cze.hidni-
. aego 'bądź wykonywania pracy . przez okres , piędu : łat 

przed uzyskaniem świadectwa czeladniczego, 
łecmionej. . 

, 3. '-Mini$J:er' Handlu · Wewnętrznego i ,. Usług : po ;poro~u
miemu : z>za4w'ł.el'eSOwanymi ,ministl\ami może 'określić w 'dro" 

'dze rozpo-rząm~a 'rodzaje-- rzemiosł/ które miIIloz.achowa
rua warunków ~uanych w ust. 1 mogą być wykonywana 

' .• w}d4czn-ie :,pm »-wydan,iu ; . .zezwo.lenia , na " wykonywanie rze
',miosła. 

. 4. ',Qsbb1Y, pos~aj<1ce' . stosown-ie ~ do ·c,Pr'z.episów o .. 'nauce 
.zaw,odu .w r~iełlniczych zakładach pracy uprawnienia ' do 

,. szkctlenia ~umzal6w. . ..:m9gą~ "z;atrudniać ':Qczniów . ' W .i liczbie do
.,,'pusz<;zon~j. :~_ pge.pisy. 

, . ,. . ~ , 

'. 5. W .unsWitionych) 'gospOdarczo; l :.społ.ecz·nie, przypad
,i,kach ;,o,HJ.a.n\ ;.~" w:v;dal , {>Ołw.ie'tdze.nie, .. ~gło:s-.zenia .·w.yk onv

, wan:ian~mi~ m:oże zezwolić osobie pqsia~jąceJ '1;10 
uprawnie,ni.e ~.· ata'··~we; zatru.dnienie.,.pr.a.cowników '·; naje~
nych. 

\~l. . 5. , Jl~ ~Zezwole:nie-., na rw;y,konywanie ' F-~emj-osła ? może 
\iyć ,wydane> jedDej osobie albo dwu lub: więcej os.ebom; 'za-

··: ńUen!ljącym:·IIpIP61nIawykonyw.aćrzemi.oslo. ~.,-' '. 

;2. :'Z~~ :nai:w,ykonywanle rrzem-iosła' uprawnia ' do 
~ z~tru<Wiania;:·pn:n, O$()bę · Wykonu;jącą~ rzemiosło ·członków ' ro

. , · clziDY . PO:zO:s1J~JIICydl : %' ' nią .. , we wsp@łllym -gospodarstwie do
' JIl,owYJll ~,oJ'ł\z __ ucml6w;, w , ilości · 'dopuszczone J _'prz.ez: 'przepisy 
() neuce 'zawodu. 'rzemieślniczy.cłt.;.zakładac4pracy. 

3) tytuł rQbotnika wykwalifikowanego odpowiadający ro
dzajowi danego rzemiosła ·wpołączeniu z dowodem wy~ i 

konywania, pracy w tym zawodzie przez okres co naj
mniej dwóch lat po iIzy'skaniu -tytułu robotnika wykwa
lifikowanego, 

q d'yplom lub ' świadectwo ' ukończenia wyższej lub średniej 
. . mo.ły technicznej ·' albo " artystycznęj, . której .prggram 

ob,jmuje ,wjadomości niezbędne do .owykol}ywania .Ize" 
miosła~ w. połąj:zeniu z dowó.dem ~wyko~ywańia .,pracy ód
powiadającej rodzajowi . rzemiosła przez . okres co , naj-
JDDiej dwóch lat. ' 

, 2. ' Jeżeli ,przepisyszczegolne uzależniają ' wykonYwanie 
' otrdIonego ' 'rzemio'Sła 'ód ' pl)siadania . "tak·że ' innych .' k,wafi.fi- ~ . 
tu:1ł' mi wymienionew,:ust. i J, .~. osOba . ubie!Jll,;ąea'; 'Się (' o vyy
domie nprawnienilhpo,winnai"Sję .. wy.kazabposiadani:em ~ :takich 

.~ twalilika~ji. 
Ad. 8. ' 1. Organ właściwy "'do "wydania . uprawnienia 

__ w uzasadnionych :,prz:ypadkach : zWalniać ' ,poszezeg61ne ' 
.osoły ... od ;:' obow4ązku " pnze.Qsta.wiehia ; ~dQ:wódów 'rpt>:siiiaa.iEa . 

,>. twalifita.<:ji l. zawadoW,Ych. lub , uznać :. za ~wystarcz~j<Ką ,.. pra~ę 
- wllltwodzie w okresie krótszym, niż wskazano w· /l'rt. ~ 7 .ust 1, 
. jeieII osoby te wykatąw inny sposób , posiadanie ,~kwaUłi-
biep Hwódowyth 'do .vtykonywa~ia "danego " rzemiosła. 

..1 ~ed · podjE:.ciem .:decy;zji, ~o .~któr,ej :.mOwa '. W ,.ust. ~ 1, 
M,'gila \ITdają9Y . pprawnienle zasł~ga 9piniL izby rzemieś:Ini

. ~.f.. • o • ile Chódzl o osobyolegi ,tymujące. się · świade'c!~a~i , 
: 'SdOlnymi c- ' organu ' adrilinistr1łc'jLsżk·O'lnej. ' :lzbar7:erine:śim
'aa · lIlożeu;zhleżil1ć , wydanie opinii ,. ód '-'prz~rowadzenia 

egRJirinu sprawdzającego. 
" 
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Art. 9. 1. Izby rzemfeślniczepowolują komisje egzami
nacyjne do przeprowadzania egzaminów mistrzowskich 
i czeladniczych oraz egzaininow sprawdzających. 

2. Zasady powoływania komisji egzaminacyjnych, ich 
skład, sposób przeprowadzania' egzaminów, wzoty dyplomów 
i " świadectw, zasady wynagradzania członków komisji oraz 
wysokość opłat egzaminacyjnych ustala regulamin wydany 
przez Centralny Związek Rzemiosła i zatwierdzony przez 
Ministra Handlu Wewnętrznego i Usł~g. . " 

Art. 10. 1. Do egzaminu mistrzowskiego może być do
puszczona osoba, która posiada świadectwo czeladni~ze lub 
dowód posiadania równorzędnych kwalifikacji w danym za
wodzie ' oraz dowody stwierdzające wykonywanie pracy w 
danym rzemiośle przez okr,es co najmniej trzech lat. , 

2. Do egzaminu mistrzowskiego może być również do
puszc;zona osoba nie posiadająca świadectwa ' czeladniczego 
lub dowodu posiadania , równorzędnych kwalifikacji, która 
wykaże, iż przez okres co najmniej sześciu lat wykonywała 
samodzielnie rzemiosło na podstawie uzyskanego uprawnie
nia. 

3. Osoba, która " złożyła egzamin mistrzowski przed 
:właściwą komisją egzaminacyjną, otrzymuje dyplom mistrza 
rzemieślniczego w określonym zawodzie. 

Art. 11.1. Do egzaminu czeladniczego może być do
puszczona osoba, która ukończyła naukę zawodu wrze-

, mieślniczym zakładzie pracy ' i ,s Iłełnia inne warunki określo
ne przepisami o nauce zawodu w rzemieślniczych zakładach 
pracy, a także osoba pełnoletnia, która w inny sposób niż 

:w trybie tych przepisów nabyła umiejętności ' wykonywania 
oanego rzemiosła. Egzamin powinien objąć sprawdzenie 
umiejętności praktycznych i wiadomości teoretycznych w 
zakresie objętym programem szkolenia uczniów rzemieślni
czych. 

2. Osoba, która złożyła egzamin czeladniczy przed właś
ciwą komisją egzaminacyjną, otrzymuje świadectwo czelad
nicze w okteślonym za'iNodzie. 

Art. 12. 1. Egzamin sprawdzający posiadanie kw"aIifi
'kaCji nieIZbędnych do wykonywania rzemiosła polega na 

' stwierdzeniu p,raktycznych umiejętności wykonywania da
nego rzemi9sła~ 

2. Egzamin /śprawdzający przeprowadza właściwa , komi-
sja egzaminacyjna. Osoba, która złożyła egzamin sprawdza

, jący, otrzymuje zaświadczenie:;twierdzające zakres wyka
' zanych kwalifikacjI zawódowych do wykonywania , ókreślo
, nego rzemiosła. 

Rozdział 5. 

Wykonywanie rzemiosła. 

Art. 13. 1. Siedziba zakładu ' rzemieślniczego powinna 
być owaczona na zewnątrz w sposób widoczny. W ozna
Czeniu tym należy uwidocznić dokładnie i czy te l'n i e imię 
i nazwisko osoby wykonującej rzemiosło "oraz rodzaj wyko
nywanego rzemiosła. 

2. PostanowIenia ust. 1 dotyczą odpowiednio pieczątek 
l druków używanych przy wykonywaniu rzemiosła. 

_ Ąrt. 14. Osoby, które w ramach posiadanego uprawU:ie
h!a na wykonywanie rzemiosła prowadzą działalność usługo
:Wą, mogą wykonywać usługi w zakhldzie rzemieślniczym lub , 
:w miejscu wskazanym przez ' zamawiającego, a także posia
dać punkty przyjmowania zamówień. 

Art. 15. 1. Osoba wykonująca określone rzemiosło może 
po~ejmo.wać wszelkie czynności , i prace niezbędne ,do całko
:witego wykonania wykończenia wyrobu lub wykonania 

świadczonej usługi. Osoba ta przy wykonywaniu rzemiosła 
może korzystać Z ,< usług innych rzemi€'ślh'lków, rzemieślni", 
czych spółclzielni i innych jednostek: gospodarki ' uspółecznio
nej oraz zamawia'ć. wykonanie elementów do wytwarzania 
wyrobów lub świadczenia usług. 

- 2. Osoba wykonująca rzemiosło może w uzasadnionych 
przypadkach udzielić pełnomocńictwa do wykonywania rze-' 
miosła. UdzieleniepelrwtnocnicŁwa wymaga zgody organu, 
który wydał uprawnienie 'do wykonywania rzemiosła. 

Art. 16. 1. Osoba wykonująca rzemiosło może sprzeda
wać własne wyroby w miejscu wykonywania rzemiosła oraz 
na .targach i targ'Owiskach, a także wysyłać lub dostarczać 

je odbiorcom. 
2. Zasady sprzedaży wyrobów własnych w odrębnych 

punktach sprzedaży, na targach i targowiskach oraz wyro
, bów obcej produkcji przez osoby wykonujące , usługi okreś
lają odrębne przepisy. 

R o z d z i a ł 6. 

Cofanie t wygasanie uprawnień. 

Art. 17. 1. Zezw91enie , podl~ga cofnięciu, jeżeli o~obie 
posiadającej zezwolenie prawomocnym orzeczeniems'ądu za
kazano prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej--
albo wykonywania zawodu. ' 

2. Zezwolenie .może ' być cofnięte; jeżeli osoba, której 
wydano to uprawnienie: . 

l) została skazana prawomoc-nym ' orzeczeniem sądu za 
przestępstwo, a charakter czynu przestępczego i osoba 
sprawcy nasuwa uzasadnione wątpliw<lści co do rzetel
nego i zgodneg<l z interesem społecznym wykonywania 
rzemiosła, 

2) pwwadzi działalność gospodarczą w sposób powodują
cy ~asadniOITle skargi na rzetelność wykonywania pro
dukcji lub świadczenia usług, z tymże cofnięcie upraw
:nieni,a może nastąpić na wniosek .izby rzemieślniczej lub 
z urzędu po porpzumieniu z izbą rzemieślniczą, 

3) zmieniła , Vf sposób zasadniczy rodzaj wykonywanego 
rzemiosła lub zmieniła siedzibę zakładu rzemieślniczego, 
określone w zezwoleniu bez zgody organu, który j8 
wydał, 

4) zawarła umowę spółki VI celu wspólnego wykonywania 
rzemiosła lub udzieliła pełnomocnictwa. do wykonywanfa 
rzemiosła bez zgody organu, który wydał zezwolenie, 

5) nie wykonuje rzemiosła przez okres dłuższy 'niż 6 mie
sięcy bez ważnych powodów. 

3. Organ, który wydał decyzję o ' cofnięciu . zezwolenia, 
uśŁala jednocześnie termin zaprzestani,a wykonywania rze

'miosła. Ustalony termin, który z wyjątkiem sytuacji okreś
lonej w ust. 1 nie może być krótszy niż 3 miesiące, pawi. 
nien umożliwić zainteresowanemu zlikwidowanie wykony-
wania rzemiosła. ' 

4. Przepisy ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ,2 stosuje się również 
do potwierdzenia zgłoszenia wykonywania rzemiosła; przepis 
ust. 3 stosl}je się odpowiednio. 

Art. 18. 1. Zezwolenie na wykonywanie rzemiosła wy~ 
gasa w przypadku: 

1) rezygnacji z dalszego wykonywania rzemiosła, 
2) zbycia lub wydzierżawienia zakładu. 

2. O wygaśnięciu zezwolenia orzeka organ właściwy do 
jego wydania. Wydane zezwolenie podlega zwrotowi do O!
ganu, który je wydał. 
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Art. 19 . . 1. Na podstawie ' uprawnienia wydaneg,o n:e
mieślnikowi może być po jego śmierci ,nadal wykonywane 
rzemiosł6 w ramach określo'nych W tym. uprawnieniu n,a r a
chunekspadkobierców' pozostających na utrzymaniu rze
mieślnika do chwili jego śmierci, jeżeli są nimizstęp~i albo 
współmałżonek. ' . 

2. Na ' rachunek zstępnych rzemiosło , może być wykony
wane do cŹa s u osiągnięcia przez nich pełnoletn ości lub 
ukończenia nauki w szkołachśre<1nich lub wyższych. 

3. Jeżeli· wykonywanie danego rzemiosła uzależnione 
jest od posiadania odpowiednich kwalifika€ji zawodowych, 
osoba ustanowiona do wy,konywania rzemiosła na- rachunek 
spadkobierców powinna posiadać takie kwalifikacje. 

4. Wykonywanie rzemiosła na rachunek spadkobierców 
wymaga uprzedniego uzyskania zgody organu właściweg,o do 
wydania zezwolenia. W ' razie spełnienia warunków . określo
nych w ust. 1 i 3 nie można odmówić wyrażenia zgody. 

Rozdział 7. 

Właściwość órganów l postępowanie w sprawach 
uprawnień do wykonywania rzemios·ła. 

Art. 2Ó. · 1. Organem właściwym do wydania potwier
dzenia zgłoszenia wykonywania rzemiosła i w sprawach 
związanych z wykonywaniem rzemiosła. na podstawie tego 
uprawnienia jest: " 

1) jeżeli siedziba zakładu' rzemieślniczego znajduje się na 
terenie gromady - biur'o gromadzkiej rady narodowe j, 

2) jeżeli siedziba . zakładu rzemieślniczego znajdl'lje się na 
terenie miasta nie stanowiącego powiatu, miasta stano
wiącego powiat i podzielonego na dzielnice oraz na te~ 
renie osiedla - właściwy do spraw przemysłu i usług 
organ prezydium ' miejskiej (dzielnicowej, os iedla) rady 
narodowej, 

3) jeżeli siedziba zakładu rzemieślniczego znajduje się na 
tereni'e miasta stanowiącego powiat oraz na terenie mia
sta wyłączonego z województwa - właściwy do spraw 
przemysłu i usług organ prezydium miejskiej (dzielnico
wej) rady narodowej. 

2. Orga nem właściwym cJo ' wydanią zezwolenia i w 
sprawach związanych z wykonywaniem rzemios ła na pod
stawie zezwolenia jest organ do spraw przemysłu i usług 

prezydium rady narodowe j stop!1ia powiatowego, właściwy 

2e Względu na siedzibę zakładu rzemieś l niczego. 

3. Organem właściwym do rozpatrzenia odwolani a jest: 
,1) w sprawach określonych w ust; , 1 pkt -!- i 2 - właści

wy do spraw przemysłu I usług organ prezydiulIl' r ady 
'narodowej stopnia powiatowego, 

'2) w spraw ach okreśł'Onych W. ust. l pkt 3 i w ust. 2 -
organ do spraw przemysłu i usług prezydium wojewódz

. kiJ=j rady naro'dowej (rady narodowej miasta wyłączone
go z województwa). 

Art. 21. 1. Decyzje w sprawie wydania zezwolenia mi 
wykonywanie rzemiosła organ właściwypod.ejmuje po za

. rdęgniędu opinii cechu, a w razie potrze by także po zasięg
nięciuopinii zainteresowanych organów administracji ' pań

stwowej lub organizacji gospodĘlrczy,ch. 

.2. DecyzN o cofnięciu uprawnIenia organ właściwy po
uejmuje po wysłuchaniu wyjaśnień zainteresowanego oraz 
po ' zasięgnię:Ciu()pinii cec;hu, Ił O ile chodzi o członków rze
mieślniczych sp6łdzielni, także tej społdzielni ~ 

Nt. 22. 1. " Organy . właściwe ' do wy'dania uprawmen . na 
wykonywanie rzemiosła uprawnione są do , przeprowadzania: 
kontr·oli działalności osób wykonujących rzemiosło w, zakre~ 
sie posiadania wymaganych uprawnień i zgodności tej dzia
ła1ności z przepisami niniejszej ustawy. 

2. W' przypadk u stwierdzenia wykonywania rzemios~a: 
bez wymaganego uprawnienia organ wskazany w ust. · l za
każe dalszego jego wyJeonywania, a w przypadku stwierdze: 
nia uchybienia obowiązkom wynikającym z ustawy wezwie: 
osobę wykonującą rzemiosło do usunięcia tych uchybie6 W. 
określonym terminie. W przypadku powstania wątpliwości; 
iż przy wykonywaniu rzemiosła naruszone zostały przepis:y' 
o ochronie zdrowia lub. życia zatrudnionych lub rnnych osób, 
organ wskazany w ust. .1 zawiadomi o tym inspektora pra
cy lub właściwy organ ,ad~nistracj! palls Łwowej. 

DZIAŁ II. 

Rozdział 1. 

Organizacje rzemieślnicze. 

Art. 23. Organizacjami samorządu rzemieślniczego są: 

1.) cechy, 
2) spółdzielnie rzemieślnicze, 

3) izby rzemieślni cze, 
4) ' CentręJny Z"".iązek Rze.miosła. 

R o z d z i a ł 2, 

Cechy. 

Art. 24; J. Cech jest społeczno-z~wodowąorganizacją 
rzemJeślnikówl . czkinkami cechu są osoby ' wymienione w 
ust. 2. 

2. Obowiązek, należenia do cechu, w'łaśchyego ze wzgl~
du - na przedmiot i miejsce wykonywa,nia działalności, ma14 
osopy posiadające uprawnienia do wykonywania rzemiosła, 

z wyjątkiem osób określonych VI art. :i ust. 7, których przy~ 
należność do cechu nie jest obowiązkowa. ' 

3. Cech nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania 
. do reje.gtru prze'Z upoważniony do tego organ administracji 
pań.gtwowej, określony w przepisach wydanych na podsta~ 

wie ust. 4. 
4. Minister Handl u Wewnętrznego i Usług w porozu

mieniu z Centralnym Związkiem Rzemiosła określi w ,drodze 
rozporządzeni a zasady tworzenia, rejes tracji, łączenia i lik
widacji cechów,przynależnościrzemif,ślników do cechów 
oraz zakres midzon l organów prezydiów rad narodowyen ' 
nad ich działalnością. 

. Art. 25. 1. Do zadań cechu należy: 
.1) prowadzenie wśród członków pracy społeczno-wycho

wawczej , mającej na celu szerzenie zasad etyki zawodo
wej oraz wykonywania rzemiosła zgcidnie z interesem 
społecznym, ' 

2) reprezentowanie członków cechu wobec organów admi
nistracji państwowej, orga~izacji s połeczny~h, ., i :.gospo., 
darczych oraz .przedstawiallle organom własclweJ ra~Yi 
narodowej wniosków co do wykorzystaniamożliwośc1 
gospodarczych członków c'echu, 

3) organizowanie pomocy dla C7:łonków cechu w dziedzi-, 
nie podnoszenia kwalifikacji zawodowYch' i wzwoju po
stępu technicżnego oraz' poprawy warunków wykonywa

. Dla rzemiosła, 
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' . . 4}:. wykon-ywanie , kontroli dziaJalnoś€i- zakładów rzemieślni
Gzych i rozpatrywanie _ skarg' na działalność - członków 
cechu, 

5) IDlcJowanie, organizowanie i nadzorowanie nauki rze,. 
mio'Sła w zakładach rzemieślniczych oraz kontrolowanie 
wypełniania przez młodocianych zatrudnionych w celu 
nauki zawodu obowiązku dokształcania się w szkole, 

_ 6) sprawowanje kontroli nad przestrzeganiem _ warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach rzemieślni
czych, 

7) organizowanie działalności socjahiej kulturalnp-oświa-
towej dla członków cechu, _ llczniów pracown~ków za-
kładów rzemieśinic~ych i cechu, 

8) współdziałanie Z właściwym związkiem zawodowym w 
organizowaniu dzialalnościsocjalne ji kulturalno-oświa
towej dla uczniów i pracowników zakładów rzemieślni
czych, 

9) wykonywanie innyc,h zadań wynikających - z. przepisów 
szczególnych. 

2, Do .zadań cechu należy ponadto inicjowanie i -popie
ranie rozwpju spółdiielni rzemieślniczych _,zrzeszających 
szIonków cechu i ścisłe wsp,ółdziałanie z tymI spółdzielnia
miw zakresie. udzielania rzemieślnikom pomocy, przy wy-
kónywaniu rzemiosła. - - -

- . Ar-t. 26. - 1. O;ganamicechu są: - walnezgromadze~ie 
czło'Ilków, zarząd, komisja rewizyjna i sąd cechowy. 

2. Zakres i -tryb -działania cechu ' i 'jego -organów oraz 
tryb . odwoływania od uchwał organów cechu określa statut 
cechu. 

3. Centralny: Związek Rzemiosła, po uzgodnieniu z Mi
nistrem Handlu Wewn~trznego i Usług, ustala zasady, jakim 
powinny odpowiadać statuty cechów. 

Art. 27. 1. Członkowie cechu podlegają odpowiedzial
ności zawodowej przed sądem cecho~ym za naruszenie: 

1) statutowych obowiązków członka cechu i uchwal statu
towych o-rganów . organizacji · rzemieślniczych, 

2) zasad etyki zawodowej lub rzetelnego wykonywania za
_wodu. 
2. Kary są następujące: 

1) upopmienie, 
2) nagana, 
3) pozbawienie prawa tlo korzystania z określonych świad

czeń cechu, przewidzianych w statućie, na okres do 
1 roku, 

4) pozbawienie prawa · wybieralności do organów cecho
wych na okres do 3 lat. 
3.W uzasadnionych przypadkach sąd cechowy może 

nieq:ależnie od orzeczenia kary wystąpić z wnioskiem o cof
.< Dlęcieuprawnienia do 'wykonywania rzemiosła' lub pozba

wienia prawa szkolenia uczniów. 
4. Od orzeczenia sądu cechowego służy odwołanie do 

. rzemieślniczego sądu odwoławczego, działającego przy izbie 
rzemieślniczej, w ciągu 1 -miesiąca licząc od dnia doręcze-

nia orzeczenia. Orzeczenia rzemieślniczego sądu odwoław

czego są. ostateczne, 
5. Właściwość, zasady i tryb _ postępowania przed sądem 

ce.chowym określa regulamin wydany przez Centralny .Zwią
zek Rzemiosła. 

Art. 28. 1. Członkowie cechu obowiązani są do uisz
czania składek członkowskich; Wysokość składek członkow~ 
skich ustala walne zgromadzenie członków cechu według za

. sad ustalonych przez ,Centralny Związek Rzemiosła. 
2. Składki członkowskie podlegają e.gzekucji . w trybie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym -w administracji. 

Spółdzielnie rzemieślnicze. 

Art. 29. 1. Spółdzielnie rzemieślnicze · są organizowane 
i działają na zasadach _określonych w ustawie z d,nia 1.7 lu
tego lS61 r. o spółdzielniach i ich związkach (DZ. U. Nr 12, 
poz. 61), ?waneJ dal.ej "ustawą o spółdzielniach", o ile prze
pisy niniejszej ustllwy nie stanowią inaczej. 

2. Spółdzielnie rzemieślnicze _ zrzeszają rzemieślników, 
których siedziby zakłaclów znajdują się na terenie objętym 
zakresem działania spółdzielni. Członkami spółdzielni mogą' 
być również cechy .oraz pracownicy spółpzielnL 

3. Dla prowadzenia działalności mającej na celu obsłu
gę potrzeb gospodarc;zych rzemiosła mogą być zakładane 
spółdzielnie rzemieślnicze osób prawnych. 

4. - Spółdzielnie rzemfeślnicze współdziałają z cechami 
w sprawach objętych ic~' zukresem działania. 

Art. .30. Zadani.em spółdzielni r'4emieślniczych jest orga
nizowanie, w ram_ach ltar.odowych planów gospodarczych, 
działalności usługowej , l wytwórczej . rzemiosła, udzielani~ 
pomocy rzemieślnikom W wykonywąni1,l ich ,zadań oraz pro
wadzenie włas.nejdzi,ałalriościgospodarctej i społecznQ-wy
chowawczej: W szczegolności do zadań tych spółdzieln,i na-
leży: _ . 

1) prowadzenie dziaJafności w zakresie zaopatrywania, rze
mieślników w surowce, materiaJy, części zamien-oe, ma
szyny i narzędz!a pracy; . . ,_ ' 

2) organizowanie i PIowadzenie ' zbytu wyrobów ! usług 
rzemieślników, . . , J 

3) prowadzenie własl'l:eT< działal~ości gospodarczejzYlią~a
ne] z realizacjązifda-ń statutowych,. . - ., 

4) upowszechnianie, przy współpracy z cechami, spółdziel
~ czych form działania nemiosła, 

_. 5) prowadzenie działa:1ności społeczno-wychowawczej wśród 
członków i pracowników, 

6)zaspokajnnie potrzep ~~cjalnych swoich członków i pra
; coWTlików. 

R O z d z i a ł ' 4. 

Izby riemieślnicze. 

Art. 31. 1. Izby rzemieślnicze jako. wojewódzkie związ
ki rzemiosła są społeczno-za wodowymi i gospodarczymiorga
nizacjami rzemiosła. 

2. Członkami izby ' rzemieślniczej są cechy i spółdziel

nie rzemieślnicze działające na rzecz rzemiosła,_ mające sie
- dzibę na terenie działalności izby rzemieślniczej. 

3. Terenem dzią lalności izby rzemieślnicźej jest woje
wództwo, z tym że na terenie województwa i miasta wyłą- 
czonego z województwa może działa·ć jedna Izba rzemieśl-
nicza. -

4. Izba rzemieślnicza posiada osobówość prawną. 

. Art. 32. 1. Do zadań izby rzemieślniczej należy nadzór 
i koordynowanie działalnoś.ci rzemiosła, cechów i spQ.łdzielni 

rzemieślniczych, rozwijanie planowej działalności rzemiosła 
oraz udzielanie mu wszechstronnej pomocy, a w szczegól-

, ności: 
1) reprelentownnie rzemiosła, cechów i spółdzielni rze

mieślniczych wobec · terenowych organów władzy · i ad
ministracji państwowej oraz organizacji społecznych 
i gospodarczych, 

; l 
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2) współdziałanie Z." włći8~iw.ymii or.ganaml administracji 
. państwowej w" sp~awach~ I:II$talania kierunków rozWoju 

i zadań rzemió&ła f! , ceeb:ó~'i ; s~~i ' rzemieślniczych. 
) oraz wytycznych •. dó p)anó-w ' g~spodarczych ' spółdzie}ni 
i li6ł).l,reaH'za.eji;i , 

3Y· Wis,~(lłdtm.ła nie '~ Z ;rol:qś\ nitae j;ami<t kool1dtrHll'jqe;Y'I11i, dij>aMl-i ' 
. nośi; ggs,podaEcZ;q,A w .• · pos~ll'ze~}fty~b~ b'r:ll'l'lżae:h~i., W io tym' 
rów.nręż. :i z 't bt-'antGwyyrH ot'ęl~uj~mil Z6,(')op;attzeara ' ImL'" 
teriałówego. i 'obt'otl1' ,tował'@~.' . 

4l1~ wspótd-2!j'flMni:e ~, zx wJ.ąś~iYłYJiD!~ zwi'ąltk'ie-m:, za<wod~wTIU. \V< 

sJ,łI:ilw.aahi:\ dott~zą6ycn;< pp1~O\1ImIkó.w.r Złi<łltnMiQny~h!-\ w 
zak~ddebb i lO~~Bi:żl1ej:c{ehrrJr.Zemieśł.iilielZych;1 , 

5)' Współdziałanth z :: orgąn.i2!aćjaJOi t mł.Miie'Ż0wymi ; w'' za~ . 
kte&i<e ... naalti iZI1WiOduw;, zaldadachuzemli-eił:ak,zf.y:h, " 

tipj Sj9,f.<u'l<ow..anie.c nadzonutma~ dtiałalnr>ść.:iąą Z1'7:eS:l0ny-cb1: on 
ganizacjii 

.i'J; j CZUW;iłłłi-e t; nado sUilleni.e.m:ci ucaU&w. WŃ zilk!lad'ilch;l rze--
. mieślńi czy~h .. d ~ ota.e.zanier:· iałt; oP!iek:;ąą 0ilj6,J}; utIzl{iII7")W,,;\ll4,.ę~· 
współpracy z ,' kuratorami.:. okr~ów ' szkolnych'. w : czasie 
szk.t'Jrel'lra r; teor-et-ycrneggl';<U€!zmMr. w', s,-;kJota ehD dPk1sz~alca~ . 
ją~ychJ'i ;ośrocmiiahrs~kl)MRg~zawoc:łÓ'We~!:", 

8Tt; p:r'zepz:-pwadi.an.t.e i eg!famirlów ' ~~druezvs:h . i ' ni-iślrzowo"' 
sk·fdl'Jora:z:~ii'inyc:h~-'eIT~amtnów- k1wałifik~alll{j~YFh',:., j ii,k>~ ró:w ... . 
nreż :; ppd.d{)s7:ęm-e<;t, b.v:,;tlilikl!cj~ ~ sawodow.:f!2h", rzemLeśfńi;' 
k0W;' ' 

9)X~ or.g9nizowani.e·~ i ; pro,wadzenie:: ckiałalii.bścL sppłe.cznoow.y~ 
chbwa'W€ze~,;, s oejąJ;rt·e.j.j i ni:Jdf(aalim~św-4at6w:ejJ, . 

lOr: szerze'nie", L r13?iwiJlinie-" SP'óJd:iiełC&yfhit fbrm ., ggsp,pdaro"· 
wanla :\w'n:emiośle,': .. 

Un p~woł'ywante': rzeezoznaw<:ow .do.;, wydaw<&~~ op~mr; w ' 
, zahesie.:..cspraw.~dotYH;ąqV9łt.:rzemiósla; ,· 
.J2).'} wykonywaniE!; ińn:}!~h~; zadam WJ~j4cm::hil z~ p,rzep,isEJ'\'!' 

nczeggli:qT~h~ . oraz t uchwał. ~ org,~w ; CeotIałńe~gt~ zwrą~" 
kb;'RitemiJ:)sł!i ó'1. ' 

" . 

. 2~; . Iiba~ rzemieślniCza. ,: ffi{)i.e.:" w · wrz~pjl.dlia.chi" nart:iszal.'lia ~ 
jpzez ,: s t'iltlitówe "' org~ny :/j ędrlosltet;;, w ·; uiej ~ zn'e.sz:0lłys::łi , prze" . 
P!SÓW ppa wa:,> or'a~,~ uchwa ł : iz,bY3 :rzemieślniczeJ " i : Centralne§9 
7:Wjqz.kk ;Rilemtóshi 'l uch:ytdMuch'wełt·'t~h~ org~'rrów\.z :: wyjąt; 
kiem uchwał warnych zgromadzeń. . 

3. W odniesieniu dQ ';mohwujwQDych zgromadzeń - w 
przypadkach wskazany~h ' Wh lSt.' 2':' - izbie· rzemieślniczej 

służy prawo zawieszani:a", ~~Y.atn:huchwał. Zawiesze, 
nie uchwały może nastąpjć \W- dąIDl :czterech tygodni od :dnia 
ppd4i:Jeia b ooni.eH wiadomośCiL W~, takim!: ppzYP:llelkUl,I, Wł.) term i ... 
nie ,,7 /dni",'od{~dabY fza.~sz,enin-óuchwałYi w.aJ.a,Q{Jgt zg~o;!lliidze~ 
lila,: należy' zgłosić 'wniósek:, dO.; Centrali1-e§~,vZWj-ąą,ku'A R"iemt~ 

sla" o,JUab'l!euie : teLuc:hw,ał.'f~' > ~.: Qn1tahreg.g,., ZWi'ązku 
:RZemipshi.7 obowią~anYi j ęst < w;[łe~ cztE!1;.ec,hl.; tygpdrlL od:: 
ottzynrani'a :l wnioskil,_ ppd:f<i(;,L uCh'Wa1ę;, o:' utrzypranilL w m'Gclf, 
lub '·. uchy!enhi .,uchwaly:; watrieg~: .z9!omadienia i. 

· A5t:'~.31i 1. , Oi,g~n'ami! H~bYtrum:mśĄllMzeł .f są~ : 
l) ~- zlti2!cr1d(Ue~ątów.'ceehi)w.:ll! łspółdrtiehlit rze.mreśmitizrch~;· 

2) , rada,J zby, " 

3). · za&ąc\~. 

4~,t k D mis\j<ł I.lt ewiqj'lja 

5pJ odw,eła:wmy\sltd:hemreŚ'Uiti'ł!zyi', 

2;~. Stb,zeggłow~tzakI;Q S:,S,zCl$lłdf:\ i . tty}>h dZi1iił.ii!OO:,; iabiy''i i ij~ . 
arganów, tryb PPwoly:wania : C>T9!iDÓW ' -oraz _ tryb . OdW0~!\ ~ 
nia", odti uahWia L orggnÓwi. iz.QYi oheś1a" sliltilt. itbf~' • . 

3 .. ;, Włifśći-W\0&#.zasad~ ?fi jtJty..,l)])~.tęp'p-wanilbpJ,.zed-.} odwo
łaWi<:q:mn sąąemn r~emmśH'itc~JIł;l ondht" reg~mKJiIiIl w.ypan Yi 
przez Centialńy ZWiązek~' Rzemliosła. -

.. 
4';_ aełlłta~ ZW'.:ekk lłLemi'Ó&łlip:, PO::i u~oddtfinruc. z !< Mi,. . 

It'iISktemn H~I W~~Z~) i , Usltlg::- i i NaI;lr;ełt'1ą1 Radą ; 
Spółdzielczą, ustaJa zasady, ję.kim .• ppwinny odp'pw,lad4~ t' sta-, 
tłl'.tr-)~bt,rzem4-eśłilrić~~~) , ' 

5;" SfMtJ.h id);Y;~ r%emt~hri<tzej; uchwała ': i ~ zn;li e nill .., zjazd ' 
deł~yató~", ce{!h'ó<w' : i ' sp:pMżi'ełn'i- . rr;emieśmtqz~h: . Stahit:~ wy
ma9.a,,· s ~w4'el'dz_en;'a~ przez" C~n-traIAr,:' Z:Wią2\ek" RlZemi'Óshii' je~JQ 
Z9'~:n{)śói • zna,s(!da:mi/ o,: Kt fuyclt: m.owa .' w,'\!s.t;:. 4;:; wYłDagg i za
hv:i-el'd-zen}cp pnzez:~ 01'garr do~ spra.w'· przemysłu ·: i ~ usług,;, p.rezy
dil).ffi właściwej wojęwódzkieLrady. ruu.'odowej;a ' gc:\Y: ' chbdżi ' 
o ' statut ,· iil:iy' rzeJllreśłniG:zej ob:e,j~jącej , swą t( diif.iMlri.ośC::ią ·, . 
tefe·nr;. wojewoo'Źhva " i ;mrasta '- wy-N<;zQnegg _ z :,wojęw<ódżt'w,a ·. -
zatwierdzenia:. przez, orgal'l' dó~ sprilwi, · pn:.e-my~hl,j ; usłt!g~' pf,E~~ 
zyd4luIW' w:ojewódikłej · rad't nuod6wej, w ,'pof0zumienhi ;z ;ta. 
k'ińtie~ 91'gane~. prezyd1u'tml rady; nar()dów.ej 'm:lasta , wyłączo-
n .. eg(')"z :~ w-o:jemć<:lżtWa. 

, Art. $k Izba . rzemieślnicza ;. ma ~ prawo , umieszczan-ia ' nlU 
doku mentach k!walifik'acji ' zawodowych , rzemieś;b:ltik:ów,<, pfe- ' 
częci z · . godłem P.oJskiej RieczY'Po~spplitej Ludówej. ' 

Alrt; 355 1) . ma: reatrzacji' okreśłónych'. statritowYfh .. zadań: , 
g'l:')spoda,l'czYl'h, szk.·b-!en:fowy'~h'.,j . socjąłrly~h' izba ' rzemwśllii.-· 
c,za? moie~· P;O'wob:Y·:w'CIó"' whisne{ wyodt.ęł1h:i:Qne :~ orgąniiacyjlliJj '; 
zak.:łali1't. 

2~ Zasad '[ powoływania. c i pr owadzenia .. ~ zakła:dów,~ o:}kt.ó
rV'!i:hi:'M()t'wii t<'W" UBtL 1 /. ok1reślaj4:t wytyttaee:Oentrahtemf';Z:Wią:?;~ . 
hi .. RzeWd>eM-iL w.yea.łI)'ef, Im'" U2~ieRiU'.: Zl Mi1tistti.elQ') Hlindfih 
Wem~~l),3i iUsluggi .~i's.t100I:lFinaBS&W,;-. 

~nWalw,.rZJotłą,ekklłiemJO&ła.~, 

Mt;'; 36L L' O~nlra-lfuy.t Zwo\-ą~ekk. Ri:emirlskr;; jęsM centltclhl"l.\t 
sRoUtcZll6::zawodfOwą~ i , g1j)spprlilrcziH oDg~ni2Jacj<i ;', nemio&ła, . 

2.L CxłónkiBmi,: GełlifiltaNm~ ~uRzemi:asła o S4'; iźbyY 
rzemieśłńiCze-; '. . 

3: Cenlltjl~łil~~ Z.~ąlJek( R'il:eSlió&ła.<; pp&iada' , osobowość. 
p'vaVlłl4~. 

Att:r1; 1: Z'adaJ)ie-m" Cenfrahlego , Związku .~ R~emi:osła ! 
jest nadzór i koordynacja ' działa1nośCi., oąiJ§ntltaeji] 1 rzemieśl
niczych, rozwi ja nie , pl a nowej dz ia lałńości rzemill&mikóW,f.ce-; 
chów, spółdzielni r~emieślniczych i izb rzemieślnhn:.y~bilOraz 
za!p.eMmie~ iIłU< WSZE€hst.toWi.-e1': wmoon . DOo za.dtiń <.' OeBtI1..al~ · 
JlElg9dZW4-ą~k;u , R%emrl.'tJSla:cm aMtf:' WN szezegqln.ośeb 

1)' reprezentowanie · rzemiosła i orgi).nizacji rzemreślrlicizYFh . 
woheet o1)gra~Ów,~włiłd~y\' i ' ad<rniri.isbtaejij ' p!łństwGwet,j O['<!z . 
organizacji sp'Oleczny!=h , i gpS'p:odar€:q:~hi'l 

21) Optllle:~ami.e€ 0:g9-111i'O"a1()~h;> w-yttl:a1V~hh roZ'Wojtl · 
rzemiOsła" j ; je.Q1O-:l dliłała.hiośe:ł lg9sppdallczej, ' zgodI1te pz 1kteł' . 
rnnbmii w~ją.qymil z' mu:odówyt:hhpt8nó~g9sp.oda~ • 
czych; , 

3r' opllaG:ó~v'W6~' i l opimiĆlW'a,nr.e~ p!'ojekMw..) aktóW.: p:rew.o-' 
dilw.ezy~h.t\dMYc.t~y;łi)!rzemtj0sMł1 , 

4f1; koorclt'n"{!)w-tmieł' i l rradi6<PT nad,c dtiakUńośeią<,;jib'Jrzemteśr-: 
n'M2:YrlV,), sfJ,ó<h1iMmt,l rzemreśfl\tczy~h~:, oraz::, cechl'>w;', 

Sf: ustalanie ' zasad, .. jgkimr pp.w,inny/ odppwicidać : statUly:' or~ 
g~l\tżaE1 r ir'lemt-eśłdrozyphL . 

6f} usMlante,' w -o.p;arciiI',: O:: prz:episy; 'wskitzane ':w:iar:t;+ .42;: ,za~ 
sa&- ustalania' składek czlonkowskicb::, na :;. rzecz.', cecho?/" 
i i CJil'łilt tzaa usre:g~ świaclózol1:e,. p:ptez ~ cech:V·) oraz 7szC'z:eg9ło~ . 
w!fchl: zi\saclr:ł gPSWdatkr : Im'a.flsowet j or.gąntża'ej1;~ rzemi-eŚ'f,.r . 
nt~h;;, 

7L ustalanie-;; zasad " pfowaazent,h dtiarillIioŚC§t,; sppł-eczno"wy- ' 
. chomawczeT.ł, sO.Gg.41n:e1.~, slk.o,tefl.mwej j i ~ ku.l1ut.aIno.:ohli.a.; 

t0weł!Pfq;e~:"O:I'g.EHlilia€tęf,rzem:teśfliliize~. . 
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'S) współdziałanie z właściwym żwiązkiem zawodowym w 
orgamzowaniu ' działalności społeczno-wychowa wczej, so
cjalnej i kulturalno-oświatowej, 

'g) zawieranie układów zbiorowych pracy dla pracowników 
zakładów i organizacji ,rzemieślniczych, 

,lO) wykonywanie innych zadań określonych w przepisach 
sżczegÓJnych. ' 

2. Centralny Związek Rzemiosła może w przypadkach 
naruszenia ...:... przez statutowe organy izb rzemieślniczych -
przepisów piawa, statutu lub uchwał Central.n~go Związku 
Rzemiosła uchylać uchwały. tych organów. 

3. W przypadkach naruszenia przez wa,lne zgromadze
nie orgapizacji rzemieślniczych zrzeszonych w izbie rze
mieślniczej, jako wojewódzkim związku , rzemiosła, przepisów 
prawa, statutu lub uch1'łał Centralnego Związku Rzemiosła 
i izby rzemieślniczej, Centralnemu Związkowa Rzemiosła słu
ży prawo _uchylani'a uchwał tego or(1anu. 

4. Centralnemu Związkowi Rzemiosła służy również pra
wo zawieszania w czynnościach członków zarządu cechów 
f spółdzielni rzemieśl niczych oraz izb rzemieślniczych, jeżeli 
clziałaln'ością swoją naruszają przepisy prawa; statut lub 
uchwały Ce,ntralnego Związku -Rzemiosła, lub odwoływania 
d.ch, jeżeli ich działalność jest rażąco sprzeczna z przepisami 
prawa, statutem lub uchwałami Central'nego Związku Rze
mio'sła. W przypadku odwołania członka zarządu Centralny 
Z'\Y'iązek. Rzemiosła pełnienie jego funkcji może powierzyć 
tymczasowo innej osobie na okres nie dłuższy niż 1 rok. 
Powierzenie funkcj i innej os'obie może mieć miejsce również 
wówczas, gdy z przyczyn inn.ych niż odwołanie członek za
rządu lub czł'ookowie zarządu nie mogą ' pełnić swych' obo
Wiązków.' Centralny Związek może przekazać izbom rzemieśl
niczym prawo odwoływani!a członków zarządu cechów i sp6ł-

, dzielni rzemieślniczych. . -

Art. 3S~ Do realizacji określonych statutowych zadań 
gospodarczych, szkoleniowych i socjalnych Centralny Zwią" 
zek Rzemi osła . może, po uzgodnieniu z, Minis trem Handlu 
,Wewnętrznego i Usług i Ministrem Finansów, powoływać 
własne wyodrębni,on l:; organizacyjnie zakłady. 

Art. 39. r. Poza uprawnieniami określoil1ymi niniejszą 
' lls.tawą Cenhalnemu Związkowi Rzemiosła przysługują w 

stosunku do spółdzie lnLrzemieślniczych uprawnienia centra l
nego związkll spółdzielcze go, przewidziane w ustawie 
o spółdzielniach. 

2. Centralny Związek Rzemiosła może przekaza ć upraw-
11ionia, o których mowa w ust. l , izbom . rźemieślniczym, 
z wyjątkjem uprawnień przewidzianych wart. 39 ustawy 
o spółdzielniach. 

3. W stosunku do Centralnego ,'Związku Rzemiosła oraz 
hb rzemieślniczych w zakresie icb. działalności dotyczącej 
spółdzielni' Naczeln ej Radzie Spółdziekzej - przysługują 
uprawnienia określone w ustawie o spółdzielni ach. 

Art 40. 1. Organami Centralnego Związku Rzemiosła 
są: ( 
, l) krajowy zjaz.d delegatów, 
2) rada, 

. 3} za-rząq, 

4) komisja rewizyjna. 

2. Szczegół,owe zasady, zakres L' tr yb d4ialania Central
ilego Związku Rzemiosła i tryb / pow ólywa,nia je.goorganów 
oraz odwoływania od uchwał organów Centralnego Związku 
określi statut Centralnego Związku Rzemiosła. ' 

3. Statut Centralnego Związku Rzemiosła uchwala i zmie
nia' krajowy zjazd de legatów. Statut podlega za twierdzeniu 

Poz. 164 

przez Ministra Handlu WeW1)ętrznego l Usług, po porozu
mieniu z Naczelną Radą, SpółdzielCzą. 

Rozdział 6. 

Przepisy wspólne. dotyczące organizacji rzemieślniczych. 

Art. 41. Rada Ministrów określi zasady, zakres i tryb 
współdziałania: , , ' 

1) Centralnego Związku Rzemiosła z naczelnymi i central
, nymi organami administracji paóstwowej oraz prezydia

mi wojewódzkich.rad narodowych (rad narodowych miast 
wyłączonych z województw) i ich organami, jak też 

z Na czelną Radą SpółdzielCzą, 

2) izb rzemieśln,iczych z prezydiami wojewódzkich rad na
. rodowych (rad narodowych miast wyłączonych . z woje
wódżtw) i ich organami. 

Art. 42. Rada Ministrów ustala, po zasi ęgnięciu OplllU 
Nacze lne j Rady SpÓłdzielczej w zakresie jej właściwości, za
sady gospodarki finansowej Centralnego Związku R,zemiosła, 

. izb rzemieślniczych: spółdzielni rzemieślniczych l cechów 
oraz zakładów własnych tworzonych w trybie art. 35' i 38. 

Art. ,43. Naczelnym organem administracji państwowej 
'IN sprawach uregUlowanych nfniej szą ustawą jest Minister 
Handlu Wewnętrznego i Usług. 

DZIAŁ III. 

Rozdział 1. 

Przepisy przejściowe l końcowe. 

Art. 44. Ustawa wchodzi w życie z dniem l stycznia 
1973 r., z wyjątkiem art. 57 ust. 1 i art. 24 ust. 4, którewcho-

• dźą w życi e z dn iem ogłoszenia; 

Al·t. 45. 1. Z dniem we jścia w życie ustawy tracą moc 
przepisy prawa przemysłowego z dnia 7 czerwca 1927 r. 
(Dz. U. Nr 53, poz. 468 z późniejszymi zmianami) oraz wyda
ne na jego podstawie przepisy wykonawcze. , 

. 2. Minister Handlu Wewnętrznego i Usług w porozu
mieniu z Ministrem Kultury i Sztuki określi w drodze rozpo
rzą'dzenia . istotne cechy wytwórczości ludowe j i artystycz
nej, której prowadzenie nie wymaga posiadania upra wnień 

do wykonywa.nia rzemiosła. 

Art. 46. 1. Z dniem wejścia w życie us tawy tracą moc, 
w zakres ie uregulowanym nińiejszą ustawą, przepisy ustawy 
z dnh 1 lipc.a 1958 ' r. o zezwoleniach na wykonywanie prze
mysłu, rzemiosła, handlu i niektórych usług przez jednostki 
gospódarki nie uspołecznionej (Dz. U. Nr 45, poz. 224 z póź
niejszymi zmianami) oraz przepisy 'Wykonawcze wydane , na 
jej podstawie. ' 

2. AFt. 10 ust. 2 ustawy wymienionej w ust. l otrzy
muje brzmienie,: 

,, 2. Przspisy określo'ne w ust. 1 w zakresie działalności 
gospodarczej polegającej na prowadzeniu: 
1) zakładów sztucznego wylęgu drobiu i ich razmia

ru (art. 1 ust. 2 pkt l) wydaje Minister Przemysłu 
Spożywczego i Skupu, 

2) usł u g hotelarskich wydaje Minister Gospodarki 
Terenowej i Ochrony $rodowiska, 

3) . usług w zakresie pośrednictwa przy zawieraniu 
małżerlstw, usług biur pisania, poda ń, biur tłuma
czeiJ, przepisywania na maszynie i usług biuro
wych wydaje Minister Spraw Wewnętrznych, 
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4) działainości wydawniczej, poligraficznej, fon.ogra- ' oznączony i ktÓre zamierz:ają pr,owadzić ją nadal powinnY. 
ficznej wydaje Minister ,K,uItury i Sztuki. najpóźniej w ciągu trzech miesięcy przed upływem terminu 

Przepisy wymienione wyżej wydawane są Vi drodze ważności zezwolenia wystąpić o wydanie zezwolenia , na ' pro~ 
rozporządzeń.'" wadzenie rz:emiosła zgodnie z ~ prz:episami niniejszej Ustawy. 

3., Minister Haridlu Wewnętrznego l Usług w porozumie- Nie ogranicza to możliwości zastosowania art. 17. " ' 
niu z ministrami sprawującyminadzÓT nad jednostkami po- Art. 51. Minister Han4lu , Wewnętrinego i Usług określl, 
zarolniczej gb spodarki nie uspołecznionej, wykonującymi W jaki sposób dokonuje się wymiany upraW1IlJień dotychcza~ 
działalnbśb gospodarczą nie stanowiącą rzemiosła; może po- sowych na upra~ienia wymagane w myśl prz:episów. , 

' woływać i rozwiązywać organizację 7Jl'zeszającąobowią~o- ustawy. , " 
wo osoby wykonujące tę działalność i określać zasady jej Art. 52. ;Do sprawo 'wydanie uprawnień przemysłowych' 
działania. ' 

Art. 47. W ustawie z dnia '13 grudnia 1957 r. o opłacie 
skarbowej (Oz: U. z 1958 'r. Nr 1, poz. 1 i z 1964 r. Nr ,41, 
poz. 277) dodaje się art. la w brzmieniu: 

"Art. la. ' 1. Opłatę skarlrową pobiera się także od 
określonych grup rzemiosła wykony~anego na podstawde 
potwierdzenia zgłoszenia wykonyWania rz:emiosłai opłatę 
tę pobiera się żam1ast podatków obrotowego i dochodo-
wego. 

wszczętych na podstawie przepisów wymieni,onych wart. 45. 
ust. l i wart. 46 ust. 1 i do dnia wejścia wżycie ustawy nie: 
za~ończonych stosuje , się pIllepisy niniejśz,'ej ustawy. ' 

Art. 53. Działalriość uważana w rozumieniu' art. 1 za rze~ 
m'i,osło, prowadzona w dniu wejścia , w życie ustawy w for"i 
'mie spółek jawnych, spółek z ograniczoną, odpowiedzialnoś~ 
cią i spółek akcyjnych, której wspólnikami są osoby fizyczoó 

ne, moze być prowadzona w dotychczasowej ' formie nie: 
dłużej niż Przez okres dwóch lal od dnia wejśda w życie 
ustawy. 

-' 

2. Minister Finansów -w porozumieniu z MiniStrem 
Handlu Wewnętrznego i Usług określa w drodze rozP,O
rządzenia: 

1) grupy rzemiosła, do których stosuje się przepis ust. l, 
oraz warunki stosowania tego prz:episu, 

2) wysokość stawek opłaty skarbowej, o której mowa. w 
ust. 1, terminy i tryb jej pobierari'ia, 

Art. 54. 1. Uzyskane przed dniem wejścia w życie usta-
wy na , podstawie przepisów dotychczasowych dyplomy mi~ ',.. .i 

s'trza w określonym rzemiośle oraz świadectwa czeladnicza" 
uwa~a się . za dowoQ.y kwalifikacji zawodowych wymagane 
stosownie do przepisów niniejszej ustawy: 

31 zasady całkowitego lub c.zęściowego zwalni,ania od 
opłaty-- skarbowej." , . 

. Art. 48. L, Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy 
prowadzą działalność: 

1) nie wymagającą uprawnień z powodu zaliczenia jej do 
przemysłu domowego, 

2) na podstawie karty' rzemieślniczej, 
3) na podstawie potwierdzenia zgłoszenia ' przemys}u, 
4) na podstawie licencji na przemysł okrę~ny, 
5) na podstawie zezwolenia na czas nieoznacz.ony 

i zamierzają ' prowadzić ją na podstawie potwierdzenia zgło
szenia wykonywania rzemiosła lub , zezwolenia na wykony
wanie rzemiosła, powinny wystąpić o wydanie właściwego 
uprawnienia w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życ,ie 

ustawy. 
2. Do 'czasu uzyskania właściwego · uprawnienia oS/oby 

zainteresowane mogą ,prowadzić swą działalność na: zasadach 
dotychczasowych. 

Art. 49. 1. Organ ' właściwy do wydawania zezwolen:la 
na . wykonywanie rzemiosła może odmów:ić jego wydania w 
przypadkach . wskazanych wart. 6 pkt 1. 

2. Organ ten odJ.llówi wydania zezwolenia, jeż,eH zacho
dzą przeszkody jego wydania określone wart. 3 ust. 5. Jeśli 
jednak dla prowadzenia danego rodzaju działalności nie było 
wymagane posiadanie określonych kwalifika,cji zawodowych 
w myśl ' przepisów dotyc~czasowych, a kwaliHkacje taki~ 
wymagane są stosownie do przepisów ustawy, organ , właści
wy może zwol.nić zainteresowanego' od wykazanii,l s,fę kwaU-

, fikacjami zawodowymi ·lub wydać zezwolenie ' pod warun- , 
kiem złożenia ' egzamiriu sprawdzając;:ego w okresie nie prze
kraczającym 3 lat. 

3. Zwalnia się od obowiązku przedstawJenia' 'dowodów 
p.osiadania kwalifikacji zawodowych o,soby, które co naj
mniej przez 6 lat prowadziły działalność danego rodzaju. 

4. W przypadku odmowy wydania zezwolenia stosuje 
eię odpowiednio przepisy art.17 ust. 3, 

Art. 50.0so'by prowadzące działalność w dniu wejścia 
~ życie ustawy· na podstawie zezwolenia wydanego na czas 

, 2. Uzyskane przed dniem wejścia w życie świadectwa 
~łożenia egzaminu przed komisją egzaminacyjną właściwego 
zrzeszenia prywatnego przemysł\! lub inne śW1iadectwa u-po. 
ważniające stosoWI:1ie do przepisów do.tychczasowych do pro
wadzenia tartaków, wytwórn.i ' sklejek i oklein,opakowan 
drewnianych oraz młynów uważa się za dowody kwalifikaoó 

cji zaw9doWych, wymag.ane stosownie / do przepisów ,ustawy.: 

Art. 55. 1. Traci moc ustawa ' z dn:ia 11 wrześnda 1956 i. 
o izbach rzemieślniczych i Związku l'zbRzemieślniczycn 
'(Dz. U.Nr 41, poz. 190). 

2. W przypadku gdy dotychczasowe przepisy nakładają ' 

obowdązki lub przewidują upra wnienia ce,chów, izb rzemieśl
n1ćzych, iwią:Lku Izb Rzemieślniczych, Ogólnopolskiego Zrze- . 
sze!l1ia Prywatnych WytwÓirców, Ogólnopolsk'iligo Zrzeszenia' 
Prywatnych Usług Młynarskich i Rolniczych w odniesieniu 
dozrz:eszonych w 7lIich ()sób -prowadzących działalność objętą 
przepisami niniejszej ustawy, obowiązki ... Je i uprawnienia 
przechodzą odpowiednio na o!l'ga'nizacje rzemieślnicze, pOW'lQ-
łane na jej podstawie. ' 

3. Z chwilą rozpoczęcia działalnośCi przez Centralny 
Związek Rzemiosła zaprzestają działalności Centralny Zwią
zek Rzemieślniczych Spółdz,jelni Zaopatrzenia i Zbytu, Zwią
zek Izb Rzemieślniczych, Ogólnopolskie Zrzeszenie Prywat
nych Wytwórców i Ogó.lnopolskie Zrzeszenie Pt'ywatnycn 
Usług Młynarskich i Rolniczych, a ich majątek i 7iobowiązd-
nia przechodzą na Centralny Związek Rzemios!a. ' 

4. Z chwilą zaprz:estania d7iiałalnośCi przez Ogólnopol
skie Zrzeszenie Prywatnych Wytwórców praz Ogólnopol-, 
ski,e Zrzeszenie RrywaŁnych Usług Młynarskich i Rolniczycn 
członkowie ich stają się członkami cechów określo'IlY:ch' 
zg:odnie z przepis'ami wydanymi na podstawie art. 24 ust. 4. 

5. Z chwilą rozpoczęcia działalności prz:ez izby rze- " 
m:ieśln!cze jako wojewódzkie związki rzemiosła zaprzestają 
działalności odpowiednie dotychczas,owe izby rzemieślnicze, 
oddz-iały i delegatury organizacj.i wymieniO!l1ych w ust. 3, 
'/1 majątek i zobowiązania izb rzem:ieslniczych przecbodzą na 
właściwe izby rzemieślnic~e jako wojewódzkie związki rze
miosła. 



;/.;: 

. ,-

·' 

Art; $1ż; 1. .• Miiiislt)i"'HirirdttlWe'Wtl~ąr()q lishlq',:poc 6. Istniejąće cechy" orat : rtE!Illieśl:nicze spółdzielnie za
opatrzenia i zbytu dostOSliją w terminie fi mi-esięcy od dtiia 
rozpoczęcia d'ŹHi tcfln Oś6ri Cent:(aln~gó ' LWiązkrr Riem'ios}a 
swoje statuty" i działalność do przepisów niniejszej ustawy 
i ipfZeiitsów>'wydifnyc;hlna <jE!j'p~ds'tawlEit' 

Mit 56.'; L: PraC<Mntc-y:' zatrudnIenI' . W :Z:Wlążltu , Iz'b:; ltze· 
m1eślntciy~lt;, cenrfalrlY1D t Z:Wiątku I{zeniieśtnIcżYCfh S.Pół~ ' 
dŹf~łtit;' ZlIopatfierrra ' i ' Zoytu; . cJg6tii ópolsklrrr ' Ziżestettitt, Pit- ' 
~ W"tltttyth!' WYJ!WMcóW ~ oraz 7W 'Og61rl6rH~I-s'kim' Z'fiesźeniliPJ:)

watnych Usług Młynarskich i Rolniczych stają , siię'~~' 
rriklllfii:. Qen tM lrtl:lg() EZlW(ą~fi '~Ri()m1 oSl'a'. . 

, wj)la~'·,.k omisJę'",; orya'tii'ta';ćY1ną' < k ra}0\\1E!.g'c:f ·' zjłM u" d'ateq4 t'óW' 
Ciirttta1n'eg'cY.z wią"tWtr .~t'e'mn)śM~ . 'oraź'L,tJ kieślf:; tx)y15'. ;r; rzepr6W'a-' 
dżetllil: 'wyb8ró'Wl' deleg;ItóW ·'nif'Pi~lWste : 'XjI(Jd~.~' t2:bbrzeinrfeŚ'1;. 
niczych jako woJ~wó-dzk"ft'li ' zv\dązl(~lYw ":rtemfO:$lrch i ':pil~rwsży " 
kJ"aJowy ~ tjud:i.'de)legąt{)w ,~ Ceń't:r, ftllńE?'g'~',i ZWfęziti1 ;j 1{iiemit5śła, ' 
a ,·tak,zE!, , uslaU; terminy. rdz.pol!zę:da .::dz;tałal'DfłśtOj ':~Flttol/me-g.9 ' 
Związku Riemioslai iz!Y,· rrellii.esIRitzyóIFJako; 'C\w@j'ewód7lkibI:V 

2/ Pf'ac6wlHoy' zati Utl'rihhli , dÓfy-ehbta!1 " W izłJadi ' :rl:if-;' 
Il11eślntezyr::h: i de'tegat.óJracll". we:fewodŻ'kitlF· Centc~~ 
Związku Rzemjeślniczych . Spółdzielni Zaopatfienl'El ~ i :ZfI1fll" 

'oF.aZ; ·· v,.·"oddziala(łh :~ i .· d61eg'l}hiraGh'- zrz~śz-eitll, WYinieńlońydł Y( 

U&~ . 1"sŁaj4>oi się-) pfi{(!own;kejnj,; odpowi.edriidi'dzb;, riemieśłbi:,. , 
ctyeh;'iak.e · wf)jeWc@dileiGh ;' z1\'-tą~15w., rżenii:ósłai;. 

'\.. 

zWłązków rzemiosła. · . . 

oubetpfectetft.l apół'ecznYIJl<rZemłeślnłkow. ' 

R?bztl'zl a ił ] 1. " 

PrtepłWf 'bgółne;1 

Art. 1. ' Obowiązkowym ubezpieczen!fitn · sp&łeCzIi't*~,ne.' 
mieślników, zwanym dalej "ubezpieczeniem", objęci są :ne

' mieślnicy oraz osoby wspól~cując.e~z . rzemieślnikami. 

Art. 2. 1. Rzemieśln.iki'em jest osoba fizyczna wymnu
jąca we włas'nym imieniu 'nei ' podstawie wymaganego upraw
nienia rzemiosło, to jest działalnośćgospodarczą,okreśJoną 

~. Wł, ustaWiE! " :rdńia* fF cierwt'a ' 1972' f. O ' wykOnywaniu i -oI-

glftlłza'ćf,i ':tze1nł(i·~ła . '(In/ U . Nr '23;' p02:~'" 164)." . 
2~' Za · osÓbY ··· w'śPOrpI'~cującez' >riElńiTeśfńikiem".uwah · sl~i .. 

n"aS·tępiljąće < osóbY"W 'wjek\,r 'powyzej16Clar ' stale ' pracujące' 
w zakładzierżemieślnika w wymiarze ' co najmniej pOlówy 
czasu' pfa:~yl " jaJ;! obÓwi'~zuje'" pta~óWfitItÓW, . gosplk'hlr~l 
uspdfecifti'onbj~ w~pó'łmałZ6iik'a;' < dzą~Cr wlds·n!F i 't pfzfi~' 
bł~fi~f pasi'etb6W: dzi'ecf : obee"\vtręie ,. na r wy'ćtllbwi:\:nłej' l'Othi. '" 
CÓWi' ojczyma i macochę, osoby przyspoś'i1l:)taJącet nutj; 
Mhłclk~W,', ród:i'eń~b; ., MśdióWV syl{o~er · zt~ći6w,,,'otd"'Sńf.· · 
gietki i ·szwagl;'ów. 

Art., 31 S~l'iia~tenilr ~ prz~wkłii~M '~ VI" u:!;t:a'Wi~' obej2łmją: , 
t)' ' śWiadĆzenfa 'leeiilitź-e"i pf6t.eió·{łrannir, . 
2) eme-ryturęi ~" 
'3}l, r~nt'ę'!ir\WiiMt1ftiifi, 
4}'" retttę~t6ti:!i1!nfi4~, . 
5f ; dódtitdtł: d6 ''ełfi"@tftury''''l' lf~l'l.t, ~ 
61" zjf!l-ifełt~pt}gff~WY/ . 
7f, śW'!iB'deiefil'a ·' """ n~tUI<tś -? dl'a .·f OŚ'Ó9;' pói)iEi:taM(lytbh~.!ly" · 

turę"iułi> 1rert~f.r . 
. Art. 4~ l. Koszt:y ubezpieczenia pokryWa . się- ;z - fuńlhisiu 

tw:ofiil'fleg'o-' Ze ! składek;' ofjłatiifiyel:B; pME!% ~ rtemłeś'lhik6*. 

2. Dysponentem fundusili jest Zakłifcl ~ Ubezpłetze6Spo· 
łecznych. . 

, 3.' Nadwyzki:' futi'dtiSŻU'; są " lokówa:new'" banku wfmm!e 
oprocentowanych lokat'zWl'ó111ycłtl 

Art. 5. 1. Obowiązek ubezpieczenra ' nie . (obejmuje.' rze
mi(!śiIni;k:'ó'wY'l ' osób i,ws~a:i:lujący:ćh'I 'Z~Kllii'i'~~m1i ; jeże- . 
II r6.WtJMZ'esniesącorlH L . . 

1)1 1 pr'at('fWtlil('ami' w~-'r oźtlItrie.n1b' ptiepisłi1t':c "@oWs'1lecliByifi 
zcfdpatrze'ntu ertie:rytinbyln '1 practiwln.~6W" liicb ' ro'dżin; 

, zatrudnionymi ' w' wymiarZ(f ~godzjn ' nłe " Diiż&fzYm> nlż ' p(F 
lowa . ·. obowiązu:iącego. w dan·Y'm ·za~e '·wymi:anL<{:zasll 
pf.acy; 

2) objęci odrębn<ymi przepisaIlłI w ' zakresiezaopatr"zo-nia 
emery~alhegó, . 

3~ ' wła~cicielami lub współwłaściCieł~ , p~ed&i.ębiOrstwa 
nie związanego z wykonywanym rtetDioSłelm, . 

· 4)'~ wla'sch:: .ielain1; samoistfiymi~'pO's:iaoCiC%a'iń4 ~ uzytkÓwnika
m~ · . lubQz1etżawc'iBnl~ gospó'darstWa' ro~!ittti,krdr'eiJ~ ' w'p 
sdk aśe'\:'pi'zych8cru ' stactlnIebwe~(f"'uśtatbmi~ , (dr.\! ' wytifiar:li 
pdd'alku' 'grtlhloWe!fó npówodtl~e ' wedłbg ,priJe'Plsl'Jw" opów; 
sz&c:hny'm'; ,zatq;a.łn.e,ma , eme.tyt:aI:n~: .~\Whi:k'ów':' i · ich 
ro'd·tHi> zawie$zehie:" w" całośCi .:. pn8Wa ,.;doi I Eltiet)ftury !' lu.l$ 
~~ . ' . . 

5)f:) upl'~Wtite:I1i'; dO~' emfrytut ' lu15 "' TeDt: ; s " 7ldst'riE!ź~niem 
"'uśtr"2ł ~/; '. 

2.~· RźemleSli'lj:~,rupt.aiWńii0n'Y · .• do>:eme~ l 'lug.' renty : na . 
podstawie ptzępisó'W, o których.moW.a ·w,ust ' ! pkJ l i' .. 2;: ~luł>' 
do ranty .. napodstawreprzepisówozaopo~mili ~in.walid6w 
wo1eltrt't<:h "i . wci'jsk'&.wy(;h ~ 'nro~{"hy'ć' 'obm;uJbeżPt~cze~ieirl; . 
jeł~U ~' wys-ląpr :o ·td 'w"·'ci'<i1Ju " rcikU: Od'?T~~ła ' w:yiOn y~ 
wanTa rzemiosła. ., 

,3; , Ptzepisifust: ', 2 ·' stcis:u-.te·· sięrówłlfft ;dG " io~OrrY'upr.aw .. 
ntolie-j" ,aO "'erńl'n°:Ylary : 1 ub'~r~l1t~ · na: :p~thri~mitiiiij$te.j . usta" . 
wy{ k fota" ' p6 "·pt.ZyzlfatljutegO:'świadć~ . 'WW'K6nuj~ nad.!1 
lu'b 'p6djE~ła\:wy\{o'6n:YWante' tte1flr6Sła/ 

4. ' 'Wrazi'erównoczesnegó; wykony.Wau.:rżen)iosla: lub 
praty ·· wtżenrtos1e .w .dw6di;,-lub:: wię'cef.zlJk:lc:rtdlacti " rZ9111ieś\,. 
nitz)'ch ' rz'emi·eslńik. ,- I ub" oŚ·ołj:a '; wsp(jłj)r!l~.Mb1ti ;: z :. rz~tn1Ei Ś lrii;. 
kieIff>'o bJęcis<f" o b6\\Ti ązki.em " u bezpt~'C't~Dia'tyllq(.b .' W' jęSlI'lYlll ./ 
zakładzie przez siebi~ wybranym. 




