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' rzemiosł zaliczone
do' '. grup rzemiosł określo. 'nych w wYkllzie~ sta:~owilleymzałąt:znik do rozporżlldzeoia Miuiitta 'HancUu '
Wewnttrznego i Usług
z~ dnia. 30 września ' 1972 r.
w sprawieoznaezania rodzaj6w . rzemio8ł o~az określenia uprawnień i kwaliflkaeji , I8wod~wyeb wymaganyehdo ich wykonywania (Dz. U. Nr 45, poz.
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA HANDLU WEWNJ;1.'R.Z NE GO I USł.UG .
%

dnia 30 września 1972 r.
,-

w sprawie zasadorganfzacjl cechów I nadzoru organów prezydiów rad narodowych nad

łeh działalnością.

Na ' podstawie art 24 ust. 4 ustawy z dnia 8 czerwca
§ 3. 1. Członkami cechu są osoby wykonujące rzemio1972 r. o wykonywaniu i ,organizacji rzemiosła (Dz. U. Nr 23; sło, których zakłady mają siedzibę na te,renie określonyni w
poz. 164), zwanej dalej "ustawą", zarządza $ię, c·o nastęl?uje: decyzji',o utworzeniu cechu.
§ 1. Rozporządzenie reguluje zasady tworzenia, rejestra2. Osoba wykonująca rzemiosło może być członkiem tyl"
. cji, łączenia i likwidacji cechów, przynależności rzemieślni- ' ko jednego cechu.
ków do cechów oraz zakres nadzoru organów prezy~iów' r,a d
3. Organ właściwy do wydania uprawnlenia na wykonynarodowych nad ich działalnoscią.
wanie rzemiosła przesyła k.opię uprawnienia właściwemu cechowi w celu dokonania wpisu osoby upr awr1i o'nej' na listę
§ 2. 1. .U tworzenie ce.chu następuje na podstawt-e decyczłonków .
zji organu do spraw handlu, przemysłu .i usług prezydium w)jewódzkiej rady narodowej (rady narodowej )miasta wyłączo§ 4. Obowiązek należenia do cechu nie dotyczy osób wynego z województwa), zwanego ' dalej .. org,a nem do spraw konujących ubocznie rzemiosło, zatrudnionych w ' jednostce
handlu, przemysłu i usług", wydanej na wniosek właściwej gospodarki uspoJecznionej. Osoby te mogą zostać członkami
- izby rzemieślniczej.
cechu na zasadzi·e dobrowolności.
2. Izba rzemieślnicza we wniosku o utworzenie cechu
określa rodzaj rzemiosła lub .rzemiosł, dla . których cech ma
być

utworzony, teren

wość jego utworzenia.

działania

cechu oraz uzasadnia celo-

3.W decyzji o utworzeniu cećhu na.Jeży określić datę
jego utworzenia,zakres branżowy, teren -działania ~ siedzihę
cechu oraz organ do spr~w handlu, przemysłu i usług prezydium rady narodowej właściwej ze względu na siedzibę cechu, który będzie, sprawówał nadzór nad Jego działalnością,
zwany dalej "org'~nem nadzorującyw.".
.

§ 5. 1. W ciągu trzech miesięcy od . podjęcia decyzjI
o utwo-rzeniu ·ce·c hu izba rzemieślnicza powinna zwołać or9a~
niza,c yjne walne zgromadzenie członków cechu, w celu
uchwalenia statutu cechu I yowołania jego orgahów.
.
2. Termin okr·eślony w ust. lnie dotyczy cech6wistnie" jącychw dniu wejścia w życie ustawy. '
§ 6. 1. Cech podlega wpisowi do rejestru prowadzonego
przez 9rgan do spra'w handlu, przemysłu i usług.
,
2. -W celu dokonania wpisu do rejestru ce.c hu zarząd
. cechu jest obowiązany igłosi~ organowi do .spraw handlu,
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pr.zemysłu i usług. wniosek, ząJączają~ tekst statutu wraz ze , piami stat-utu,orgań nadzorujący . może wystąpić do izby Ize ...
'
"
,
, stwierdzeruem izby rżemieśiiLiczej ' o jeg{) zgodności z zasa- nlleślńicze j o:
-dam) statutów , ć€chow:ych~ . o kt,órych mowa 'wart. 26 ust. 3
l) wydanie cechąw,iniezbędnych zalecep,
ustawy.
'
2) uchylenie uchwały statutowych organówcechowycn,
'
3. ' De,cyzja o 'wpisie cechu 'd.9 rejestru lub odmowie wpi~
3) zawieszenie lub_ odwołanie ' cżłohk6w zarządu cechu.
su powinna być wydana w ciągu ' 'czternastu dni, Jiczącod
dnia ,zgloszenia wniosku.
'
§8. 1. W razie konieczności zapewnienia prawidł-owej
.4" Organ do spraw haMlu, przemysłu i' usług odmówi działalności cecbu organ do spraw handlu, przemysłu i usług
wpisu cechu ' dó ' rejestru, jeźeJi postanowi€nia statutu są może wydać decyzję
sprz.ecinez obowIązującymi przepisami lub zasadami statu1) likwidacji cechu, " wskazując inny cech, kt6ry przejmie
tów cechowych.
,
prawa i oboWią~ki c~hU zlikwidowanego,
, ,5.. Odmawiając wpisu :do' rejestru, organ do spraw' han2) połączeniu c~hów,
dlu; "prze,mysłu' fuS,łu9 wezwie cech do dokonania odpowied3) zmianie , zakresu - branżowego lub terenu qziałania' cechu,
niChzm~an :statutu i zawiadomi o tym izbę rzemieślniczą.
2: , Decyzja, o' której mowa w ust. " 1; jest wYdawana na
,
6. Rejestr, () którym mowa VI ust. l, pOWinien zawierać wniosek lub po zasiElignięciu opinii organu nadzorującego
dane ' dotyczące nazwy, siedziby, terenu działani,a i zakresu
oraz izby rzemieślniczej.
branŻQwefW ' cechu oraz da.tę decyzji o utworzeniu cechu.
§ 9. Cechy istniejące w dniu wejścia w życie rozporzą
§ 7. ,1. Organ ' nadzorujący kontroluje działalMść cechu
dzenia działają na zasadach dotychczasowych tloczasu wydapod " względem jej zgodności z przepisami prawa i postano~
nia decyzji o wpisaniu ich do rej es U'I!, z zastrzeżeniem te,r' wleniami sta:tutu. '
'
minu określonego wart. 55 ust. 6 ustawy.
'
2. Organ nadzorujący jest uprawniony do:
§10. W decyzji ó utworzeniu nowego . ' cechu należy
1) braniaudziałll w walnych zgromadzeniach i posiedzewskaz·ać cech istniejący, któreg'o' prawa i obowiązki przejmuniach zarządu cechu,
je nowy cech.
2) otrzymywani'a sprawozdań z działalności cechu oraz żą
dania od ,c echu danych i informacji.
§ 11. Itozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
3. ,W razie stwierdzenia, że działaloość c€chu lub jeg{) nia.
órganów jest sprzeczna z pr,z episami prawa ,lllb postJinowieMinister Handlu Wewnętrznego. i Usług: B. Sznajder.
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z dnia ' 30 września 1972 r.

W sprawie oznaczania rodzajów rzemiosł oraz określenia uprawnleól kwalifikacji zawodowyćh wymaganych do leli
wykonyWania.
, Na podstawie art. 3 ust. 6 i art. 4 ust. 3 ustawy z dnia
8 czerwca 1972 r. o wykonywaniu ,i organizacji rzemiosła
(Dz. U. Nr 23, poz. 164) , zarządza się, co nastę[uje:

§ 5. Organ wydający uprawnienie zamieszcza w nim w
celach statystycznych obok nazwy danego rodzaju rzemiosła
odpowiedni symbol, podany w rubryce 1 wykazu.

" ,§ 1. Osoba ubiegająca się o wydanie upra"';nienią do wykonywania rze~»r-zwanego dalej "uprawnieniem", ' powinna we wni-osklJ o wydanie uprawnieni.a wsk_azać rodzaj rzemiosławedług "Wykazu r,zerniosł oraz wymaganych upraw~
nieili kwaIifikacjizawpdowych do ich wyko!lywania", stanowiącego załącznik do rozporządzenia i zwanego dalej "wykazem", 'oraz określić przedmidt zamierzonej dzia,łalności.

§ 6; 1. Rodzaje rzemiosł, oznaczone w rubryce 3 wykazu symbolem ~"zezw.", mogą być wykonywane wyłącznie na
podstawie zezwolenia, mimo zachowania warunków wskazanych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 1972 r. o wykonywaniu i organizacji rzemiosła (Dz. U. Nr 23, poz. 164),
zwanej dalej _"ustawą".
2. Przepisu ust. 1 nie stosuj& się do rodzajów rżemiosł
zaliczonych do "innych nie wymienionych rzemiosł" lub do
. "pozostałych rzemiosł'~, jeżeli przedmi,o tem działalnościbę
dzie wyłącznie wykonywanie usług dla ludności lub rolnictwa.
3. Za usługi dla ludności i rolnictwa uważa się usługJ
określone w przepisach o r{)zwoju usług.
§ 7. RodZaje rzemiosł oznaczone w rubryce 4 wykażu
symbolem "kw." mogą być wykonywane tylko przez osobę
posiadającą dowód' kwalifikacji zawodowych określony w
art. 7 ust. 1 ustawy lub przez osobę zwolnioną pd obowiązku
przedstawienia takiego dowodu w trybie art. 8 ustawy.
.
§ 8. Jeżeli wydanie uprawni.e nia uzależnione jest od posiadania kwalifikacji zawodowych, zainteresowana osoba po' winna wykazać s1ę dowodem posiadania kwalifikacji w zawodzie; wymienionym w rubryce 5 wykazu. Organwłaśdwy
dQ wydania uprawnienia może, po zasięgnięciu opinii izby
rzemieślniczej,
uznaĆ za wystarczające kwalifikacje w zawo ...
/

§ 2. We wniosku o wydanie uprawnieni,a można wskazać
więcej niż jedEm rodzaj rzemiosła albo określić część' danego
rodzaju rzemi.osła, które os,oba ubiegająca się o uprawnienie
zamierz,a wykonywać. '
§ 3. -Jeżeli rodzaj rzemiosła, które osoba występująca o
wydanie uprawnienia zamierza wykonywać w całości lub.' w
częśc.i, nie jest wymieniony 'w wykażie, lecz może być zaliczony do jednej z grup rzemiosł określonych w wykazie jako
;,ińne nie wymienione rzemiosła" lub "pozostałe rzemiosła", '
rodzaj rzemiosła określa się nazwą stosowaną w naz·e wnic, twie technicznym lub nazwą potoczną.
§ 4. Organ wydający uprawnienie określa W nimrodza]
zgodnie z .przepisami § 1-3, przyjmując za podsta-

rzemiosła

~ę rodzaj rzemiosła i przedmiot działalnośc.i wskazany we
, wniosku osoby ubiegającej się o wydanie upraw~enia.

'
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