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pr.zemysłu i usług. wniosek, ząJączają~ tekst statutu wraz ze 
, stwierdzeruem izby rżemieśiiLiczej ' o jeg{) zgodności z zasa

-dam) statutów, ć€chow:ych~ . o kt,órych mowa 'wart. 26 ust. 3 
ustawy. ' 

' 3. ' De,cyzja o 'wpisie cechu 'd.9 rejestru lub odmowie wpi~ 
su powinna być wydana w ciągu ' 'czternastu dni, Jiczącod 
dnia ,zgloszenia wniosku. ' 

.4" Organ do spraw haMlu, przemysłu i' usług odmówi 
wpisu cechu ' dó ' rejestru, jeźeJi postanowi€nia statutu są 
sprz.ecinez obowIązującymi przepisami lub zasadami statu-
tów cechowych. , 

, ,5 .. Odmawiając wpisu :do' rejestru, organ do spraw' han
dlu; "prze,mysłu' fuS,łu9 wezwie cech do dokonania odpowied
niChzm~an :statutu i zawiadomi o tym izbę rzemieślniczą. 

, 6. Rejestr, () którym mowa VI ust. l, pOWinien zawierać 
dane ' dotyczące nazwy, siedziby, terenu działani,a i zakresu 
branŻQwefW ' cechu oraz da.tę decyzji o utworzeniu cechu. 

§ 7. ,1. Organ ' nadzorujący kontroluje działalMść cechu 
pod " względem jej zgodności z przepisami prawa i postano~ 

' wleniami sta:tutu. ' ' 
2. Organ nadzorujący jest uprawniony do: 

1) braniaudziałll w walnych zgromadzeniach i posiedze
niach zarządu cechu, 

2) otrzymywani'a sprawozdań z działalności cechu oraz żą
dania od ,cechu danych i informacji. 
3. ,W razie stwierdzenia, że działaloość c€chu lub jeg{) 

órganów jest sprzeczna z pr,zepisami prawa ,lllb postJinowie-

, piami stat-utu,orgań nadzorujący .może wystąpić do izby Ize ... 
nlleślńicze j o: ' " , 

l) wydanie cechąw,iniezbędnych zalecep, 
2) uchylenie uchwały statutowych organówcechowycn, 
3) zawieszenie lub_ odwołanie ' cżłohk6w zarządu cechu. 

§8. 1. W razie konieczności zapewnienia prawidł-owej 
działalności cecbu organ do spraw handlu, przemysłu i usług 
może wydać decyzję o: 

1) likwidacji cechu, " wskazując inny cech, kt6ry przejmie 
prawa i oboWią~ki c~hU zlikwidowanego, 

2) połączeniu c~hów, 

3) zmianie , zakresu -branżowego lub terenu qziałania' cechu, 
2: , Decyzja, o' której mowa w ust. " 1; jest wYdawana na 

wniosek lub po zasiElignięciu opinii organu nadzorującego 

oraz izby rzemieślniczej. 

§ 9. Cechy istniejące w dniu wejścia w życie rozporzą
dzenia działają na zasadach dotychczasowych tloczasu wyda
nia decyzji o wpisaniu ich do rej es U'I!, z zastrzeżeniem te,r-
minu określonego wart. 55 ust. 6 ustawy. ' 

§10. W decyzji ó utworzeniu nowego . ' cechu należy 
wskaz·ać cech istniejący, któreg'o' prawa i obowiązki przejmu
je nowy cech. 

§ 11. Itozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia. 

Minister Handlu Wewnętrznego. i Usług: B. Sznajder. 
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RO~PORZĄDZENIE MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO l USI,UG 

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: 

" ,§ 1. Osoba ubiegająca się o wydanie upra"';nienią do wy
konywania rze~»r-zwanego dalej "uprawnieniem", ' powin
na we wni-osklJ o wydanie uprawnieni.a wsk_azać rodzaj rze
miosławedług "Wykazu r,zerniosł oraz wymaganych upraw~ 
nieili kwaIifikacjizawpdowych do ich wyko!lywania", sta
nowiącego załącznik do rozporządzenia i zwanego dalej "wy
kazem", 'oraz określić przedmidt zamierzonej dzia,łalności. 

§ 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 zali
czony do jednej z grup rzemiosł określonych w wykazie jako 
;,ińne nie wymienione rzemiosła" lub "pozostałe rzemiosła", ' 
rodzaj rzemiosła określa się nazwą stosowaną w naz·ewnic

, twie technicznym lub nazwą potoczną. 

§ 4. Organ wydający uprawnienie określa W nimrodza] 
rzemiosła zgodnie z .przepisami § 1-3, przyjmując za podsta
~ę rodzaj rzemiosła i przedmiot działalnośc.i wskazany we 

, wniosku osoby ubiegającej się o wydanie upraw~enia. 

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

§ 6; 1. Rodzaje rzemiosł, oznaczone w rubryce 3 wyka
zu symbolem ~"zezw.", mogą być wykonywane wyłącznie na 
podstawie zezwolenia, mimo zachowania warunków wskaza
nych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 1972 r. o wy
konywaniu 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,otem 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.enia uzależnione jest od po
siadania kwalifikacji zawodowych, zainteresowana osoba po

'winna wykazać s1ę dowodem posiadania kwalifikacji w za
wodzie; wymienionym w rubryce 5 wykazu. Organwłaśdwy 
dQ wydania uprawnienia może, po zasięgnięciu opinii izby 
rzemieślniczej, uznaĆ za wystarczające kwalifikacje w zawo ... 

/ ' 

" 
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dzie pokrewnym do zawodu wymienionego w rubryce 5 wy
kazu. 

§ 9. Jeżeli w myśl przepisów szczególnych przy wykony
waniu określoriego ' rzemiosła wymagane są także inne kwali
fikacJe, niż wymienione wart. 7 ust. 1 ustawy; , uprawnienie 
może być wydane osobie, która wykazała się dowodem po
siadania ·takich kwalifikacji. 

§ 10. ' Przy rozpa,trywaniu wniosku 9 wydanie uprawnie
nia do Wykonywania rzemiosła zaliczonego do grupy ,,,innych 
nie wymienionych rzemiosł" lub "pozostałych rzemiosł" organ 
właściwy ;do wydania uprawnienia zasięga opinii izby rze~ 

mieślnkzej ' co do konieczności posiadania kwalifikacji zawo
dowych oraz rodzaju kwalifikacji niezbędnych ' do wykony
wania danego rodzaju rzemiosła. Jeżeli z' rodzaju działalności 
wynikać może zagrożenie zdr<>wia, życia lub istotnych in
teresówosób korzystających ze świadczeń lub zahudniony.ch 
przez rzemieślnika pracowników albo innych osób, należy po
nadto zasięgnąć opinii właściwego organu admiJ;listracji pań
stwowej. 

§ 11. Rozporządzenie wchodzi wżycie ' z dniem 1 stycz
nia 1973 r. 

WYKAZ 

Minister Handlu Wewnętrznego i Usług: E. Sznajder 

Załącznik do rozporządzenia Ministra 
Handlu Wewnętrznego l Usług z dnia , 
30 września 1972 r. (poz. ' 290). 

rzemioel waz wymaganych uprawnień I kwalifikacji sawodowych ' do Jeh wykonywama 

Symbol Rodzaj ,~08la 

l '2 

02-28 RZEMIo.Sl.A ~RZEMYSI.OWE 

02 

06 

07 

'09 

Rzemiosła w sakresie przetwórstwa paliw 
Wydobywanie i przetwórstwo tOrfu 
inne nie wymienione rzemio,sla 

Rzemiosła metalowe 
odlewnictwo 
brązownictwo 

ślusarstwo usługowo 

- slusarstwo produkcyjne 

blacharstwo 
złotnictwo 

, grawerstwo _ 
galwanlzatorstwo 
,rusznikarstwo 
kowalstwo 
wytwarżanie wyrobów II drutu, lańcuchów, 

sprężyn 

wytwarzanie wyrobów śrubowych i złącznych

inne nie wymienione rze~osła 

Rzemiosła w zakresie budowy ' maszyn oraz urządzeń 
kotlarstwo 
mechanika maszyn 
wytwarzanie silników spalinowych 
iąne nie wymienione rzemiosła 

Rzemiosła precyzyjne 
mechanika precyzyjna 
mechanika' maszyn biurowych 
optyka 
wytwarzanie i. naprawa wag 
I'.egartnistrzostwo -
wytwarzanie części zarruennych ,w zakresie rze~o51 

precyzyjnych 
inne nie wymienione rzemio!lła 

Wymaganie posiadania 

kwalifikacji 
zezwolenia 

zawodowych 

3 

zezw. 
zezw. , 

zezw. 
zezw. 

zezw. 

zezw. 
zezw. 
zezw. 
zezw. 

zezw. 
zezw. 
zezw. 

zezw. 

zezw. 
zezw. 

z,czw. 
zezw. 

" 

4 

kw. 
kw. 
kw. 

kw. 

hv. 
kw. 
kw. 
kw. 
kw. 
k~. 

kw. 
kw. 
kw. 
kw. 

kw. 
kw. , 
kw. 
kw., 
kw. 

kw. 

Zawód, w którym należy wykaza~ 8i~ kwalifika
cjami zawodowymi 

s 

\ 

\ 
odlewnik 
brązownik 
ślusarz, mechanik maszyn, mechanik precyzyjny, 
mechanik pojazdowy 
ślusarz, mechanik maszyn, mechanik precyzyjny, 
mechanik pojazdowy 
blacharz 
złotnik 

grawer 
galwa niza tor 
rusznikarz 
kowal 

'kotlarz 
mechanik maszyn 
mechanik pojazdowy, mechanik ąilnik6w spalinowych 
mechanik maszyn 

mechanik precyzyjny 
mechauik maszyn ' biurowych, mechanik precyzyjny 

,optyk 
ślusarz. mechanik precyzyjny, mechanik wag 
zegarmistrz 

mechanik precyzyjny 
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Symbol 

l 

I, . 10 

11 

Rodzaj rzemiosła 

2 

Rzemi08ła w zakresie · 'rÓdków transportu 

mechanika pojazdowa 

wytwarzanie części zamiennych i akcesori6w do pojazd6w 
. mechanicznycb . 

blacbarltwo pojazdowe 
lakiernictwo pojazdowe 
mycie . oraz emarowanie samocbodówi motocykli oraz 

irine drObne usługi óie zwur.taoe z ich naprawił 
inne nie wymienione rzemiosła 

buiiosla ele.ktrQtechniczn~ i elektroniczne 

elektromechanika 
elektromechanika dźwigowa 
elektromł'IChanika chłodnicza 

tele- i radiomechanika 
wytwarzanie przewod6w, zespoMw, czę~ci zamiennych 

i .element6w elektrotechnicznych i elektroniCZllych 
inne nie wymienione rzemiosła 

12 RzemiOlła chemiczne 

' 14 

wyt.warzanie wyrob6w chemiczbych (związków organic~ 
nych. farb i lakicr6w, środków doprania, mycia 
i c~y8zczenia, świec, past, smar6w, artykułów kosme
tycznych i. perfumeryjnych, k1ej6w, . wosku, szelaku) 

wytwarzanie preparatów farmaceutycznycb 
wytwarzanie artykułów w zakresie przetwórstwa ~wo-

rzyw· sztucznycb 
wytwarzani" artykuMw II gumy 
wulkanizatorstwo 
usługi w zakresie anaJityki.chemicznej 
inne nie wymienione rzemiosła . 

Rzemiosła w zakresie materiał6w budowlanych 

wydobywanie i przerób kamienia 
wydobywanie piasku. pospółkf i żwiru 
wytwarzanie wyrobów z kruszyw i sorowców mineral

nych . 
wydobywanie oraz przer6b gipsu, kamieoia wapieD1lego 

i kredy 
betOniarstwo 

. garncarstwo 
kanarstwo 
wytwarzanie cegIy,dachówek. pustaków 
wytwarsanie wyroh6w ceramicznych · 
• ztukatorstwo 
kami811iarstwo 
wytwarzanie materiaJów izolacyjnych 
inne nie wymienione rzemiosła 

15 Raemioel • . szklarSkie 

wytwarzanie 8zkłatechnicznego i laboraioryjnego 
wytwarzanie szkła gospodarczego 

. wytw~anie . i sdifowanie szkieł ozdobnych i kryszłal6w 
szklarstwo 
witrażownictwo . 

·jnne nie wymienione rzemiosła 

WymagHuie posiadania 

t kwaJifikacji 
Rzwolenia 

3 

_w. 

~Y. 

~ 

_w. 

zezw. 
zezw. 

RZW. 
Zl!zw. 

sezw. 
IleZW. 

sezw. 
IleZW. 

zezw. 

zezw. 

zezw. 

zezw. 
zezw • ·_w. 

sezw. 

zawodowycłJ. 

. 

. 

4 

kw. 

kw. 
kw. 
kw. 

kw. 
kw. 
by. 
kw. 

kw. 
kw. 

kw. 
kw. 

kw. 

-<> 
kw • 
kw. 

kw. 
kw. 
kw. 
kw. 
kw: · 

Po.z.290 

Zaw6~; w którym oależy wybzal'! PO 
kwalifikacjami zawodowymi 

5 

mechanik pojazdowy, mechanik samochod6w i 
oik6w 

ciąg-

61usafZ, mechanik pojazdowy. mechanik precyzyjny 
blachllfZ . 
lakiernik 

-.-

e1ektMmechanik 
ełektromechaoik 
elektromechanik 
teJę. i radio1\1echanik 

I 

.--
. chemik 
chemik. preparatów flmDaceutyąznyeh 

wuJkąnizatoJ 

chemik 
\ 

-

betoniarz, kamieniarz 

utukatol' 
klUDleniarz 

-

szklarz IIzkła Iaboraioryjnego 

. 

szklarz szkła Iaborata"ryjnl".go _ 

, 

. 

a1dari szkła labóra~ryjlleso lub ozdobnego 
szklarz . 

witrażowni1ll 

I' 

I 

. ..:.1-

~ . 
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Wymaganie ' ,posiadania I Zaw6d, w kt6rym należywykaza~ ' Ii, Symbol Rodzaj .rzemiosła - kwalifikacji 
zezwolenia ' zawodowych 

kwalifik~cjami zawodowymi 

" 

l 2 3 " 5 

I 
--

16 'Rzemiooa w zakresie C!"ramiki .nłaehdllej 
I r' 

,ceramika .8zlaehetna . , 

17 Rsemiosladrzewne , .. -. -tartaCZnictwo 'zczw • kw. tartacznik 
, .. 

wytwarzanie płyt, sklejek. oklein i obłopw . sezw • 
wytwarząnie bindry zezw. 
Wytwarzanie listew i . parkiet6w zezw. 

, 

stolarstwo kw. stałam 

wytwarzanie skrzyń ' i opakowań .drewnianych "zezw. 
bednarstwó kw. bednarz [. 

kołodziejatwo kw. kołodziej, ·stołam 

koszykarstwo 
modelarstwo I kw. modelarz, stolarz 
pozłotnictwo kw. pozłotnik 

rzetbiBrBtwo w .drewnie 
szkutnictwo '- kw. szkutnik 
tapicerstwo 

, kw. tapicer 
tokarstwo w dreWllie kw. tokarz w drewnie 
wytwarzanie mioteł, wyrob6w zgall;zi, słomy I' , 

inne nie wymieIiione rzemiosła zezw. 

\ 
18 Rzemiosła pa.piernien 

introligatorstwo kw. introligator -
wytwarzanie opakowań z papieru i tektury. 
wytwarzanie wycinanek iozd6b z l'apieru 

zezw. 

inne nie wymienione rzemiosła zezw. 

\ 
19 Rzemlosla wló!dennieze , 

koronkarstwo 
gręplarstwo zezw. . 
' tkactwo kw. tkacz 

" 

zezw. 
' , 

, I 

kilimiarstwo 
dżiewiarst;wo kw. dziewiarz 

r 
maszynowe zezw. 

dziewiarstwo na drutach i szydełkach I · 
powroźnictwo 

wytwarzanie pasmanterii zezw. kw. tkacz 
hafciarstwo 
malowanie na tkaninach zezw. 
mąlowanie na tkaninach ręczne , 

wyr6b filców , bitych zezw. 
wyr6b waty konfekcyjnej l watoliny zezw. -
repasacjo pończoch \ 

, dekatyzbwanie 
inne nie wymienione rzemiosła zezw. 

" 

21 R~miosla odzieżowe 

bi"liźniarstwo 

, gorseciarstwO • kw. gorseciarz 
czapnictwo kw. czapnik, . kapelusznik męski 

kapelusznictwo męskie I kw. czapnik, kapelusznik męski 

modniarstwo kw. modniarz 
, krawiectwo męskie konfekcyjne " zezw. kw. krawiec męs!d . -

kra.wiect wo męskie miarowe kw. krawiec męski 
krawiectwo damskie ciężkie konfekcyjne ·zezw. kw. krawiec damski 
krawiectwo damskie ciężkie miarowe. ' kw~ . krawiec damski lub ' męskl 

krawiectwo da~skie lekkie, cerowauie i naprowo odzillży, 
, 

obciąganie · guzików, okrętkowanie, mereżkowauie, 
~ 

plisQwanie 
inne nie wymienione rzemiosła zezw • 

• 
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Symbol 

1 

22 

Rodzaj rzemiosła 

2 

Rzemiosła skórzane 

garbarstwo skór bez włosa 
odświeżanie) renowacja wyrobów' skórzanych 
wyprawa ' skór futetko~ych -

odświeianie i renowacja wyrobów futrzarskich 
cholewkarstwo 
szewstwo ' konfekcyjne 
szewstwo miarowe 
szewstwo oaprawkowe 
pantof1arst~o i trepiarstw-o 
8Zt"wstwO ortopedyczne 
kuśnierstwo 

kaletmctwo 
rymarStwo 
rękawicznictwo 

wyrabianie rękaWie ~boczych, ochronnych i sportowych 
innę nie wymienione rzemiosła 

23 , RZEMIOSŁA SPOŻYW~ 

-

26 

rzeźnictwo i wędliniarstwo -
kuchmistrzostwo 
wędzenie , ryb produkcyjne 
wędzenie -ryb i mięsa 'usługowe " 

młynarstwo (usłngowy przemiał i przeróh zbóż) 
przemiał zb6ż w wiatrakach i usługowe śrutowanie zbóż 
piekarstwo 

/ 

cukiernictwo 
prz_etw6rstwo owoców, warzyw i grzyb6w 
wytłaczanie oleju 
wytwarzanie cukierk6w i wyrobów czekoladowych 
wytwarzawll nappjów chłodzących 

' rozlewanie piwa 
wytwarzanie waty z cukru 
inne nie wymienione rzemiosła 

~miO!lła w zakresie ' wytwarzania i przerabiania pasz 
oraz produktów utylizacji zwienęcej 

wytwarzanie i przerabianie mieszanek i koncentratów 
paszowych, mąćzek pastewnych i produktów utyli
'sacji zwierzęcej 

/28 Różne rzemiosła ' przemysłowe 

lntnictwo 
organmistrzostwo 
wytwarzanie instrumentów 
wytwarzanie instrumentów 
wytwarzanie 

, nowych 
zabawkarstwo 

instrumentów 

dętych 

perkusyjnych 
harmoniowzch 

wyt~zanie materiałów ściernych · 

ortopedyka 
, parasolnictw.o 
sitarstwo 
szcżotkarstwo 

i fortepia-

wytwarzanie galanterii z 1cil~ci, rogu oraz surowców 
miejscowych i .odpadowych 

wytwarzanie szyldów, tablic, tabliczek Zllllmiollowych, 
wwenjarYzacyjnych ' 

445 

Wymaganie. posiadania 

kwalifikacji · 
zezwolenia zawodowych 

3 

zezw. 

zezw. 

zezw. 
zezw. 

zezw. 
zezw. 

zezw. 

zezw. 

liezw. 

zezw. 

zezw. 
zezw. 
zezw. 

zezw. 

zezw. 

zczW. 

zezw. 

zezw. 
zezw. 

. 

I 

4 

kw. 

kw. 
kw. 
kw. 
kw. 
kw. 

kw. 
kw. 
kw. 
kw. 
kw. 
kw. 

kw. 
kw. 

kw. 
kw. 
kw. 
kw. 

kw. 

kw. 
kw. 
kw. 
k~. 

kw. 

kw. 
kw. 

kw. 

kw. 

I Poz. 290 

Zawód, w którym należy wykazać ,~ię 

kwalifikacjami zawodowymi 

5 

garbarz skór 

garbarz skór futerkowych 
garbiuz skór futerkowych, kuśnierz 
cholewkarz •. 
szewc 
szewc 

szewc ortopeda 
kuśnierz 

kaletnik 
rymarz, . kaletnik 
rękil~cznik 

rękawicznik 

wędliniarz 

kuchmistrz 

młynarz 

młynarz, ;kaszarz 
piekarz. cukiernik 
cukiernik 

karmelkai'z 

lutnik 
organmistrz 
instrumentator IDnzyczny 
instrumentator muzyczny 

instrumentator muzyczny 

ortopedyk 
parasolnik 

szczotkarz' 
~ 

-
szyldziarz 

, 

" 

/ 

.. 
", 

." 



) 

- 446 . . -

' .. : " Wymag~~ie posiadania 
Symbol 

.1 

. RodzlljrzCl~ósła 

2 

· usługowe ręczne malowanie Izyldów . 
wytwar~anie Wieóó6w· i.lztucaliych kwiaww 
wytwarzanie abażur6w 
wytwarzanie pomocy szkolnych 
innE nie wymienione rzemiosła' 

SI RZEl\11ostA BUDOWLANE 

brukarstwo 
murarstwo 
ciesielstwo 
dekarstwo . 
posadzkarstwo 
malarstwo i tapecla~two 
instalatorstwo sanitarne i ogrzewania 
instatato'rstwo gazowe 
instalatorstwo elektryczne 
zdw1stwo 
studniarstwo 
odgrzybianie budynków 
inne nie wymienione rzemiosła 

4(l RZEMIOSŁA ROLNICZE 

70 

Rzemiosła w sakresie obełufP rolnictwa 
obsługa ' ~aszynowa produkcji rolniczej I ogrodniczej 
usługi w zakresie utrzymania i pielęgnacji zWierząt 
usługi w zakresie zwalczania szkodników rośliu i zwierz,. 
inne nie wymienione rzemiosła 

RZEMIOSŁA KOMUNALNE 

Rzeńli.,.law zakreaie gll8JlOCłafki mieszkaniowej i komu- ' 
· nalDej 
!uządzanie i utrzymywańie zieleńców 
pranie, prasowanie; prężenie firanek 
maglowanie 
chemiczne czyszczenie' i' farbowanie 
pranie pierza i puchu 
kominiarstwo 
inne nie wymienione rzemiosła . 

86 RZEMIOSŁA W ZAKRESU: OCHRONY ZDROWIA 

usługi . dezynfekcji, dezynsekćji i deratyzacji -

88 . RZEMIOSŁA "ff ZAKRESIE TURYSTYKI 

95 

I WYPOCZYNKU 

prowadzenie ' pensjonatów, moteli, zajazdów 
prowadze.;ie stanic wodnych, domów wycieczkowych, 

schronisk turystycznych 
prowadzenie zagród turystycznych, minicampingów : 

. pól namiotowych .-, 
itine nie wymienione. rzemiosła 

RÓŻNE RZEMIOSŁA NlEPRZEMYSŁOWE 

fryzjerstwo . 
/ 

· r~tografó'wanie " 
wyrób portret6w z fotografii 
światłokopia (wyświetlanie rysunk6w, plan6w, tekst6w) 
kosmetyka 

kwalifikacji 
zezwolenia ' z(lwpdowych 

3 4 

i:ezw. 
RZW. 

-

kw. 
kw. 
kw. 
kw. 

. 

kw. 
kw. 
kw. 
kw • . 
kw. 
kw. 

" 

zezw. 
zezw. 

~ 

> .. 
zezw. 
zezw • 

.-

. 

. P o'Z~ . -29f) " : 

Zaw6d, wkt6rym n~Jeży Wykazad lit . 
kwalifikacjami zawodowymi . 

brukan 
muran 
cieśla 

dekan 

malara 

5 

instalator sanitarny i ogrzewania 
instalator gazowy, instalator sanitarny i ogrzewania ; 
elektryk instalator . 
zdun 
studnian 

: .. 

, 
~' 
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W ymliganie _ posiadania 
Zawód, w którym należy wykazaC< sie 

Symbol Rodtaj -rzemiosła -- kwalifikacji kwalifikacjami zawodowymi .-
-- -zezwolenia zawodowych 

1 2 3 4 5 

,-

manicure, pedicure kw, manikiurzystka, fry~jer, kosmetyk 
\ ...... . . 

usługi . porządkowe ( ezyszczł'nie budYlłków i okien, 
sprzątall.ie wnętrz) 

wypożyc~anie sprzętu i garderoby 
~ -

inne nie wymienione rzemiosła zezw. 

-

97 POZOSTAŁE RZENUOSŁA zezw. 

291 

OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z-dnia 30 września 1972 r. 

W sprawie uczestnictwa Fidżi w Protokole dotyczącym przypadku _ bezpaństwowości oraz w Konwencji w sprawie pew
nych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie, sporządzónych w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r. --· 

Podaje s·ię niniejszym do wiadomości, że dnia 12 czerwca 
1972 r. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczo- '
nych otrzymał notyfiKację Rządu Fidżi informującą, że pań
stwo tó uważa s ię za związane Protokołem dotyczącym przy
padku bezpaństwow~ści oraz Konwencją w sprawi€ pewnych 

zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatetstwie, sporzą
dzonymi w Hadze dnia .12 kwietnia 1930 r. (Dz. U. z 1937 -r. 
Nr 47,_ poz. 361). 

Minister Spraw Zac-ranicznych: w z. J. Czyfek 

292 

OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 30 września 1972 r. 

... . i 

w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji o obywatelstwie kobiet zamęŻDych, sporządzonej -w Nowym Jorku 
- dnia 20 lutego 1957 r • 

- Podaje się niniejszym do wiadomości, ż-e dnia 12 czerwca 
1972 r. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów ZJednoczo-

-nych otrzymał notyfikację Rządu Fidżi informującą, że pań
stwo to uważa się za związane" Konwencją o obywatelstwie \ 

kobiet zamężnych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 20 lu
tego 1957 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 56, poz. 334). 

- Minister Spraw Zagrariicznych: w z. J. Czy rek 

293 

OSWIADCZENlE RZĄDOWE 

z dni! 30 września 1972 r. 

dotyczące uczestnictwa Fidżl w Konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r., 
oraz w Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewQlnictwa, _ handlu niewolnikami oraz Instytucji I praktyk 

zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września - 1956 r. 

- Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 12 czerwca 
1972 l._ Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczo~ 
nych otrzymał notyfikację Rządu Fidżi informującą, że pań

_ stwo to uważa się za związane Konwencją w sprawie nie
-wolnktwa, podpisaną w -Genewie dnia 25 września 1926 r. 

(Dz. U. z 1931 r. Nr 4, poz. 21), oraz Uzupełniającą konwencją 
w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz 
instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzoną _ 
w Genewie dnia 7 września 1956 r. (Dz. U, . Z, 1963 r. Nr 33 
poz. 185). 

Minister Spraw Za!JI;aniczriych: w _z. J. CzyreJ: 

\ -




