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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO JUSŁUG 

z dnia 20 lutego 1975 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania rodzajów rzemiosł oraz określenia uprawnień i kwalifikacji 
zawodowych wym<'.ganych do ich 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. z 1972 r . Nr 23, poz. 164 i z 1974r. Nr 27, poz. 158) 
zarządza się, co następuj e : 

§ 1. . W wykazie stanowiącym załącznik do r ozporzą

dzenia Ministra Handlu Wewnętrznego i Us ług z dnia 
30 września 1972 r. w sprawie oznaczania rodzajów rze 

miosł oraz określenia uprawnień i kwalifik acji zawodowych 
wymaganych do ich wykonywania (Dz. U. Nr 45, poz. 290 ) 
skreśla się pozycję oznaczoną symbo lem ,,88" - "Rzemio
sła w zakresie turystyki i wypoczynku". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia . 

Minister Handlu Wewnętrznego i Usług: E. Sznajde r 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO I USŁUG 

z dnia 24 lutego 1975 r. 

w sprawie gospodarowania bursztynem i wyrobami z bursztynu. 

Na podstawie art. 3 ust. 1 i ust. 2 dekretu z dnia 
29 'października 1952 r. o gospodarowaniu ar tykułami obro
tu towa rowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, 
poz. 301, z 1956 r. Nr 54, poz. 244 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115) 
i § 13 rozporządze nia Rady Ministrów z dnia 15 listopada 
1956 r. w spra wie okreś le nia organów administracji pań
s twowe j, na które przechodzą niektóre up raw nien ia Pań

stwowej Komisji Planowania Gospodarczego i jej Przewod
niczącego (Dz. U. z 1956 r. Nr 58, poz. 270, z 1957 r. Nr 49, 
poz. 233 i Nr 50, poz. 245 oraz z 1958 r. Nr 22, poz. 94) oraz 
w związku z § 1 zarządzenia nr 16 Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 14 lutego 1975 r. w sprawie przekazania uprawnień 

do wydawania przepisów o gospodaro wani u bursztynem 
i wyrobami z bursztynu (Monitor Po lski Nr 5, poz. 25) za
rzą?za się, co następuje: 

§ 1. 1. Rozporządzenie reguluje wydobycie, skup, 
zbyt, obróbkę i przerób bursztynu oraz zbyt wyrobów wy
konanych w całości lub w części z bursztynu . 

2. Przez bursztyn należy roZumieć bursztyn w stanie 
naturalnym, burs ztyn prasowany, bursztyn klejony oraz od
pady bursztynu. 

§ 2. 1. Bursztyn może być używany wyłącznie do wy
twarzania dzie ł sztuki oraz do produkcji b i żuterii i wyro
bów pamiątkarskich. 

2. Zabrania się używania bursztynu do produkcji in
nych wyrobów niż wymienione w ust. 1. 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stos uje się do świadczenia , 
usług na indywidualne zamówienie w zakresie napraw 
i wytwarzania wyrobów z materiału powierzonego. 

§ 3. 1. Do wydobywania bursztynu są uprawnione na 
prawach wyłączności przedsiębiorstwa wyznaczone przez 
Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług. 

2. Wydobyty burszty n podlega zbytowi na rzecz Przed
sięb iorstwa Państwowego "Jubiler" w Sopocie. 

§ 4. 1. Skup bursztynu prowadzą: 

1) punkty skupu przedsi E;lbi orstw zgrupo wanych w Cen
trali Jubilerskie j "J ubi ler", 

2) punkty skupu spółdzielni pracy wyznaczonych przez 
Związek Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artys tycz
nego "Cepe.lia", 

3) punkty skupu spółdzielni rzemieś lnicze j wyznaczonej 
przez Centralny Związek Rzemiosła, 

4) inne jednostki. gospodarki uspołecznion e j, na podsta
wie upoważnien i a wydanego przez Przedsiębiorstwo 
Państwowe "Jubiler" w Sopocie, które określa zakres 
i formę skupu oraz zasady postępowania ze skupio
nym bursztynem, 

zwane dalej "p unk tami skupu". 

2. Punkty skupu prowadzą ewidencję skupu, zawiera
jącą: 

1) datę skupu, 

2) imię i nazwisko, adres oraz numer dowoduosobislego 
sprzedającego bursztyn, 

3) ilość zakupionego bursztynu wyrażoną w gramach we
dług rodza jów i klas, 

4) cenę za jeden gram bursztynu oraz kwotę wypłaconą, 

5) pokwitowanie wypłaconej kwoty za zakup iony 
bursztyn. 

3. Punkty skupu, o któryCH mowa w ust. 1 pkt 1-3, 
mogą prowadzić skup bursztynu anonimowo; punkty te w 
ę widencji skupu bursztynu pomijają dane określone w 
ust. 2 pkt 2 i 5. 


