)

.
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(3) Każde Państwo, ' któr e przystąpi ,do Porozlłmienia
potym; jak ninięjszy _ Protokół zostanie otwarty do podpisu, tym samym przystęp'uje. równocześnie do tego Pwtokołu.
' - '
"

,3) ' Jeder Staat, der dem UbereinkQmmen beitritt, nacp,dem , di:eses ProtokolI zur Unterschrift" aufgelegt word'en
ist,trm damit zug.leJch auch diesem Prot ókol!/ bei.

(4) Rząd Królestwa Szwecji zawiadomi wszys,t kie Rzą~
dy. ; które podpisały Poruzumie fl ię lub do niego przystą
piły, _(). zło leniu \ wszystkich. do.!tumentów r~tyfikacyjnych,
jak, te~ o da~ie wejścia w. życie niniejszego ProtOkołu . ..

(4) Die Regierung des Konigreiches Schwedeh unterrichtet alle Regiim.ingen, di'e €l,a s Ubetei,~kommen unterzeichnet haben oder ihmbeigetieten sind, von der Hinterlęgung aller Ratifikationsurkunden sowie fiber den Zeitpunkt, zu dem die,ses ProtokolI in Kraft triU.

Na dowódczego niżej , podPis ani, po złożęniu swych
p odpisali niriiejszy Protokół.

Zu Urkund dessen haben die Unte'rzeichneten ' nach
Hinterlegung ihi'er Vollmachten dieses 'ProtoKpll unterschrieben.

pełnomocnictw,

/

Poz. 18, ··19 i 20

, Sporządzono iN SztokJtolmie dnia 21 stycznia 1972 ro-,
ku, w językach duńskim, niemieckim i szwedzkim, przy
czYm wszystkie ' teksty mają jednakową inoc, w ' jednym
oryginale. ' który ' zostaI'lie złożony Rządowi Królestwa
Szwec::ji. "
( .
-

Geschehen in, Stockholm am 21, -:::lanuar 1972 'in deu- .
tscher, danisc her und schwedischer Fa's sung, 'deren Wartlaut gleichermassen verbindlich ist. in einer Urschrift, ' die
bei der Regierung des Konigreiches Schweden hinterlegt
wird.
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OSWIADCZENIE !łZĄDOWE
z dnia 6 stycznia 1977

r.

Wspfćłw~e ,~,ejŚ'fia

w ~Ycieprotokółu zJ}liepiające~ Porozumienie z dnia 20 , g:rudnia 1962 roku 'w sprawie ochrony
- ,', zasobów łososia w Morzu Bałtyckim, sporządzonego ,w Sztokholmie ania 21 stycZnia 1972 r.
' - . '

'

'.

'

. ,1t

" "

z'

Pod,a je się niniejszym do w.iadomości. że .zgodnie arJednocześnie podaje ' się do ' wiadomości, --f~ nasfęp\!- ' .
tykułem V 'Protokołu zmieniającego Porozumienie ź dnia , jące państwa żłQżyły swoje dok\.1.me.nty ratyfiKacyjne- po2Qgrudnia' f962 r. w sprawie ochrony zasob,ów łososia
wyższego protokołu, który wszecH w ,życie dńia 24 listo pa'w Moiźt( Baltyckim, sporząazonego " w Sztokholmie 9nia , da 1976 r.:
21 ' stycznia1972 r. (Dz. U.' z 1971 L Nr 20, poz. 190),został
1972 r.,
ania 11 lutego
SzwecJa .i i i • i •
złoŻOllY Rządowi Królestwa ,Sz;wecji dnia 22 listopatla
197'2 r./
Dania. . . . . . . • i . dnia ,:2P. kwie't nia
1912 r. dokument ratyfikacyjny Polskiej Rzeczypospolitej
Repubnka Federalna
Ludowej do powyższego protokołu.
dnia 24 listopada
i976 r.
Niemiec •
i
•
•
Minister Spraw Zagranicznych: E. Wojtaszek

\-

-

,

I
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OBWIESZC;ZENIE MINIST,RAJ1ANDLU

WEWN~TRZNEGO

I

USłUG

z dnia 21 stycznia 1977 r.
w sprawie ogłoszenlajedpoUtegQ tekstu ustawy zdnła 8 czerwca 1972 r. o wykonywaniu

/

orgai}izacjl rzemiosła.

,I

.I
"

,

1. Na podstawi,e art. 2 ustawy z dnia 18 grudn.ia
r." .zmieniającej , usta.:wę ; o ,wykonywaniu i , 9Hfanizacji
riemio.sła (Dz. U ~ Nr 40, poz. 234) ogłasza - się w załącz,niku
do riiniejszego obwieszp enia jednolitylekst usta wy z dnia ,
8 czerwca 1972 r. o wykonywaniu i o~Q'aniza<=ji rzerni,ośła
(Dz. U. Nr , 23, poz. 164) .z uwzględnieniem
zmian
wpraWa. ., _
' ,'
"
;
'. _
"
dzonych ustawą ,p' d,ni<t ) 8 , I}pq\.1~74r:, ,9; \Y~~ QflY'1'e Q..i"\l,,.
?andlu o.raz ni,ektóry~h, i.n~Ych ro9~~ j.<rr.' 9~!}~łf! 9 R$,~L pJŻ~~, •
JednostkI gospodarkI me uspołeczmoneJ (Dz. U. , Nr il,

1976

L"

_

••

, . , ' ,

'~1_- ',.:,'

~

<:_'~"

: ",

poz. 158) oraz ustawą z dnia , 18 grudnia 1976 r. zmienia- ,
jącą ustawę o wyk.onywąniu . i organizacji.rzemiosla (D.z. U.
Nr 4G, \poz. 234) z zaChowaniem ciągłej numeracji działó:w,
rożdziałów, artykułów, ustępów i pun.któw.
'
2., Podany w załączniku do , niniejszet!o ob\'o'i e szczenia .
jed~~lity ' teks~ Jista'wy 'z dni,!, 8 cz~rwca - 197;2 f ; Q wykonywaniu i organiż'acji 'rzemiosła nie cibejmuj ena'~tępującyćh
przepisów:

./
;'

\,

,!1.9 .artt.'44 ~w '.Jar$l':e.n~u:
,

•

I

•

:z

J'

"

,

.

,

,

iśolra ' IW !~J)h~,', \Us:.t,awI)Y~ ml'e "iZaki0n:czrui:;yoo ' s:~sąD:e ,' się '~ ,
'PrcZep'tsW JIłllruieI~-e(Il!lst<il~~",'f!; , ,
"
"
,
,'

, ",A rt 114. TI5taw.ą wchodii 'fi 'Zycie
tI't1Jem '] ,_ s't;yczn;i'a ' "
1973 :r., z <wy'jąt~l-emart. 5-7-Ił,~t. lli ,att. Q~, rrs't. ..ll, :któfie '. :!ł) ,tlT,t:S ,crs'tą,wy , 'Z '((;tnii~a]\B. !wuainia '- \'l~~ x. :2lmiemaij.ąGej
wchodzą w.życiezdlli.em :qgł.oszenia."; y.
ustawę ,D wykonywanitii , organizącji I'zeml:os.ła (~ \I!J. '.
M,r~Q; ,1p>WrZ. (~3~~ ,tW lbr~enii\\ł':
/.
'\
'

.,,~rit,

, , ,~rtt. .'§~. Jt).0 ~'P:Tiaw { C!) ,M'\y,.m,a 'rire ~Urm$łwn.fen pT2-emW1słii>- ,',
, wychws'E~tY~ ma !ptr&l'Slta'~i'e ' 2p>'r,źe;pJsólww:..y-niremii<€l',
n;ydl w ..art. ·4'5 illit.;! iw 184: 4'6 U'S'ł: 1 l d,Q' .dnia we j~
"

,

•

....

,_

/

,l'971ł

'-

c

i - : (uJ.gfa""'a ·;w~(i)' ,7Ii 'W

Yf.:" .

~~ ~' ~tĘffi \ 'Sl)~cmnli'A

" ,
,'
.
Mi~isle~ Ha:Rd!łu~ ~e'MT,n.ętr2Il'e"yo j, 'lisług.: A. K<fJwaI(k, , '~,~
,.-

{'

-,

', Zal~CZn;ik, : do !~lilwiesz~zen.ia .,Minjsb'a ,

'~, llil.m d tu' • XW<e\WilI:~~[~IIB,!iłJi) " lI , , mJ;s'l~ gz
(~n;j'P :21. lSly,c,1Jm:a1:9Ji1 li;, oip'oz, '.e.o,).. j

,t

'

"

z dnta ,8 (czerwc,ar-t972 r.

/
W celu ,stwprzenia sprzyjając:ycn warunków do ćdal
14) działalności wytw6~«;:zej i uslugo~ej :p'f owactzopej' ososzego rozwoju działalrioścI rzemi~sła ,i - wyko'rzystanią jeg~ .
- biśc'i,e przez artystów :- pląstykow i fotografików b~- ,
możliwośdgosp.odarczych stosownle 'do potrzeb społecz
dących członkami związków tWÓTCÓW b,ądż posi'adanydi i charmonijnego . rozwoju ' góspodą.rki ną-r0ci o,w ej,
J jącycn uprawIl:ieaią .do i"ykonywanj a zawaduartySfy'"
zwl-aszćza, wzalvresiezaspokaj~hla potrze,b ::lQJdno,sci 'r 'rol~.
'l'iJą.sl·ylJoo lub Joto'g rafika . stwierdzone ;:-zaświaaczeniem
. Ministerstwa Kl!ltury ' iS~tuki, . '. .'
- ."
nic:twa na us.ługi iwyro.b y rynkowe, oraz ~więklizenia roli
r-ad narodowych w k.i erowaniu tą dziedzinądz.i<ałalrrości
.,
"15:) ~tw.órcz'ości ludowej i artystycznej.;
indywidualnej
postanawia
się, co następuje:
'
_
,'!,--,
'
,
~. Rada Ministrów może VI drodze . ,t<o zp,Qrząqzeniil'
"ekrem:'ić ,dcil'sze rodz.ajed~ralłaqn1}-śd' .',g,ID'SiP.'Fc%ei, ' łćttiJf'y.iih ·
-ustawa nie !(irotyćzy; ' " , i .

Art. .2 • •Ri.em,i,o slo ~p:Owinno pyt ~ykióny~arrę zgpqnie .,
wytycznymi narodcJ.weg.Q płanu ,'§ oSjlod1ircz:eg'~, o'k,T'es}ą- ,
'Pr~episY' ~!Ji;ln~.
-Jqcym( 1tierun'k'i je:goG:iiałanltioraz . zailaui.:<\goŚp6ualrC!liB
9rgan'i1;a~Ji +zemle'Slni'cz;y ch!
't;ftkte ' śrug:k'i -;la ~ćh T-ea\l'i- '
Art. 1. 1. Rzemi osłem w rozumierhu usta~y Jest ''l-a~
iaC:ji.,
"
, WOd.0iWe w,yklOlly-w'ani:e ~pr,z.ezosob~ f,i,zy.czną 'we ,wlasn:Yilll
imiBntini g oąp0:dp.r;c zej ·dz:~aJ-ąTn @ści wytwó rc ze j i usł\łg.olN',eJ.
Att;, 3. 1. Rzem:i.oslo " m~0'Ż'~ 'lr.yć' w,y.k'Oti~rre ~1lrzez
, oS01ię 'fizycznąptiS;i:a,!Jają'c:ą 0upuWi-eame '-;l!L:!'ira.wme a.łe wy-'
2. ' Ust~;wa' ńle ,ao.tytzy~
dane przez właściwy orgah,r4Qdm\i~.st'f'acJi :pa\l1rstwGiWi'e'j.
1) działalności ' han,'ctlCJ.wej i prjemysłu gastronomiczI}ego,
, Rozdzi.ął

oZ

,/

;a

"

,

I,

;'

I
,

,

2.

-

'/

2) działalności wytwó rczej

zakresu gospodarki rolnej,
ogrodniczej,
l.eśnej
i
.hodowlanej,
.
. f
o

,

\

3) ' usług w dziedzir;ieprieyvozu i spedycji,

4)us'ług w za,kiesi~ p?o jektowa,nia robót~,bud'o"YIgnych
i 6pracowar'l technicznych,
:,

,

""

"

'

I

6)P~b1iCznejd~iałalnOŚ'9i ciI'tystr-Eznej {To:.rywko~ej, ', '
\ 7)
8)

.

3. Uprawnienie wyqp.je się na rodzaj rzemiosławsk.'ii- "
zany przez. zainteresowap:ą osobę"

'

,5) iUsług, z_zakresu I~eodezji,

ypra-Wnieniag.0'ł"ykonywani/a rtemiosła iwydaje, sł~

w formie:
,
,."
,
"1) potwierdzenia źgłoszenia ' wykonywania rzemioSła, ·
" 2) zezwóleniana wykonywanie rzertli-osła.

Z

źakłi;łdpwnaukowych, 'pracy -,zclw'o dowej nauczycieli
i wychowawców,

.

_

.

4. Osolra wysitępujilca o .wydanie uprawnienia' obowVlzana}es't ws'kaza.ćs'i(~difbęz'a'kładu rzemieslriiĆze(:Jo,a także tytuł: prawny do zaJmowania potrzebn ych w fym celU:
'!p!!}IDj.e'S~zcwn lub .terenu.
..

'.
S.JeŻeli z rodzaju · wykonyw'ćH)-ego tZąI?iosła wy:niki:l(~ .

zakładów- IElczniczych, ambulatoriów, przychodni; ponudni ' 'Zd:rowi'a,
o

I,

m6!l:e z'agIlO-i:en1e ,zdnow,Ia J,u;b!Ż:B'cira ,a:H>:oa'Sto:tny..c h Jntere.
sóW oS,ób korzystających ze świadczen lub zatrudnionych
9)' dztałaln'ośoiwydawniczej, poligrafkznej i JonogFaficzprzez ..rzemieślnika pracowników, . uprawnienie do,
jn'e:j,
'
'W'ari'ia , l'zenU'€>'s'ł'a wyiilaij.ers'i'ę j ed\ynlie f0'S'O'łY€lxń 4)'o'S.1eada1!lcy:in
JlO) ms?łu'g , 'Ś:Wi'6.dcz€!n~ch .:w ' 'W·ykonywa:ni>u w oJn.ydh Z'awo- . iocrp'O.wieahire lkw-a'!1'fi1k>at:rę ZlfWiOtlew.e. -,
.
.
..
"'.

"

0--,

",

/

.••..• \,

cl~

(

11) tlsługw , za~reśi,e pośredIj.ićtwaprzy :zawreraniuIńa'ł-'

żenstw, 'us,łu,g piurpIsania podall, biur. tłUInaczen, prz.e : / iP;isy~aI1YallcifnasiYnie - 1~~lu.g. 'bi.u~.dw.ydh,

1:4}

Illsłll;9'

-.1:a} pracy

lhatelarsk,icb,

/.

nakładczej,

,

6. Minłs:ter . iliI'aĄCiLhI W>ew.n:~tu-neg.o :i Jilslu,g ,pc;f .tPQTcO:ZU- .

.,mienflł

;z

i7lai;nt er,e8o;wiltl~imj.ńiśfr,ami

d' O~PQr,2iąc;l,żenj.a:
\
'

. \
.

eIDl'Bśli , w ,d~Q_'

.

f ) ·zasa.ay " ioznaczan1i'a lf~a:lu o/eInrosla 'W 'WWa.wa;Ji~911 ·
.- ~' tipl'aw;irreln!fch; . ,Uwzg:~ęjmii'j:ące .'dtf0w:tąru:rą~" ~a<s~;tfPkaqę .gospo:Oia!r:]Q ntiJ."O'd:.clw,ej fłłlst. '3ł ,
, . ,~~.,,<!,
I

!

f d

I

Dzie-nnik Ustaw Nr 4

-

2) ." rodzale rzemiosł, których wykonywani1l wymaga po-

siadania
(ust. 5).

odpowiednich

kwalifikacji

zawodowych

7. Wydanie uprawnienia do wykonywania rzemioosobie zatrudnjonej w jednostce gospodarki uspołecz
nionej wymaga przedłożenia pisemnej zgody tej jednostki
"na uboczne" wykonywanie określonego rzemiosła. Uprawnienie podlega cofnięciu w przypadku , utraty zgody pratodawcy, Uprawnienie wydaje się wyłącznie ' na d:ciałalność
póle-gają cą :13 świadczeniu usług dla ludności i rolnictwa.
sła

Rozdział

Potwierdzenia

zgłoszenia

2

wykonywania

29

, /

Poz. 20

, 3. Zezwolenie na wykonywanie rzemi-osła uprawnia
do zatrudniania sześciu, a w rzemiosłach budowlanych
ośmiu pracowników. Ponadto zezwolenie uprawnia do zatrudniania do dwóch emerytów lub rencistów oraz pracowników nie zatrudnionych bezpośrednio przy wykonywaniu
rzemiosł? (sprzedaż
wyr'obów, utrzymywanie czystości,
prowadzenie kasy).

4. ' Organ wydający "zeZWOlenie na wykonywanie rzena wniosek zainteresowanej osoby wyrazić
zgodę na zatrudnienie większej, niż wymieniono w ust. 3;
liczby pracowników, jeżeli zwiększenie zatrudnienia uzasadnione będzie ze 'względu na rodzaj rzemiosła .- istniejące
zapotrzebowanie na dane wy.roby lub usługi oraz nadwyż
ki siły roboczej na danym terenie.

miosła może

rzemiosła.

's. WłaśC'iwo,ść organów administracji państwowej w
Art. 4. I. Potwierdzenie zgłoszenia wykonywania rze- zakresie wydawania zezwoleń na prowadzenie prac geolomiosł a wydaje si"ę na wniosek zainteTesowanej osoby, jegicznych oraz tryb wydawania tych zezwoleń określają
żeli przedmiotem dzi a łalności będzie świadczenie usług dla
odrębne przepisy.
ludności lub rolnictwa, wytwarzanie artykułów u"żytko
wych pr żez naczonych na zaopatrzenie rynku oraz wy.roArt. 6. Wydania zezwolenia na wykonywanie rzemio~
b6wo charakterze regionalnym, pamiątkarskim i artystyczsła można odmówić:
nym osobiście lub " przy pomocy członków rodziny pozo1) os-obie, która została skazana prawomocnym orzeczesl ają c y ch we wspólnym gqspodarstwie domowym i nie '
niem sądu, jeżeli z charakteru przestępstwa wynik i~,
wi r; cej niż jednego pracownika oraz dwóch emerytów lub
że prowadzenie przez tę osobę zamierzonej działa."
rencistów, Jei.e1i wniosek odpowiada tym warunkom, nie
nośc~ gospodarczej zagraża interesowi społecznemu
m ożna odmówić wydania potwierdzenia zgłoszenia wykonyw ania rzemIosła,
2) jeżeli zamierzona działalność ze względu na jej rG'
dzaj, rozmiary, miejsce wykonywania lub niezgodno:'-ć
2, Osoby wykonujące rzemiosło na podstawie poz zasadami racjonalnego zatrudniania wykwalifikowa"twie rd zenia zgłoszenia wykonywania rzemiosła mogą równych kadT byłaby sprzeczn~ z interesem społecznym.
nież wykonywać usługi konserwac.yjno-naprawcze i rem ont owo-budowlane na rzecz miejscowych jednostek gospoda'rki uspołecznionej.
Rozdział 4
3. Minister Handlu Wewnętrznego i Usług po porozumieniu z zainteresowanymi ministrami może określić w
Kwalifikacje zawodowe.
dr odze rozporządzenia rodzaje rzemiosł, które mimo zach owa nia warunków wskazanych w ust. 1 mogą być wyArt. 1. 1. Dowodami posiadania kwalifikacji zawodok ony wane wyłą'cznie po wydaniu zezwolenia na wykonywych do wykonywania rzemiosła są:
wanie rzemiosła.
1) "dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym ' dant.Llu
rodzajowi rzemiosła,
4, OsOby posiadające stosownie do przepisów o nauce
za wod u w rzemieślniczych zakładach pracy uprawnienia
2) świadectwo CZeladnicze w zawodzie odpowiadającym
do sikolenia uczniów mogą zatrudniać uczniów w liczbie
danemu rodzajowi rzemiosła w połąc·zeniu z dowodem
d opuszczone j przez te przepis y.
wykonywania pracy w tym zawodzie przez okres c'o
najmniej dwóch lat, po uzyskaniu świadectwa czelad5. W uzasadnionych gospodarczo i społecznie przyniczego bądź wykonywania pracy przez okres pięciu '
padkach organ, który wydał potwierdzenie zgłoszenia wylat
przed uzyskaniem świadectwa czeladniczego,
konywania rzemiosła, może zezwolić osobie po~iadającej
to uprawnienie na okresowe z'a trudnienie większej niż wy3) tytuł " robotnika wykwalifikowanego, odpowiadający
mieniona w ust 1 liczby pr?cowników.
rodzajowi danego rzemiosła w połączeniu ż dowodem
wykonywania pracy w .tym zawodzie przez okres co
naJmniej dwóch lat po uzyskaniu tytułu robotnika wyRozdział 3
kwalifikowanego,
Zezwolenie na wykonYwanie

rzemiosła.

Art. 5. L Zezwolenie na wykonywanie rzemiosła
wydane jednej osobie albo dwu , łub więcej osobom, zamierzającym wspólnie wykonywać rzemiosło.
może być

2. Zezwolenie· na wykonywanie rzemiosła uprawnia
do zatrudniania przez osobę wykonującą rzemiosło człon
ków rodziny poz'ostających z nią we wspólnym gospodarstwie domowym oraz uczniów w liczbie dopuszczonej przez
pTlepisy o nauce zawodu W rzemieślniczych zakładach
pracy.

4) dyplom lub świadectwo ukończenia wyższej lub śred
niej 's;lkoły technicznej albo artystycznej, której program obejmuje wiadomości niezbędne do wykonywania rzemiosła, w połączeniu z dowodem wykonywania
pracy odpowiadającej rodzajowi rzemiosła przez okres
co najmniej dwóch.Jat.
2. Jeżeli przepisy szczególne uzależniają wykonywanie określonego rzemiosła od posiadania także illnych
kwalifikacji niż wymienione w ust. L os oba ubiegająca się
o wydanie up rawnienia powinna się wyką.zać posia daniem
takich kwalifikacji.

. -:.. - 30, -
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. Art. ·8. 1. Orgańwłaściwy do wy<lania " uprawni.en,ia.
w uzasadnionych przypadkach zwalniać poszczegól-.
oe osoby od obowiązku przedstawienia d"owodów posiadania kwaliHkacjd zaw.odowych lub uznać za: wystarczającą
pracę 'w zawodzie- vi okresie krótszym, niż wskazano w
. art. 1 ust. 1, jeżeli os'oby te wykażą w inny sposób posiadanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania danego
rzemiosła . .

wykazan~h

może

2. Przed podjęciem decyzji, o której mowa w ust. 1.
, organ w;ydający uprawnienie zasięga opinii izby rzemieśloiczej, a o ile chOdzi o osoby legitymujące się świa
dectwami szkolnymi - właściwego , terenowego organu
administracjI państwowej. Izba rzemieślnicza może uza, leżnić . wydanie opinii od przepr'o wadzenia egzaminu
sprawdzającego.

'

.

, "

Rozdział

Wy)mnywanle

'

.

2; Zas ad y powoływa nia komisji 'egzaminacyjnych, ich
skład, sposób przeprowadzania egzaminów, ' wzory dyplo~

rr:ów i świ:edectw, zasady wynagradzania czł o nków komi- '
s i oraz wysokość opłat egzaminacyjnych ustala regulamin wydany przez Centralny Związek Rzemiosła i zatwierdzony przez Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług.

2. Do egzaminu mistrzowskiego może ' być równi e ż
d opuszczona osoba nie posiadająca\ świadectwa czeladniczego lub .dowodu posiadania równorzędnych kwalifika c ji, która wykaże , iż przez okres co najmniej 'Sześciu lat
wykonywała samod zie lnie rzemiosło na podstawie. uzysk ililego uprawnienia.
3. Osoba, która
wł aś ciwą

strza

k.o misją

zł-ożyła

egzamin mistrzowski przed
otrzymuje dyplom miw określonym zawodzie.

egzaminacyjną,

rzemieślniczego

Art. 11. 1. Do egzaminu czeladniczego może być dop uszczona osoba, która ukończyła naukę zawodu w rzemie śl nicz y m zakładzie pracy i spełnia inne warunki okreś
lone przepi sami o' nauce zawodu w rzemieślniczych zakła
d ach pracy, a także osoba pełnoletnia, która w inny sposób niż w trybie tych przepisów nabyła umiejętnoś~i wykonywania daneg o . rzemiosła. Egzamin powinien objąć
sprawdzenie umiejętności praktycznych i wiadomości teoretycznych w zakresie objętym programem szkolenia
uczniów rzemieślniczyc~
2. Osoba, która
właściwą komisją

czehldnicze w

zł-ożyła ,

egzamin czeladniczy przed
otrzymuje świadectwo
zawodzie.

egzamdnacyjną,

okteślońym

Art. 12. 1. Egzamin sprawdzający posiadanie kwal.ifikacji niezbędnych do wykonywania rzemiosła polega na
stwierdzeniu praktyc~nych umietętnośd wykonywania ' daDego rzemiosła.
2. Egzamin sprawdzający przeprowadza właściwa komisja egzaminacyjna. Osoba, ktÓra złożyła egzamin sprawdzający. otrzymuje zaświadczenie stwiE!-rdzające
.
. za'kres

kwalifikacji zawodowych do wykon-ywania

okre ślonego rzemiosła.

Art. 9 • .1. Izby rzemieślnicze powołują komisje egzaminaC)ijne do przeprowadzania egzaminów tnistrżowskich
-i czeladniczych oraz egzaminów sprawdzającyc~.

Art. 10. 1. Do egzaminu mistrzowskiego może być
dopuszczona osoba, która pos iada świadectwo czeladnicze
l ub dowód posiadania : równorzędnych kwalifikacji w danym zaw odzie oraz dowody stwierdzające wykonywanie
FdCy w danym rzemiośl e przez okres co nafmn ie j trzech
lat.

Poz. 20
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rzemiosła.

Art. 13. 1. Siedziba zakład'\l rzemieślniczego powinna
być oznaczona na zewnątrz w sposób .widoczny. W ozna- '
czeniu tym należy uwidoczni~ dokładnie i czytelnie imią
i nazwisko osoby wykonującej
konywanego rzemiosła.

rzemiosło

oraz rodzaj wy-

2. Postąnowienia ust. 1 dotyczą odpowiednio pieczą
tek i druków . używanych przy wykonywaniu rzemiosła.

Art. 1;4. Osoby, które . w ramach posiadanego uprawnienia do wykonywania rzemiosJa prowadzą działąlność
usługo.wą, mogą wykonywać usługi w za·kładzie rzemięśl
niczym lub w miejscu wskazanym pÓ;ez zamawiającego.-I
a także posiadać punkty przyjmowania zamówień.
Art. 15. 1. Osoba wykonująca określone rzemi'Osło
podejmować ws·z elkie . czynności i prace ' niezbędne
do całkówitego wykonania i wy~ończenia wyrobu ' lub
wykonania świadczonej usługi . Osoba ta przy wykony.waniu rzemi os ła m oże , korzystać z usług jnnYch rzemieślni
ków,rzemieślniczych spółdzielni i innych jednostek gospodarki uspołecznionej oraz z a mawiać . , wy,konanie e lementów do wytwarzania wyrobów lub ś:wia d.czen,ia usług.
może

,, :~

';

2. Osoba wykonująca rzemio s ło może w uzasadnionych przypadkach udzie li ć ' pełn omocnictyva do _;w ykonywania rzemiosła. Udziel enie p e łn o m ocń ictwa w ,y m,ą..ga,. zgody organu, który wydał upra wnien.ie do, '. Wy~onY,wania
rzemiosła. '
'.J"r.1.
~::.!,.,a,ł

Art. 16. 1. Osoba wykonująca rzemiosło mqż,e ) prze: ,C"
dawać własne wyroby w miejscu wykonywania rz~miosła
oraz na targach i targowiskach, a także wysyłać lub· dostarczać je odbIc;)fcom.
2. Zas9dy sprzedaży wyrobów własnych w odrębnych
punktach sprzedaży, na targach i targ.owiskach oraz wyrobów obcej produkcji przez ,osoby wykonujące usługi
określają odrębne przepisy.

,

Rozdział

/

6

Cofanie I wygasanie
.

,

uprawnień.
I

Art.: 11. 1. Uprawnienie podlega cofnięciu, jeżeli osoposiadającej uprawnienie prawomocnym orzeczeniem
sądu zakazano pwwadzenia działalności wytwórczej lub
usługowej albo wykonywania zawodu.

bie

2. Uprawnienie może
wydano to uprawnienie:

być cofni ęte, jeżeli

osoba, której

skazana prawomocnym orzeczeniem ' sądu za
a charakter czynu przestępczego i osoba
sprawcy nasuwa uzasadnione wątpliwości co do rze- '
teinego i zgodnego z interesem społecznym wykonywiniia rzemiosła,
,

1) zostal'a

przestępstwo,

2) prowadzi działalność gospodarczą w sposób powodują

cy uzasadnione skargi - na rzetelność wykonywania
produkcji lub świadezenia u5ług,z tym że cofD;ięcie
uprawnienia może nastąpić, na wniosek izb~ rzemfeśl-

·Dziennik Ustaw Nr
nkzej lub z

.4

UIlZędli

-

po· po)'&zumj.enhr z

Poz. 20
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izbą rzemieśl" ,

niczą,

sięg,rrięciu

opinii' zainteresowanych organów adrninistracji
l ub organizacji 99spodarczych.

państwowej

" 3) zmietrrłlr;~:W ;'spGs6b>za>Sadni€zy rodza1 wYkonywanego
rzemiosła lub zmieniła siedzibę zakładu rzemieśln icze
go, określone w zezwoleniu bez zgody organu, ktory·
, je wydał, lub przekroczyła dopuszczalny stan zatrudnienia,

2. Decyzje , o ' cofnięciu uprawnienia organ wł asc iwy
podejmuje po wysłuchaniu wyjaśnień zainteresowan ego
oraz po zas ię gnięciu opinii cechu, ił o ile chodzi o c zł o n
ków rzemie ślniczych spółdzielni, także tej spó klziein I

-4) zawarła Wnowę spółki w celu wspólnego wykonywania rzemiosła .lub udzieliła pełnomocnictwa do wykony~ania rzemiosła bez zgody organu, który wydał
uprawnienie,

Art. 22. 1. Organy właściwe do wydawalllu utJ rdwdo wykonywania rzemiosła upr awnione są do prz.eprowadzania kontroli działalności osób wykonujących
rzemiosło w zakresie posiadania wymaganych upra,,:,ni e ń
l zgodności tej działalności z przepisami ninie jszej ustawy.

/'

1). nie wykonuje rzemiosła przez OKres dłuższy niż 6 miesięcy

bez

ważnych

powodów.

.

3'. Organ, który wydał decyzję o cofnięciu uprawnienia, ustala jednocześnie termin zaprzestania wykonywania
rzemiosła. Ustalony lermin, który z wyjątkiem sytuacji
określonej w' ust. l nie może być krótszy niż 3 miesiące,
powinien umożliwić zainteresowanemu zlikwidowanie wykonyw,ania rzemiosła.

, Art. 18. 1. Uprawnienie do wykonywania r:lemiosła
wygasa w przy;padku: '

nień

2.W przypadku stwierdzenia wykonywania rzemi os1a
bez wymaganego' uprawnienia organ wskazany w ust. 1
zakaże
dalszego jego wykonywania, a w przypadku
stwierdzenia uchybienia obowiązkom wy'nik,ającym z usta,
wy wezwie osobę wykonującą rzemiosło do usunięcia tych
. ucłiybien w okfeślonym terminie .
przypadlcu , powstjmia
wątpliwoś,Ci, , iż przy wykonywaniu rzemiosła naruszone
zostały przepisy o ochronie zdrC»wia lub życia zatrudnionych lub innych osób, organ wskazany w ust. ,I zawiadomi o tym inspektora pracy ' lub właściwy organ ad'ministracji państwowej.

w

1) rezygnacji z dalszego wykonywania rzemiosła,

2) zbYGia lub

DZIAŁ

wydzierżawienia zakładu.

Rozdział

2. O wygaśnięciu uprawnienia orzeka organ właści
wy do jego wydania. Wydane_ uprawnienie 'podlega , zwmłowi do organu, który je wydał.
' Art., 19. ' L Na podstawie uprawnienia wydanego rzemieślnikowi może być po jego , śmierci nadal .w ykonywane
r.ze.m!i!osło w' -ramach określonych 'oŃ tym uprawnieniu na
rachunek spadkobierców pozostających na utrzymaniu rze~
mieślnika , d'o ch wili jegO śmierci, jeżeli są nimi zstępni
albo. wśpółmałżonek.
'"

Organizacje

Art. 23. Organizacja-mi

4. Wykonywanie rzemiosła na rachunek spadkobierców wymaga uprzedniego uzyskania zgody organuwłaś
ciwego do wydania zezwolenia. W razie spełnienia warunków określonych w ust. 1 i 3 nie można odmówić wyraże
nia zgody.
Rozdział

Właściwość

7

organów i postępowanie w sprawach
do wykonywania rzemiosła.

uprawnień

, Art. 20. Organem pierwszej instancji właściwym do
wydawania uprawnień do wykonywania rzemiosła oraz iN
innych sprawach określonych w ustawie związanych z wykonyw ~l'łi;em.r,:r z~m ios-ła- jest terenowy organ administracji , państwowej stopnia podstawowego, właściwy ze względu, na siedzibę zakładu.
.
Art. 21. 1. Decyzje w sprawie wydaniazezwoleni et na
wykonywanie rzemiosła : or ga,n , wł~ściwy , podejm'uje po · zasięgnięciu opinii cechu, a w razie potrzeby także po·.za-

r~emieślnicze.

samorządu rzemieślniczego są:

1) cechy,
2)

spółdzieln i e rzemieślnicze,

3) izby

rzemieślnicze,

4) Centralny ZwiązeK Rzemiosła. , .

2. Na rachunek zstępnych rzemiosło może być w y konywane do czasu osiągnięcia przez nich pełnoletności lub '
ukońc·zenia nauki w s·zkołachśrednich lub wyższych.
3. Jeżeli wykonywanie danego rzemiosła uzależnione
jest od posiadania odpowietinich kwalifikacji zawodowych,
osoba ustanowiona do wykonywania rzemiosła na rachunek spadkobierców powinna posiadać takie kwalifikacje.

II

Rozdział

2

Cechy.
Art. 24.

1. Cech jest

społeczno - zawodową

cją rzemieślników; członkami

cechu

są

organizaosoby wymienione

w ust. 2.
2.

Obowiązek

należenia

do cechu,

właściwego

ze

względu na przedmiot i miejsce 'wykonywania działalnoś

ci,

mają osobyppsiadające

rzemiosła,

których

z

uprawnienia do wykonywania
osób określonych wart. 3 ust. 7,'
do cechu nie jest obowiązkowa.

wyjątkiem

przynależność

3. Cech nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru przez upoważniony do tego terenowy organ '
administracji państwowej, określony w przepisach wydanych na podstawie ust. 4.
4. Minister Handl.u Wewnętrznego i Usług w porozumi eniu z Centralnym Związkiem Rzemiosła określi w drodze rozporządz e nia zasady tworzenia, rejestracji, łączenia
i likwidacji cechów, przyn i:lleżności rzemi eślników do ' ce, chów oraz zakres nadzoru terenowych organów administracji państwowej nad ich działalnością .
Art. 25-; 1. Do

zadań~ cechu , na-le~y:

1) prowadzenie' wśród członków pracy społeczno-wycho
wawczej, mającej na celu szerzenie zasad etyki zawo-

,

Dzi ennik Ust aw Nr 4

dowej oraz wykon ywania rzemioslazgodnie z interesem sp o łecznym,

2) reprezentowa nie

Czł o nków cechu wobec terenowych
o rga nów administracji państwowej, organizacji społe c zn ych i g ospodarczych oraz przedstawianie właści
wym te renowym organom administracji państwowej
wni os ków co do wy korzystania możliwości gospodarczych czł o nków cechu,

3)

organizowanie pomocy dla członkow cechu wd~iedzi
. ni e podnoszenia kwalifikacji zawodowych I rozwoju
p o st ę pu techniczńe go oraz poprawy warunków wykonywania rzemiosła, I

4)

wyk on ywanie k ontr oli działalności zakładów IZ'emieśl
nic zych i rozpatr ywanie skarg na działalność człon
ków cechu,

5)

inicjt:> wani e, organizowanie i"nadzorowanle naukI rzemi os'l a w zak ła da ch rz emieślniczych oraz kontrolowanie wypełni a nia przez młodocianych zatI:udnionych w
ce'l u nauki za wodu obowiązku dokształcania się w
w szkole,

6)

Poz. 26
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sprawow anie kontroli nad przestrzeganiem warun:ków
i higieny pracy w zakładach rzemieślniczych,
'
b e-zpi ecz e ństwa

7) organizowanie działalności socjalnej I kulturalnooświatowej dla ' członków cechu, uczniów i prac'Ownlków zakł a dów rzemieślniczych i cechu,

"-

4)

pozbawienie prawa wYb! erałnosci do- organów ' cechowych na okres do 3 lat.

3. W uzasadnionych przypadkClch sąd cechowy może
od , orzeczenia kary wystąpić z, wnioskiem
o cofnięcie uprawnienia
w,ykonywania rzemiosła lub
pozbawienia prawa szkolenia uczniów.

niezależnie

. 4. Od orzeczenia sądu cechowego służy odwołanie do
sądu
odwoławczego,
działającego przy
Izbie rzemieślniczej, w ciągu 1 miesiąca licząc od dnia doręczenia orzeczenia. Orzeczenia rzemieslniczego sądu odwoławczego są ostateczne. .
!l"Zemieślniczego

5. Właściwość, zasady i tryb postępowania przed są
dem cechowym określa regulamin wydany przez CeritralJ?y Związek Rzemiosła.
(

Art. 28. L Członkowie cechu obowiązani są , do uiszczania składek członkowskich. Wysokość składek człoIł
kowskich ustala walne zgromadzenie członków cechu według zasad ustalonych przez Centralny Związek Rzemiosła.
2. Składki członkowskie podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowan i u -'egzekucyjnymw administracji.

,

8) ~spółdzi a łanie z właściwym związkiem zawodowym 'w

org apizowaniu działalności socjalnej i kulturalnooświatowej dla Uczniów i pracowników zakładów rzemieślnkzych,

9)

wykonywanie innych
sów szczególnych.

zadań wyni~ających

z przepi-

2. Do zad aB. cechu należy ponadto inicjowańie 1_ popierani e rozwoju spółdzieln,i rzemieślniczych zrzeszających
członków cechu i ścisłe V;; spółdziałanie z tymi spółdziel
niami w zakr esie ud zielania rzemieślnikom pomocy przy
wykonywaniu rzemiosła.
.

Art. 26. 1. Organami cechu są: walne . zgromadzenie
komisja rewizyjna sąd cechowy.

członków, zarząd,

2. Zak res i tryb dzi a łania cechu i jego organów oraz
tryb od w o ływ a nia od uchwał . organów Cechu określa statut cec hu.
3. Centralri'y Z w iązek . Rzemiosła, po uzgodnieniu. z Ministrem Han dlu W e wnętrznego i Usług, ustala zasady, jakim pow inny odpowiadać statuty cechów.

Art. 27. 1. Członkowie cechu podlegają odpowiedzialzawodowej pr ze d są d em cechowym za naruszenie:

ności

1)
2)

st a tuto wych ob o wi ą zków członka cechu i uchwał stat ut owych organów organizacji rzemieślniczych,
zasa d et yki' zawod'o wej lub rzetelnego w ykonywania
zawodu. ~.

Kary

s ą następujące:

do

Rozdział

3

Spółdzielnie rzem ieślnicze.

Art. 29. 1. Spółdzie lnie rzemieślnicze są organizowane i działają na zasadach określonych w ustawie z dnia
17 lutego 1961 r. o spółdzielniach i ich związkach (Dz. U.
z 1961 I. Nr 12, poz. 61 i z 1974 r. Nr 47, poz. 281), z wanej
dalej "ustawą o. spółdzi elniach", o ile przepisy niniejszej
ustawy nie stanowią inaczej.
'2. Spółdzielnie rzemieślnicze zrzes~ają rzemieślników,
których siedziby zakł adów znajdują się na terenieobję
tym zakresem działania spółdzielni. Członkami spółdzielni
mogą być również cechy oraz pracownicy spółdzielni. .

3. Dla prowadzenia działalności mającej na celu obsłu
potrzeb gospodarczych rzemiosła mogą być zakładane
spółdzielnie rzemieślnicze osób prawnych.
'
gę

4.

Spół dz ielnie

mi w sprawach

rzemieślnicze

objętych

współdziałają

ich zakresem

z cecha-

działania.

. Art. 30. Zadaniem spółdzielni rzemieślniczych jest organizowani-e , w ramach narodowych planów gospodarczych,
działalności usługowej i wytwórczej rzemiosła, udzielanie
pomocy rzem i eślnikom -w wykonywaniu ich zadań oraz
prowad·z en ie . własnej działalności gospodarczej i społecz
no-",ychowawczej. W szczególności do zadań tych spół
dzięlni należy:

działalności

VI zakresie za opatrywania
w surowce, materiały, części zamienne,
maszyny i narzędzia pracy,

1) prowadzenie

rz emie ś lników

2)

l} up omnienie,

organizowanie i prowadzenie zbytu wyrobów i

usług

rzemieślników,

2)

nagana,

3)

zw i ą

3)

pozbawienie pr awa do korzystania z określonych
cechu, przewidzianych w statucie , na okres
do 1 r ok;',

prowadzenie własnej dz i ałalności gospodarczej
zanej z realizacją zadań statutowych,

4)

upowszechnianie, przy współpracy z ce'c hami,
dzielczych form działania rzemiosła,

spół

ś wia dc z eń
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',

-

"S} . ~f<~WiadZenle ' dział-a:łno~c.i~olec1;ll'.Q~w'yclww<ilw.ezeł ·
w.śrofl ,.~ z:łonkl)w i pr(ac0wni~ó'WH
6)

1~) :s zeTme'hi~

\Wffilia
11~

zaspokajan,ie · potrz.=.b socJalnych pracowników.

ii :roZWJin,ain ie

.,

'.

,~

t'··

'2. Człbńkami 'izby r;zerriieślfii'czej :sącec:1ry l 's..P91łd.zi·e'l

nIe

-'

o'

'-

rze-mitl'ś'lni:eze azta'tat~'Ce

s'ieą~i'b ę

~.,

I

na terenie

na ne'cz

G-zlalaln-ośd

rz-eIliirosła. , mająPe

'ji by u em'i es1t,nk ze).

..-

".'\

Diiala1nuść iżby rzemieghń'C.ze'j :me:ż"e
~edno 'lub Więcej -województw,

db~jmow'a:c

'3.

~

r'"

r;,~

4. -Cen.-tr·a1n:y:Zwiią-Eek. Rzetni'0s'Ia :pu ,p0TXJ'z.qmreniuz ,zainteresowanymi 't erenowymi orgallilm'i arllIli,i1J.l stT:ircJi -p,ań
.lSt,wow ej . s't opnia .wojewódz.kieg.o ~wQrzy i znosi izby r.zeJlIieślni-cze, or.az okr"eSla - ich teren0wy zak<T es diialani'a,
;~a,zwę i siedzibę:

.

!f;

,'""

rzęmieślnicza

posiada

oso.bowoŚć prawną,

.A'I';t. 32. L. Do z.adaR izby ,r,zemieślniczej należy nad-,zór a- koor.dynowani.e działalności L21emipsła.cechÓ\w j .spół
dzielni rzemieśl.ąiczy.c-h" TQzwijan ~e . planowej dz iałalnosci
lf,zemiasłaor·az ,u'dzielani-e..mu w.-szechstr.onnej ,p.o-m0qr.. a w
l

Jzczeg~ln~śd;

-

brai

uc:hwał

,z przepi'O"I'g.a·nów Centrahrego

"

2. Izba _ rzem;i.~ś1rticia ,!il'tG2<e w 4i>TzYlli>a'Cilkach naruszania pr zeż statu towe organy jednos ~ ek .w niej zrzeszonych
.tJ!lHlepi só,w ,pr,mwa i0r<dZ ;achwał ' iz'b y lTzeruesm icrej ;i Cen'.tr,a,lne,g'.(i) Zw.iq:.z ku R;z,e;mi<0s1a 4ldlyJ.ać adawaly " ityr:h -GTlg-'a nów , ,2 wyjątkiem uchwał walnych zgromadzen .
.
,

,"""

,

.

3. W 'ml,miesi 6I'lilll ,d'0 uchwa ł 'w.a1ny ch ~,r,omad.zeń
w pq:ypadkach ,wskazanych w ust. 2 - iib i..E!i !I'.z~m;jeślni
czej służy jlra wo zawieszania wykorrania t ych 'uchwał. Za\wies.r end'e UCB Wilł.ły m,0Zre nas:t;ąpit 'IN rolągu , ałie re:ch ty.godni od' dnia powzięcia o niej w.i ad.omQści. W takim przy:' p,a:~·ku. ' w termi nie 7 Oni od daty zawi eszenia uchwały walnego ,z~,<il m,ad:JZiem:i;a. 1ll,adeiy 'z,gioSli,Ć w<nii<lilse,k 00 Ce Nt ral- ·
;l\lI'e'ęro ZwJi;ą,vkto IRzemi:ti>'s&a l!J " ltacE.'fł(e;młe ł-e,4. M.chwilłV_ ZaT.Zi;ł ill:
,ce1'llbria~n-e.go Zw;i'~ 1RZ'€W®5-'ła Db:0W1iiq.za!N.y j.est 'W t>ermi,nie ,~:zJtęre c:\;} tyg,~clJmi - od , '01rr.z ym:a1'lia wnioslk.n 'po:C!ijąŁ
uchwal ę
,Ubr żym:t'iil~[ll!l w mocy 11llib <l!tooyleRia ndlwały
w.a:b:yey:.o z!JT0ma.dz.enia.
Art. 33. 1. . Organarni izby
1.)

.z ~ azcl

. lit)

rzemieślI).iczej są:

delegat0w cec hów J .5peldJZielllli

rze.mieśhliczych,

2) 'Fad'a 'izb y.
. 4) kom'isja rewizy jna,

5) '

odwoławczy sąd rzem i eślnic ,zy.

2. Szcze'go'łowy zakres. z;~sa ól.y- i tryb działania iziby
terenowymi organamL
jej organów. tryb powoływania -oriqa"Iiów ' 'Oraz 'trYb od'adm,j:I;lJs-trac~ i pańi>bl(OweJ w ,~pni.waC'p ,us.ta1
hrnia kie- ~ w'o'ływania ..od uc:h wal Iilr'ganów iziby okneś'!,a ' Sttiil,~lit i zibyl.
,.-l'ank;ó w 1'0:ZWOj u d- 2ladań nemi ds<} a. ,c echów i ąp,$~
3. Właściwość. zasady j tr y b postępawanł'a przed OddiZielni uemieślnic,zych or<ilZ wyl ycznycbdo planów .
' . woławczym sądem rzemie ślniczym 'okr€ śla regulamin wy.gos-p0daFczY<jh spółdzi~.ini ,i ich re:a-lizacji.
dany przez Centralny Związek Rzemi'0'S1a.
.3~ współdziała.~ie z 0rganizacjami koorrlynujqcymi działaln0ść gospodar€zą w ', poszczeg,ólnyćh branzach, w
4. Centra lny Związek R z em i osła, po uz.g odnieniu z Mitym równie:ź; z branżowymi orga.nizacjami zaopalrzerria . nist rem Handl.uWewnę,trzn.ego i Usług' 'j Naczelną Radą '
- materiałowego i obrotu towarowegó. ~Spółdziel czą. llstal.a' z.as.acJy, jakim powinny odpowi adać
statuty izb rzemieślni <; zy:ch.
4) współdziałanie z właściwym ' związkiem zawoclowyni w
spraw:ach dotyczących pracowników zatrudnionych
5. Sta h lt izby rJliemi'eśl nh;zej ucljlwia.1a ł Z:iruienia zjazd _ '
z akładach i organiza jach rzemieślni~ziich. J
clel e:gat,ów, ' cech @w i spółdz'i;e1;mi «".ie mi'eśmlczY'c~: Statut .

_

,.
-,

..

'

I

szc~ególnych

2) współd.ziałanie . z ' -właściwymi

.',.,,-"

.

wyni kających

3) -za rz-ąd.

, 1) reprezentowanie ' rzemiosta, ceCb.ó'w i spółdzielni Tze. · ··mies1miczYĆhwdbet t e renoWych Ol'garrów-w'łaClzy °i 'a d~'.'-'" '/m rnistra'Cji państ-wo,,\ej <ill'a"Z oTya1ffzaSii -sp0łecŻl.lyc:'h
, : ,,' 'i :g-ospoo-altczych. ~
'.,
. :
ł~

f

,0

,

5. Izba

.

Związku Rzemiosła.

•
A ,r !. ~1. ) . 'Iżby T~emreś'l'liicze 's~ą sJ)O'łe-c:IJno~:z:aw o:tl:o- ,
'Wyroi i ,g-ospooarGzyIiIi ''DFga'nl iil'cijaIIl:i 'fzem'i ~ła.

I

g~spQ]J. qro

.

/

-~

I

sów

JibY ·'ł',zemle§łntcrz:e :

..,

~

:-:1

,pow0'ływm.e ne-c;,z oznawc'ów d,!},. wyda w ani a opl~liij iW
spraw .d®'tycząc o/o"C''h HemlosJla.

12) wykonywanie innych z'adań

Rozdz.i,a·ł "

/.

form

, "l
.~

· w lT.retm-t0śil€ ,

,zak ne'si'e
"

spó'łdz~clc,zy<cłł

20

,

w

I

wspó'tdziałanie '
~esi-e

7

z organizacjami m.łodzieżowymi w zanauk\i zawodu 'w ł ak'laCii-ach . rzemie śln i czych.

"6) ' sjlrawowanie nadzoru nad działalnością ,zrzeszonych
- 'O r ganizacj i.
, 7) ' puwanie nad, szkolen'i em uczmow w zakładach rzemieślniCzych i O.t'aI:!z;Clin-ie ich ,opie&ą , oraz utr.zymywa·n i'e wspoi pr,acy' 'Z ~terenowymi ,erga:nami ' ild:ministT,acji
państiW:0wej · :stopriia wojewódzkiego w czasie , ~,zkole
nia teOO"etyc,zne!'},o uczniów w ' szk;ola'c h dokształcają
cych' i ośrodkach szkolenia zawodowego,
.

,

J

8) pr,zeprowadzanie eg.z aminów-.Czeladniczych i mistrzow-

skich . oraz innychegzaml now kw'ałifikacyjnych, jak
kwalifikacji zawodowych rze-

',V

wymaga stw·i eT.dzenia pr~e'Z Cel1ltradhy 'ZwiąJZiek RZ'emfoshl.
jeg.o zg0dnoś ciz zasad ami. o k tór ych m owa w ust. 4, ox.az
zatwier dzenia przez ter.e nowy or gan administracji pań
s rwowej stOp'nia:-vojewó.dzldego.. wJaścIwy dl.a Siedziby
izb y rzemie ś lniczej; jeżel i 'izba r zem ieśl nicz a działa na
o"tlszarze- włę c en n iz jednego W'oj ewództw a, , -z at'WieTdzen~e
statutu następuj e 'Po pGT Ozumi-en;lJll ' z t er'enGWymi opganami admin i,s,tr acjip ańst woow e j st ~n1a w,oj~ w.ó d z,kł'e g,Q , na
'których ~bsz ar ze' dzi a ła izba.

"

,I'
;. /"'J

- .,)"

.,
J.

" .~~

~.~

l.

,
/

Art. 34', lzha I,ilIemi,e śl nic,z a ma ,p'LaWO umi,eszcza n·ia na.
d ekumenItach tkwa J.if~kacji .za wi ocl,0wych rzemieślrut~ w pie°cz.ę ci z g'o-d~ em P'ols,Jti.ej Rzeczypl!J$poHt€j -Lud<
o wej.

Art. 35. 1. Dla realizacji cikr eś lonych statutew:y'cb--;za.d!iF1 ,g<ilSipod,ąnczif'ck. s 7lkale·n j'owy.ch 'd SiocJ.al n,ycll i~ba r.ze'.' ~ ,.łlL,ganizo:w:alli-e, ihiPr4&:wi'9:~enie . "dziu:ła:brQ'Ści~ iSp:aiłeC:'ZtUl- .. ..,nrie&1nieza ,..m@i~ <pO\WiO-ly-w-aęwł-asn:E! 't'W'"Vo.Q;F.ę;l;nllmue....'(!lif§'aJii- ,. ,. " :
,f·~''''L-''·'·
,.' ·i<w.'y.thG-wa;wczej,2s:o'ciał-ne~, .1l.kultur,aln()-.9Ś'Wlat;0-w,ej, '," ."zocyjn-ie ,z.akłarly.
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.:<

Zasady powoływania
prowa'dzeniaz ak ł ad.ów,
o któryc,h mowa w ust. l, określaj'} wytyczne Centraln~g'o
Związku R~ miosła , wydane po uzg odnie ~iu z Ministrem
Hanc,ilu , Wewnętrznego L Usług i Ministrem Finansów.

nego Związku Rzem io sła 'i izby rzemieślfiiczej Centralnemu
Związko;'Ni RZE:1mio śła ' słu7.y prawo uchylania ~chwał teg?
organu.

2.

,;7

,.

5

\ Centralny' Związek Rzemiosła.
Art: 36. 1. Centralny Związek' Rzemiosła jest centralną ' społeczno-zawodową ' i gos'podar czą orgaąizacją rzemjosła.

-

" 2) J:zło.nk~miCentralnego ,Związku Rzemiosła s'ą i,zby
rzemieślniCźe.
"

3.

l

Centralnemu Związkowi Rzemiosła służy również
prawo zawieszania w czynnościach członków zarządu cechów i spółdzielni rzemieślniczych oraz izb rzemieślni
czych, jeżeli działalnością swo)ą , naruszają przepis >'l prawa, statut lub 'uchwały Centralnego Związku Ił.zemrosła,
lub odwolywania ich, jeżeli ich działalność jest rażąco
spheczna z przepisami prawa, statuteIp. lub ' uchwał dmi
Centralnego Związku Rzemiosła. W 'przY,Pildku odwoł~ nia
człon ka zarządu Centralny Związek ' Rzemiosła , pełni enie
-, jego fllllkcji może powierzyć tymczasowo innej osobie na
okres nie dłuższy niż 1 rok. Powierzenie funkcji innej' osobie może mieć miejsce również 'wówczas, gdy z' pr zyczyn
innych nii odwołanie członek zarządu lub członkowie zarządu nie mogą pełnić swych obowiązków. Centralny '
Związek może przekazać' izbom rzemieślniczym prawo zawieszania i ;;dwa ływ a nia . członków zar'ządu cecnów i spół~
dzielni rzemieślniczych. ,
4.

("

Rozdział

Poz. 20

Centrainy Związek Rzemiosła posiada, osobowość

prawną.

I

Art.' 37. '1. ZadanIem Centralnego Związku Rzemiosła
Jest nadzór i ,koordy.nacja , działalności organizacji rze- ,
Art: ,38. Do realizacji określonych statutowych zadań '
mieślniczych; rozwijanie planowej działalności ' rzemieślni-'
gospodąrczych,
szkoleniowy<;h . i s o'cjalnych Centralny
ków" cechów, spółdzieln~ rźeinieślniczy'C~ i izb rzerriieślni~ , Związek Rzemiosła może, P9 uzgodnieniu z. _Ministre m
czych oraz zapewnien'ie im wszechstronnej pomocy. Do za· ' Handlu Wewnętrz;nego i Usług I Ministrem Finansów, podań Centralnego' Związku Rzemiosła należy w 'szczególwoływać własne wyodrębnione organizacyjnie zakłady.

. ,'

ności:

,

"

Art. 39. 1. Poza uprawnieniami określonymi niniejszą ,
1) ' reprezentowanre rzemiosła i organizacji rzemieślnl
czych ' wobec organów władzy i, administracji państwo ustawą Centralnemu Związkowi Rzemiosła priyslugują w
. stosunku do, spółdzielni rzemieślniczych t.!ł,p~ilWnienia 'cenwej oraz organizacji społecznych ~gospo(jarqych,
tralnego związku spółdzielczego, przewi'C!ziane w ,ustawie
2) ' opracowywanie ogólno krajowych wytycznych rozwoo .spółdzielrtiach.
,' I, , , ' , /
ju rzemiosła i jego działalności gospodarczej, zgodnie
z kierunkami wyn,ikającymi z narodowych planów ' go2. Ceńtralny Związek Rzemlo'sla ' może . ' pr.z~k'ąza{
spodarczych,
upr a.wnienia, .o 'których mowa w ust., 1" iZb.oin 1z~m~ ~ś1RkG;
czym, z wyjątkiem uprawnień przeWIdZIanych Vi ~ art. 39
3) opraeowywaniei opInIOwanie projektówa~tów praustawy o sp~łdzielniach.
' .,
wodawczych dotyczących rzemiosJa,

"
4) koordynowanie
,i

3. W ~t;sunku do >Centra lnegó Związku " Rzemios':ła ~
oraz izb ,rzemieślniczyoh w zakresje ich działa II1oś:Ci dotyczącej spółdz'ielhi Naczelnej Radzie' Spółqzie1ćzej' 'przysłu- \
gują upra'r~ienia o~reślone w ustawie o spółdzielniach:

na'ctzór nad --działalnośćią izb rzeoraz cechów,

ro

niieślnićzych, spółdzielni rzemieślniczyclY

5) ' ustalanie iasad, jakim' powinny

orga~izatji rzemieślniczych,

odpbwl adać

statlity

''

, 6) ustalanie, w oparciu o przepisy wskazane wart. 42,
zasad . ustalania składek członkowskich 'na rzecz cechów i opłat za usługi świadczone przez cechy oraz
szczegółowych

zasad gospodarki finansowej
cji rzemieślniczych,
' "
'
"

organiza~
I

Art. 40. 1. Organami Central,nego
.

to-

j

.

,

'~

' Związku Rzemiosła

są:

1) krajowy zj,!zd delegatów,
2) rada,

3) za'rząd, ':
wychowawczej, socjalnej, szkoleniowej i kulturalno4}' komisja re:wizyjn~.
oświatqwej przez ' organizacje rzemieślnicze,
,
,
('
'
2. ' Szczegółowe zasaqy, zakres i tryb dżiałania. Cen8) współdziałanie z właściwym związkiem zawodowym w
f
organizowaniu działalności społeczno-wycp.owawczej, \ tralnego Związku Rzemiosła, i tryb powoływania jego o:ga. I neJ" I ,kult ur aln'o - os'wI'a'toweJ'
od uc;hwał organów
CentralnegQ
sOCJa
"
",nów oraz odwoływania
,
,
' . '
' (/
,
'
,
" Związku okresh statuLCentralnego ZWiązku RzemI-osła.
y9) za,wieranie, układów zbiorowych pracy dla pracowni- '
'
'
,
k{)w .;: akładó,w 5 organizacji rzemieślniczych, '
,
3. Statut Centralnego ' Z-wiążtcu Rzemiosła , uchwala
10) :wykonywanie in~ych zadań 'ok;eślonych w przepisach , ,1 zmi~nia krajowy zjazd delegatów.' Statut podlega zaszcze,gólnych.
'
twierdzeniu przez Minisfra Mal1dlu Wewnętrznego i usług;
~.
po porozumieniu ?; '- Nac .zelną _.Radą Spółdzielczą . . /, .ż,
2: Centralny Związek Rzemiosła ,może w przxpadka,c h
naruSzenia' przez statutowe organy izb rzemieślni
~--'
, Roz,dział 6
czych :":::p,rzepiŚów prawęl, s~atutu lup li<;lpvał Centrali1e~o,
Związku Rze~iosła ' uchylać uch~ałytych organów . .
Pi-.z,episyw~po)n~ ' doJyczące ,organi zac'u r~e~ięŚlnlCzy,ch.,
" ,3. W przypadkach naruszenia p,r zez wąlne zgr0.ma~ze
. ' Art.4{ 'Rad~ MiniStrów' okr~Śli zasady; iakres.i tr"yb
n re' ' Órgat1izaćjf ;rzemieślniczych zr~ęszoi'ly'ch : ,;,*,: ,izbi!l . 'r~~~ ,'
mieślniCżiljprZ'~plsów "p'ra wa;stalutu ~lub uchW'ał ' Central: ' współdziałania:

1) ustal,a niezasad prowac,izenia działalności społeczno

'"

'/

~
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'

.;":.

,
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, ' I} Ceritralnego Związku Rzemiosła z naczelnymi i centralnymi organ'ami admninistracji państwowej oraz terenowymi organami administracji państwowej stopnia
wojewódzkiego, jak też z Naczelną Radą Spółdzielczą,
2) izb rzemie~Iniczych z terenowymi organami admini-

stracji

państwowej

stopnia woJewódzkiego.

Art. 42. Rada Ministrów ustala, po zasięgnięciu opinii
Naczelnej Rady Spółdzielczej w zakresie jej właściwości,
zasady gospodarki finansowej Centralnego Związku Rzemiosła, izb rzemieślniczych, spółdzielni rzemieślniczych
i cechów oraz zakładów własnych tworzonych w trybie
art. 35 i 38.
AFt. 43. Naczelnym organem administracji państwo
wej w sprawach uregulowanych niniejszą ustawą jest Minister Handlu Wewnętrznego i Usług.
Art. 44. W celu zapewnienia rzemiosłu warunków do
realizacji zadań wynikających ze społeczno-gospo
darczego rozwoju kraju oraz wszechstronnej realizacji
praw i obowiązków rzemieślników - zasady post'ępowa
nia w sprawach związanych z wykonywaniem rzemiosła
określi Karta Praw i Obowiązków Rzemieślnika.
pełnej

DZIAŁ

Rozdział

Przepisy

1
l

końcowe.

Art. 45. 1. Z dniem wejścia w życie ustawy tr51cą moc
przepisy prawa przemysłowego z dnia 7 czerwca 1927 r.
(Dz. U. Nr 53, poz. 468 z póżniejszymi zmianami) oraz wydarie na jego podstawie przepisy wykonawcze.
2. Minister Handlu Wewnętrznego i Usług w porozumieniu z Ministrem Kultury i Sztuki określi w drodze rozporządzenia istotne cechy wytwórczości ludowej i artystycznej, której prowadzenie nie wymag,a posiadania
uprawnień do wykonywan.ia rzem~osła.
Art. 46. Z dniem wejścia w życie ustawy lracąmoc,
w zakresie uregulowanym niniejszą ustawą, przepisy ustawy z dnia l lipca 1958 r. o zezwoleniach na wykonywanie '
przemysłu, riemiosła, handlu i niekt6rychusług przez
jednostki- gospodarki nie uspołęcznionej (Dz. U. Nr 45,
poz. 224 z póżniejszymizmianami) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
Art. 47. 1. Osoby, któ!e w dniu
. , wy

~. Do czasu uzyskania właściwego uprawnienia osoby
zainteresowane mogą prowadzić swądzialalność na zasadach dotychczasowych.

Art. 48.1. Organ właściwy do wydawania zezwolenia na wykonywanie rzemiosła może odmówić jego wydania w przypadkach wskazanych wart. 6 pkt l.
2. Organ ten odmówi wydania - zezwolenia, jeżęll zaprzeszkody jego wydania okreśLone wart. 3 ust. 5.
Jeśli jednak dla prowadzenia danego rodzaju działalności
nie było wymagane posiadanie określonyc.h kwalifikacji
zawodowych w myśl przepisów dotychczasowych, a kwa"
lifikacje takie wymaganę są stosownie do przepisów ustawy, organ właściwy może 'Zwolnić zaintereso\wanego. od
wykazania się kwalifikacjami zawodowymi lub wydać zezwolenie pod warunkiem złożenia egzaminu sprawdzają- ·
cego w okresie nie przekraczającym '3 lat.
chodzą

3. Zwalnia się od obowiązku przedstawienia dowodów
posiadania kwalifikacji zawodowych osoby, które co najmniej przez fi lat prowadziły działalność danego rodz.a ju.
4, W przypadku odmowy wydania zezwolenia stosuje
się odpowied~io przepisy art. 17 ust. 3.

Art. 49. Osoby prowadzące działalność w dniuwejw życie ustawy na podstawie zezwolenia· wydanego
na czas oznaczony i które zamierzają prowadzić ją nadal
powinny najpóźniej w ciągu trz.ech miesięcy prZed upły
wem terminu ważności zezwolenia wystąpić o wydanie zezwolenia na prowadzenie rzemiosła zgodnie z przepisami
niniejszej :ustawy. Nie ogranicza to możliwości. zastosowania art. 17.
ścia

III

przejściowe

Poz. 20

wejścia

w

źycie usta:~

Art: 50. Minister Handlu Wewnętrznego .
Usług
określi, w jaki spo~ób dokonuje się wymiany uprawmen
dotychczasowych na uprawnienia wymagane w ' myśl przepisów ustawy.
Art. 51. Działalność uważana w rozumieniu art. 1 za'
prowadzona w dniu wejścia· w życie us.tawy w
formie spó'łek jawnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych, której wspólnikami są
osoby fizyczne, może być prowadzona w dotychczasowej"
formie nie dłużej niż przez okres dwóch lat od dnia wejida w źycie ustawy.
rzemiosło,

_ Art. 52. 1. Uzyskane przed dniem weJscla w życie
\1SJtawyna podstawie przepisów dotychczasowych- dyplomy mistrza w określonym rżemiośLe oraz świadectwa czeladnićze uwaźa się za dowody kwalifikacji zawodowych
wymagane stosownie do przepisów niniejszej ustawy .

prowadzą działalność:

•

1) nie wymagającą uprawnień z powodu zaliczenia jej
do przemysłu domowego,
2) na podstawie karty
3) na

rzemieślniczej,

podstawiepotwieirdzęnia zgłoszenia prz.emysłu.

. odstawie licencji na

przemysł okrężny,

2. Uzyskane przed dniem wejścia w życie świadectwa
złożenia egzaminu przed komisją egzaminacyjną właściwe
go zrzeszenia prywatnego przemysłu lub inne świadectwa
upoważniające stosowni.e do ' przepisów dotychczasowych
do prowa,t1zenia tartaków, wytwórni sklejek i oklein, opakowań drewnianych oraz młynów uwąża się za dowody
kwaJifikacji zawodowych, wymagane stosownie do przepisÓw ustawy.
"

5) na podstawie zezwolenia na czas nieoznaczony
ł zamierzają prowadzić j,q na podstawie potwierdzenia
zgłoszenia wykonywania rzemiosła lub zeZWolenia na wykonywanie rzemiosła, powinny wystąpić c wydanie właś·
ciwego uprawnienia w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia
w życie ustawy.

Art. 53. 1. Traci moc ustawa z dnia II września
1956 F. () izbach rzemieślniczych i. l..wiązku Izb Rzemieślni
czych tDz. U. Nr 41. poz. 190).
dają

2. W przypadku' gdy do,t ychaasowe przep~sy nakła
obówiązki lub pr'lewi-tują uprawnienia 'cechów, izb

/

.,

Dziennik Ustaw Nr 4

36 - -

rzemie ślniczych, Zw iązku

Izb Rzemie ś lniczych, Ogólnopol skiego. Zrzeszenia Prywatnych W ytwórców, Og ólnopolskiego Zrzeszenia Prywatnych Usług Młynarskich i Rol niczych w odniesieniu do zrze szon ych ,w 'nich osób prowadzących działalność objętą przepis ami nini e jszej ustawy,
obow iązki te i uprawnienia przechodzą odpowiednio na
organizacje rzemieś l nicze, · powołane na je j podstawie.

'"

3. . Z

I

chwilą rozpoczęcia działaln ości

p rze z C entral ny
Centra lny
Związ ek Rzemieślniczych Spółdzielni Za op atrzen ia i Zby tu,
Związek Izb R zemieślniczych, Ogólnopols kie Zrzeszenie
Pryw atnyc h Wytwórców i Ogólnopolskie Zrzeszenie Pry. watnych Usług Młynarskich i Rolniczych, a ich majątek
i zobowiązania prz e chod zą na Cent raln y Związek Rzem iosła.
'
Związ ek

Rzemiosła

zap rzes tają

dzi a łaln ośc i

4. Z chwilą zaprzest ania działalności przez Ogólnopolskie Zrzeszeni e Prywatnych Wytwórców ora z' Ogólnop olskie Zrzeszenie Pryw a tnych Usług. Młynarskich i Rolniczych członkowie ich stają się członkami cechow okr e ś
lonych zgodnie z przepis ami ' wydanymi na podstawie
art. 24 us t. 4.
d ziałalncści przez izby rzewojewódzkie związki rzemios ła zaprzestają działalności odpowiednie dot ychcz aso we izby rzemieślnicze, oddziały i deleg atury organizacji w ymienionych w ust. 3, a majątek i zobowiązania izb rzemieślni
czych przechodzą na właściwe izby rzemi eś lnicze jako wo-

5. Z

chwilą rozpocz ęcia

mieślnicze jako

jewódżkie związki rzemiosła.

6. Istniejące cechy oraz rzemie śl nicze spółdzielnie
opatrzenia i zbytu dost osują w terminie 6 miesięcy

dnia

Poz. 20
r ozpoczę cia

działalności

Centralnego

ustaw.y i przepisów wydanych na jej podstawie.

R~ę

Art. 54.

'

Pracownicy zatrudnieni w Związku ' Izb
Centralnym Związku Rzemieślniczych
S półdzielni Zaopatrzenia i ,Zbytu, Ogólnopolskim Zrzeszeniu Prywatnych Wytwórców oraz w Ogólnopolskim Zrzeszen iu Pr y w a tnych Usług Młynarskich i Rolniczych stajll
si ę pracownikami Centr alnego Związku Rzemiosła.
1.

Rzemieślniczych,

2.

Pracownicy zatrudnieni d otychczas W izbach rzei delegaturach wojewódzkich Centralnego
Zwi ązku Rz e mieślniczych . Spółdzielni Zaopatrzenia. i Zbytu
oraz w oddziałac h i delegaturach zrzeszeń, wymienionych
w ust. 1, stają się pracownikami odpowiednich izb rzemi eślniczych jako wojewódzkich związków rzemiosła.
mi eśl niczych

Art. 55. 1. Minister Handlu v\Tewnętrzne-go i Usług
organizacyjną krajoweg-o zjazdu delegatów Centralnego Związku Rzemiosła oraz określi u-yb
przeprowadzenia wyborów delegatów na pierwsze zjazdy
izb rzemieślniczych jako wojewódzkich . zw i ązków rzemiosła i pierwszy kraJowy zjazd delegatów Centralnego
Zwi ązk u Rzemiosła, . a takźe ustali terminy rozpoczęcic1.
działainości Centralneg·Q Związku Rzemiosła i izb rzemieśl
niczych jako wojewódzkich związków rzemiosła.
po w o ła komisję

2. Pierwszy kaajowy zjazd delegatów Centralnego
• Zwi a zku Rz e miosła uchwali statut Centralnego Związku,
d ok~na wyboru rady Centralnego Żwiązku oraz poweźmie
zainne uchwały niezbędnedla.J"l'l rawidłowej działalności ,orod
ganizacji rzemieślniczych.

Opł ata za prenum eratę' Dziennika Ustaw wynosi: rocznie 180,- zł, półrocznie 100,~ zł.
, Opł a ta za prenumeratę załącznika do Dzie-n nika Ustaw wynosi rocznIe 100,- zł.
Pr enume ratę na rok następny (roczną lub półroczną) przyjmuje się do dnia 30 listo,pada. Prenumeratę mo żn a zgła sz ać za I półrocze b ieżąceg o roku do dnia 31 ' marca,
za II półrocze b ądź za cały bieźący rok - do dnia 30 września. Do abonentów, którzy
opł ac ą prenum eratę po tych terminach, wysyłka pierwszych numerów dokonana zostani e z opóź nie niem , a ponadto zost a ną policzone koszty przesyłki. Opłata za prenumer atę powinna być do konana przelewem lub trzyodcinkowym przekazem pocztowym
na konto Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Minfstrów w Narodowym Banku
Polskim IV Oddział Miejski, Warszawa nr 1049-3157-222. Rac'hunków za prenumeratę
nie wystawia się. Na odcink'U wpł aty należy podać dokładną nazwę instytucji (bez
skrótów), dokł adn y adres z num erem kodu pocztowego oraz liczbę zamawianych
•
egzemplarzy Dziennika Ustaw.

Poj edyncze egzempla-r ze . Dziennika Ustaw nabywać można w punktach sprzedaży
w Warszawie: al. I Armii Wojska Polskiego 2/4, "Dom Ksiąźkl " ~ Księgarnia
Prawno-Ekonomiczna - ul. Zurawia l , kiosk "Domu . Ksiąźki" w gmaGhu sądów al. Gen. Swierczewskiego 127 i w kasach Sądów w Białymstoku, Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Bytomiu, Cieszynie, Częstochpwle, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Kaliszu, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, . Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Qstrowie
Wielkopolskim, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie, Słupcy, Szczecinie, Tarnowie, Toruniu,
Wrocławiu, Zamościu 1 Zielonej Górze.
' Red akcja : Urząd Rady Ministrów - Biuro Prawne, Warrszawa, Al. Ujazdowskie 1/3.
Administracja: Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsińska 69/71
00-97!J Warszawa (skrytka (Pocztowa 8'1). tel. 28-90-01 w. 608 i 42-14-78.
Tło czo no z polecenia Prezesa Rady Ministrew
w Zakład ac h Graficznych "Tamka", Zakład nr l, Warszawa, ul. Tamka 3.

Zam. 12-0029.

Związ,ku

miosła swoje statuty i działalność do przepisów ninie jszej

Cena 4,00

zł

'

