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Art. 1. W ustawie z dnia 22 marca 1989 r. o rzemio-
Êle (Dz. U. Nr 17, poz. 92 i z 1997 r. Nr 121, poz. 769 i 770)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) skreÊla si´ preambu∏´ ustawy;

2) w art. 1 wyrazy „z dnia 23 grudnia 1988 r. o dzia∏al-
noÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324)” zast´-
puje si´ wyrazami „z dnia 19 listopada 1999 r. —
Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 101,
poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114,
poz. 1193 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67,
poz. 679 i Nr 102, poz. 1115)”;

3) w art. 2:

a) w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „lub spó∏k´ cywilnà
osób fizycznych” oraz wyrazy „przy zatrudnie-
niu do 15 pracowników najemnych” zast´puje
si´ wyrazami „przy zatrudnieniu do 50 pracow-
ników”,

b) dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Rzemios∏em jest równie˝ zawodowe wyko-
nywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej przez
wspólników spó∏ki cywilnej osób fizycz-
nych, z udzia∏em kwalifikowanej pracy w∏a-
snej, w imieniu w∏asnym tych wspólników
i na ich rachunek, zatrudniajàcych do 50
pracowników.”,

c) skreÊla si´ ust. 2, 3 i 5;

4) w art. 3:

a) w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „ukoƒczenia wy˝szej,
Êredniej lub zasadniczej szko∏y” zast´puje si´
wyrazami „ukoƒczenia wy˝szej lub ponadgim-
nazjalnej szko∏y”,

b) dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Nadzór nad dzia∏alnoÊcià komisji egzami-
nacyjnych izb rzemieÊlniczych sprawuje mi-
nister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wycho-
wania, stosujàc kryterium zgodnoÊci z pra-
wem.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wy-
chowania po zasi´gni´ciu opinii Zwiàzku
Rzemios∏a Polskiego okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, zasady powo∏ywania i dzia∏ania
komisji egzaminacyjnych izb rzemieÊlni-
czych, sposób przeprowadzania egzaminów,
zasady ustalania op∏at egzaminacyjnych
i wynagradzania cz∏onków komisji egzami-

nacyjnych, wzory Êwiadectw czeladniczych
i dyplomów mistrzowskich oraz szczegó∏o-
we zasady, zakres i tryb sprawowania nadzo-
ru nad dzia∏alnoÊcià komisji egzaminacyj-
nych, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci:

1) sk∏ad komisji egzaminacyjnych,

2) wymagania, jakim powinni odpowiadaç
cz∏onkowie komisji egzaminacyjnych,

3) zakres obowiàzujàcych tematów egzami-
nów i tryb ich sk∏adania,

4) sposób oceniania osób bioràcych udzia∏
w egzaminie.”,

d) dodaje si´ ust. 5 i 6 w brzmieniu: 

„5. RzemieÊlnicy zatrudniajàcy pracowników
w celu przygotowania zawodowego w rze-
mioÊle obowiàzani sà spe∏niaç warunki okre-
Êlone odr´bnymi przepisami oraz byç cz∏on-
kami jednej z organizacji, o których mowa
w art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3.

6. Nadzór nad przebiegiem przygotowania za-
wodowego w rzemioÊle pracowników m∏o-
docianych sprawuje izba rzemieÊlnicza lub
z jej upowa˝nienia cech, w∏aÊciwe ze wzgl´-
du na siedzib´ rzemieÊlnika.”;

5) w art. 4:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) zrzeszania si´ w organizacjach, o których
mowa w art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3, na zasadach
okreÊlonych w ustawie,”

b) w ust. 3 wyrazy „w szko∏ach Êrednich” zast´puje
si´ wyrazami „w szko∏ach ponadgimnazjalnych”,

c) w ust. 4 wyrazy „w szko∏ach ponadpodstawo-
wych” zast´puje si´ wyrazami „w gimnazjach,
szko∏ach ponadgimnazjalnych”,

d) w ust. 5 wyrazy „dowodami kwalifikacji, o któ-
rych mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o dzia∏alnoÊci
gospodarczej” zast´puje si´ wyrazami „posia-
daniem uprawnieƒ zawodowych, o których mo-
wa w art. 10 ustawy wymienionej w art. 1”;

6) w art. 5 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przepis ust. 1 dotyczy tak˝e cz∏onków organi-
zacji samorzàdu gospodarczego rzemios∏a,
o których mowa w art. 7 ust. 7.”;

7) w art. 6 w ust. 1 skreÊla si´ wyraz „cechowi”; 
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8) w art. 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Tworzy si´ samorzàd gospodarczy rzemio-
s∏a.”,

b) w ust. 3 skreÊla si´ pkt 2 i 5,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Do zadaƒ samorzàdu gospodarczego rze-
mios∏a nale˝y w szczególnoÊci: 

1) promocja dzia∏alnoÊci gospodarczej i spo-
∏eczno-zawodowej rzemios∏a, 

2) nadzór nad organizacjà i przebiegiem pro-
cesu przygotowania zawodowego w rze-
mioÊle, 

3) udzielanie pomocy rzemieÊlnikom i innym
przedsi´biorcom zrzeszonym w organiza-
cjach samorzàdu gospodarczego rzemio-
s∏a, 

4) reprezentowanie interesów Êrodowiska
rzemieÊlniczego wobec organów admini-
stracji publicznej, 

5) uczestniczenie w realizacji zadaƒ z zakresu
oÊwiaty i wychowania w celu zapewnienia
wykwalifikowanych kadr dla gospodar-
ki.”,

d) dodaje si´ ust. 6 i 7 w brzmieniu: 

„6. W∏aÊciwi ministrowie zasi´gajà opinii Zwiàz-
ku Rzemios∏a Polskiego odnoÊnie do projek-
tów aktów prawnych dotyczàcych rzemios∏a.

7. Za zgodà organizacji samorzàdu gospodar-
czego rzemios∏a jej cz∏onkami mogà byç, na
czas okreÊlony, tak˝e osoby fizyczne wyko-
nujàce dzia∏alnoÊç gospodarczà, nieb´dàce
rzemieÊlnikami, zatrudniajàce nie wi´cej ni˝
50 pracowników.”; 

9) w art. 8 skreÊla si´ wyrazy „pkt 1—4”;

10) w art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Cechy sà organizacjami samorzàdu gospo-
darczego rzemios∏a zrzeszajàcymi rzemieÊl-
ników wed∏ug kryterium terytorialnego lub
wed∏ug rodzaju dzia∏alnoÊci gospodarczej.”;

11) w art. 10 w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „jako organi-
zacje rzemios∏a”;

12) art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Art. 11. 1. Izby rzemieÊlnicze sà organizacjami sa-
morzàdu gospodarczego rzemios∏a
zrzeszajàcymi cechy, spó∏dzielnie rze-
mieÊlnicze, rzemieÊlników nienale˝à-
cych do cechów, a tak˝e inne jednostki
organizacyjne, je˝eli ich celem jest
wspieranie rozwoju gospodarczego
rzemios∏a. Izby mogà w swych statu-

tach przyjmowaç nazwy z dodatkiem
wyrazów «przedsi´biorczoÊç» lub
«przedsi´biorca» u˝ytych w odpowied-
nim przypadku, a tak˝e okreÊleƒ zawie-
rajàcych wskazanie regionu.

2. Podstawowym zadaniem izb rzemieÊl-
niczych jest pomoc w reprezentowaniu
zrzeszonych organizacji oraz rzemieÊl-
ników wobec organów administracji
publicznej oraz innych organizacji i in-
stytucji, udzielanie swym cz∏onkom po-
mocy instrukta˝owej i doradczej oraz
przeprowadzanie egzaminów kwalifi-
kacyjnych. Szczegó∏owy zakres zadaƒ
izb rzemieÊlniczych okreÊlajà ich statu-
ty.

3. Izby rzemieÊlnicze sà uprawnione do
potwierdzania egzaminów kwalifikacyj-
nych Êwiadectwami czeladniczymi i dy-
plomami mistrzowskimi oraz do opa-
trywania ich piecz´cià z god∏em Paƒ-
stwa.

4. Ilekroç w przepisach prawa mówi si´
o izbie rzemieÊlniczej, nale˝y przez to
rozumieç izb´ rzemieÊlniczà, utworzo-
nà w trybie i na zasadach okreÊlonych
w niniejszej ustawie, bez wzgl´du na
nazw´ przyj´tà w jej statucie.”;

13) w art. 12:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W Zwiàzku Rzemios∏a Polskiego mogà si´
zrzeszaç izby rzemieÊlnicze, a tak˝e cechy
o zasi´gu ogólnopolskim.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Zwiàzek Rzemios∏a Polskiego pe∏ni wzgl´-
dem spó∏dzielni rzemieÊlniczych funkcje
zwiàzku rewizyjnego, w trybie i na zasadach
okreÊlonych w przepisach Prawa spó∏dziel-
czego.”;

14) w art. 13 wyrazy „Zadania organizacji rzemieÊlni-
czych” zast´puje si´ wyrazami „Szczegó∏owe za-
dania organizacji samorzàdu gospodarczego rze-
mios∏a” oraz wyraz „i” zast´puje si´ wyrazem
„lub”;

15) w art. 14 wyrazy „organizacji rzemios∏a” zast´puje
si´ wyrazami „organizacji samorzàdu gospodar-
czego rzemios∏a”;

16) u˝yte w ustawie w odpowiednich przypadkach wy-
razy „samorzàd rzemios∏a” zast´puje si´ u˝ytymi
w tych samych przypadkach wyrazami „samorzàd
gospodarczy rzemios∏a”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia.
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