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OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 25 czerwca 2002 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o rzemioÊle.

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta-
wy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499 i z 2002 r.
Nr 74, poz. 676) og∏asza si´ w za∏àczniku do niniejsze-
go obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 22 mar-
ca 1989 r. o rzemioÊle (Dz. U. Nr 17, poz. 92), z uwzgl´d-
nieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawà z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Reje-
strze Sàdowym (Dz. U. Nr 121, poz. 769),

2) ustawà z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce ustaw´ o Krajowym Rejestrze Sàdo-
wym (Dz. U. Nr 121, poz. 770),

3) ustawà z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o zmianie ustawy
o rzemioÊle (Dz. U. Nr 129, poz. 1445)
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i zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych przed
dniem wydania jednolitego tekstu. 

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 15 i 20 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemio-
Êle (Dz. U. Nr 17, poz. 92), które stanowià:
„Art. 15. 1. Dzia∏ajàce w dniu wejÊcia w ˝ycie usta-

wy cechy, izby rzemieÊlnicze i Central-
ny Zwiàzek Rzemios∏a ulegajà prze-
kszta∏ceniu lub likwidacji stosownie do
wymogów okreÊlonych w art. 6 i 49
ustawy o dzia∏alnoÊci gospodarczej lub
niniejszej ustawy.

2. Podstaw´ przekszta∏cenia bàdê likwida-
cji dotychczasowych organizacji rze-
mios∏a stanowi uchwa∏a walnego zgro-
madzenia lub odpowiednio zjazdu de-
legatów, powzi´ta w trybie przewidzia-
nym dla dokonywania zmian statutów.

3. Majàtek i zobowiàzania cechów, izb rze-
mieÊlniczych i Centralnego Zwiàzku
Rzemios∏a przechodzà odpowiednio na
nowe organizacje z dniem ich prze-
kszta∏cenia.

4. Pracownicy zatrudnieni dotychczas
w cechach, izbach rzemieÊlniczych
i Centralnym Zwiàzku Rzemios∏a stajà
si´ pracownikami przekszta∏conych or-
ganizacji.”

„Art. 20. 1. Organizacje rzemios∏a, o których mowa
w art. 15, przechodzà w stan likwidacji
na podstawie uchwa∏ walnych zgroma-
dzeƒ lub odpowiednio uchwa∏ zjazdów
delegatów, powzi´tych w trybie przewi-
dzianym w statucie.

2. Uchwa∏a o likwidacji, o której mowa
w ust. 1, okreÊla zasady i tryb post´po-
wania likwidacyjnego i wskazuje innà
organizacj´ rzemios∏a, która przejmie
majàtek likwidowanej organizacji.”;

2) art. 88 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze Sàdowym (Dz. U. Nr 121, poz. 769), który
stanowi:
„Art. 88. Ustawa wchodzi w ˝ycie w terminie i na

zasadach okreÊlonych ustawà — Przepisy
wprowadzajàce ustaw´ o Krajowym Reje-
strze Sàdowym, z wyjàtkiem:
1) przepisów art. 6, art. 19 ust. 4, art. 48,

art. 54, art. 83 i art. 87, które wchodzà
w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏o-
szenia,

2) przepisów art. 85, które wchodzà w ˝y-
cie z dniem 1 stycznia 1998 r.”;

3) art. 99 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Prze-
pisy wprowadzajàce ustaw´ o Krajowym Reje-
strze Sàdowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770), który
stanowi:
„Art. 99. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-

nia 2001 r., z tym ˝e przepisy art. 12—98
wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od
dnia og∏oszenia.”;

4) art. 2 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o zmianie
ustawy o rzemioÊle (Dz. U. Nr 129, poz. 1445), któ-
ry stanowi:
„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 mie-

si´cy od dnia og∏oszenia.”

Marsza∏ek Sejmu: M. Borowski

Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
25 czerwca 2002 r. (poz. 979)

USTAWA

z dnia 22 marca 1989 r.

o rzemioÊle.

Rozdzia∏ 11)

Przepisy ogólne

Art. 1.2) Osoby fizyczne wykonujàce dzia∏alnoÊç go-
spodarczà na podstawie ustawy 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, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679,
Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643 oraz z 2002 r. Nr 1,
poz. 2) mogà prowadziç t´ dzia∏alnoÊç, z zachowaniem

warunków okreÊlonych w niniejszej ustawie. Dzia∏al-
noÊç takich osób zaliczana jest do rzemios∏a.

Art. 2. 1.3) Rzemios∏em jest zawodowe wykonywa-
nie dzia∏alnoÊci gospodarczej przez osob´ fizycznà,
z udzia∏em kwalifikowanej pracy w∏asnej, w imieniu
w∏asnym tej osoby i na jej rachunek, przy zatrudnieniu
do 50 pracowników — zwanà dalej rzemieÊlnikiem.

1a.4) Rzemios∏em jest równie˝ zawodowe wykony-
wanie dzia∏alnoÊci gospodarczej przez wspólników
spó∏ki cywilnej osób fizycznych, z udzia∏em kwalifikowa-———————

1) Preambu∏a ustawy zosta∏a skreÊlona przez art. 1 pkt 1 usta-
wy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o zmianie ustawy o rzemioÊle
(Dz. U. Nr 129, poz. 1445), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
13 lutego 2002 r.

2) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której
mowa w przypisie 1.

———————
3) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 3 lit. a) usta-

wy, o której mowa w przypisie 1.
4) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.
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nej pracy w∏asnej, w imieniu w∏asnym tych wspólników
i na ich rachunek, zatrudniajàcych do 50 pracowników.

2. (skreÊlony).5)

3. (skreÊlony).5)

4. Do rzemios∏a nie zalicza si´ dzia∏alnoÊci: handlo-
wej, gastronomicznej, transportowej, us∏ug hotelar-
skich, us∏ug Êwiadczonych w wykonywaniu wolnych
zawodów, us∏ug leczniczych oraz dzia∏alnoÊci wytwór-
czej i us∏ugowej artystów plastyków i fotografików.

5. (skreÊlony).5)

Art. 3. 1. Dowodami kwalifikacji zawodowych rze-
mieÊlnika sà:
1)6) dyplom lub Êwiadectwo ukoƒczenia wy˝szej lub

ponadgimnazjalnej szko∏y o profilu technicznym
bàdê artystycznym w zawodzie (kierunku) odpo-
wiadajàcym dziedzinie wykonywanego rzemios∏a,

2) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadajàcym da-
nemu rodzajowi rzemios∏a,

3) Êwiadectwo czeladnicze albo tytu∏ robotnika wy-
kwalifikowanego w zawodzie odpowiadajàcym da-
nemu rodzajowi rzemios∏a.

2. RzemieÊlnik obowiàzany jest wykazaç si´ innymi
dowodami kwalifikacji zawodowych ni˝ okreÊlone
w ust. 1, je˝eli z przepisów odr´bnych ustaw wynika
obowiàzek posiadania takich kwalifikacji.

3. Dyplomy mistrza i Êwiadectwa czeladnicze mogà
byç wydawane przez izby rzemieÊlnicze osobom, które
z∏o˝y∏y stosowne egzaminy przed komisjami egzami-
nacyjnymi izb rzemieÊlniczych.

3a.7) Nadzór nad dzia∏alnoÊcià komisji egzamina-
cyjnych izb rzemieÊlniczych sprawuje minister w∏aÊci-
wy do spraw oÊwiaty i wychowania, stosujàc kryte-
rium zgodnoÊci z prawem.

4.8) Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wycho-
wania po zasi´gni´ciu opinii Zwiàzku Rzemios∏a Pol-
skiego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zasady powo-
∏ywania i dzia∏ania komisji egzaminacyjnych izb rze-
mieÊlniczych, sposób przeprowadzania egzaminów,
zasady ustalania op∏at egzaminacyjnych i wynagradza-
nia cz∏onków komisji egzaminacyjnych, wzory Êwia-
dectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich oraz
szczegó∏owe zasady, zakres i tryb sprawowania nadzo-
ru nad dzia∏alnoÊcià komisji egzaminacyjnych,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci:
1) sk∏ad komisji egzaminacyjnych,
2) wymagania, jakim powinni odpowiadaç cz∏onko-

wie komisji egzaminacyjnych,
3) zakres obowiàzujàcych tematów egzaminów i tryb

ich sk∏adania,

4) sposób oceniania osób bioràcych udzia∏ w egzami-
nie.

5.9) RzemieÊlnicy zatrudniajàcy pracowników w ce-
lu przygotowania zawodowego w rzemioÊle obowiàza-
ni sà spe∏niaç warunki okreÊlone odr´bnymi przepisa-
mi oraz byç cz∏onkami jednej  z organizacji, o których
mowa w art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3.

6.9) Nadzór nad przebiegiem przygotowania zawo-
dowego w rzemioÊle pracowników m∏odocianych
sprawuje izba rzemieÊlnicza lub z jej upowa˝nienia
cech, w∏aÊciwe ze wzgl´du na siedzib´ rzemieÊlnika.

Rozdzia∏ 2

Podstawowe prawa i obowiàzki rzemieÊlnika

Art. 4. 1. RzemieÊlnik ma prawo:

1)10) zrzeszania si´ w organizacjach, o których mowa
w art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3, na zasadach okreÊlonych
w ustawie,

2) wybieraç i byç wybieranym do organów samorzà-
du gospodarczego rzemios∏a11),

3)12) korzystaç z uproszczonych (zrycza∏towanych)
form opodatkowania oraz zwolnieƒ i ulg podatko-
wych na zasadach powszechnie obowiàzujàcych
przedsi´biorców.

2. W przypadku Êmierci rzemieÊlnika wspó∏ma∏˝o-
nek pozostajàcy do chwili Êmierci na utrzymaniu rze-
mieÊlnika oraz ma∏oletni zst´pni majà prawo nadal wy-
konywaç rzemios∏o w warunkach i na zasadach obo-
wiàzujàcych rzemieÊlnika.

3.13) Na rachunek zst´pnych rzemios∏o mo˝e byç
wykonywane przez ustawowego opiekuna do czasu
osiàgni´cia przez nich pe∏noletnoÊci lub ukoƒczenia
nauki w szko∏ach ponadgimnazjalnych lub wy˝szych.

4.14) Uprawnienia, o których mowa w ust. 2, przy-
s∏ugujà tak˝e pozostajàcym na utrzymaniu rzemieÊlni-
ka do chwili jego Êmierci pe∏noletnim zst´pnym pobie-
rajàcym nauk´ w gimnazjach, szko∏ach ponadgimna-
zjalnych lub wy˝szych przez okres pobierania przez
nich nauki w tych szko∏ach.

5.15) W przypadkach gdy dany rodzaj rzemios∏a mo-
˝e byç wykonywany wy∏àcznie po wykazaniu si´ przez

———————
9) Dodany przez art. 1 pkt 4 lit. d) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.
10) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
11) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 16 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
12) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 36 ustawy z dnia

20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´
o Krajowym Rejestrze Sàdowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770),
który wszed∏ w ˝ycie z dniem 22 paêdziernika 1997 r.

13) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 5 lit. b) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.

14) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 5 lit. c) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.

15) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 5 lit. d) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.

———————
5) Przez art. 1 pkt 3 lit. c) ustawy, o której mowa w przypisie 1.
6) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 4 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
7) Dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.
8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. c) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
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rzemieÊlnika posiadaniem uprawnieƒ zawodowych,
o których mowa w art. 10 ustawy wymienionej
w art. 1, wspó∏ma∏˝onek lub zst´pni, o których mowa
w ust. 3 i 4, prowadzà dzia∏alnoÊç za poÊrednictwem
osoby posiadajàcej wymagane kwalifikacje.

Art. 5. 1. RzemieÊlnik jest obowiàzany przestrzegaç
zasad etyki i godnoÊci zawodowej.

2. Szczegó∏owe zasady etyki zawodowej i rzetelne-
go wykonywania rzemios∏a cechowego okreÊla samo-
rzàd gospodarczy rzemios∏a11).

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

Art. 6. 1.17) RzemieÊlnicy podlegajà odpowiedzial-
noÊci dyscyplinarnej za naruszenie zasad etyki zawo-
dowej i rzetelnego wykonywania rzemios∏a.

2. Zasady odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej i tryb
post´powania dyscyplinarnego okreÊlajà statuty orga-
nizacji samorzàdu gospodarczego rzemios∏a11).

Rozdzia∏ 3

Samorzàd gospodarczy rzemios∏a11)

Art. 7. 1.18) Tworzy si´ samorzàd gospodarczy rze-
mios∏a.

2. Samorzàd gospodarczy rzemios∏a11) jest nieza-
le˝ny w wykonywaniu swych zadaƒ i podlega tylko
przepisom prawa.

3. Organizacjami samorzàdu gospodarczego rze-
mios∏a11) sà:

1) cechy,

2) (skreÊlony),19)

3) izby rzemieÊlnicze,

4) Zwiàzek Rzemios∏a Polskiego,

5) (skreÊlony).19)

4. Organizacje samorzàdu gospodarczego rzemio-
s∏a11) tworzone sà z inicjatywy cz∏onków na zasadzie
dobrowolnej przynale˝noÊci.

5.20) Do zadaƒ samorzàdu gospodarczego rzemio-
s∏a nale˝y w szczególnoÊci: 

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

2) nadzór nad organizacjà i przebiegiem procesu
przygotowania zawodowego w rzemioÊle, 

3) udzielanie pomocy rzemieÊlnikom i innym przed-
si´biorcom zrzeszonym w organizacjach samorzà-
du gospodarczego rzemios∏a, 

4) reprezentowanie interesów Êrodowiska rzemieÊl-
niczego wobec organów administracji publicznej, 

5) uczestniczenie w realizacji zadaƒ z zakresu oÊwiaty
i wychowania w celu zapewnienia wykwalifikowa-
nych kadr dla gospodarki.

6.21) W∏aÊciwi ministrowie zasi´gajà opinii Zwiàzku
Rzemios∏a Polskiego odnoÊnie do projektów aktów
prawnych dotyczàcych rzemios∏a.

7.21) Za zgodà organizacji samorzàdu gospodarcze-
go rzemios∏a jej cz∏onkami mogà byç, na czas okreÊlo-
ny, tak˝e osoby fizyczne wykonujàce dzia∏alnoÊç go-
spodarczà, nieb´dàce rzemieÊlnikami, zatrudniajàce
nie wi´cej ni˝ 50 pracowników.

Art. 8.22) Organizacje samorzàdu gospodarczego
rzemios∏a11) wymienione w art. 7 ust. 3 majà osobo-
woÊç prawnà.

Art. 9. 1.23) Cechy sà organizacjami samorzàdu go-
spodarczego rzemios∏a zrzeszajàcymi rzemieÊlników
wed∏ug kryterium terytorialnego lub wed∏ug rodzaju
dzia∏alnoÊci gospodarczej.

2. Podstawowym zadaniem cechu jest w szczegól-
noÊci utrwalanie wi´zi Êrodowiskowych, postaw zgod-
nych z zasadami etyki i godnoÊci zawodu, a tak˝e pro-
wadzenie na rzecz cz∏onków dzia∏alnoÊci spo∏eczno-or-
ganizacyjnej, kulturalnej, oÊwiatowej i gospodarczej,
a tak˝e reprezentowanie interesów cz∏onków wobec
organów administracji i sàdów.

Art. 10. 1.24) Spó∏dzielnie rzemieÊlnicze dzia∏ajà na
zasadach okreÊlonych w przepisach Prawa spó∏dziel-
czego.

2. Zadaniem spó∏dzielni rzemieÊlniczych jest
w szczególnoÊci organizowanie dzia∏alnoÊci us∏ugowej
i wytwórczej rzemios∏a, udzielanie pomocy cz∏onkom
w wykonywaniu ich zadaƒ oraz prowadzenie w∏asnej
dzia∏alnoÊci gospodarczej i spo∏eczno-wychowawczej.

Art. 11.25) 1. Izby rzemieÊlnicze sà organizacjami sa-
morzàdu gospodarczego rzemios∏a zrzeszajàcymi ce-
chy, spó∏dzielnie rzemieÊlnicze, rzemieÊlników niena-
le˝àcych do cechów, a tak˝e inne jednostki organizacyj-
ne, je˝eli ich celem jest wspieranie rozwoju gospodar-
czego rzemios∏a. Izby mogà w swych statutach przyj-

———————
16) Dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w przypi-

sie 1.
17) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 7 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
18) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
19) Przez art. 1 pkt 8 lit. b) ustawy, o której mowa w przypi-

sie 1.
20) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. c) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.

———————
21) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. d) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.
22) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 9 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
23) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
24) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 11 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
25) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
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mowaç nazwy z dodatkiem wyrazów „przedsi´bior-
czoÊç” lub „przedsi´biorca” u˝ytych w odpowiednim
przypadku, a tak˝e okreÊleƒ zawierajàcych wskazanie
regionu.

2. Podstawowym zadaniem izb rzemieÊlniczych
jest pomoc w reprezentowaniu zrzeszonych organiza-
cji oraz rzemieÊlników wobec organów administracji
publicznej oraz innych organizacji i instytucji, udziela-
nie swym cz∏onkom pomocy instrukta˝owej i dorad-
czej oraz przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyj-
nych. Szczegó∏owy zakres zadaƒ izb rzemieÊlniczych
okreÊlajà ich statuty.

3. Izby rzemieÊlnicze sà uprawnione do potwierdza-
nia egzaminów kwalifikacyjnych Êwiadectwami czelad-
niczymi i dyplomami mistrzowskimi oraz do opatrywa-
nia ich piecz´cià z god∏em Paƒstwa.

4. Ilekroç w przepisach prawa mówi si´ o izbie rze-
mieÊlniczej, nale˝y przez to rozumieç izb´ rzemieÊlni-
czà, utworzonà w trybie i na zasadach okreÊlonych
w niniejszej ustawie, bez wzgl´du na nazw´ przyj´tà
w jej statucie.

Art. 12. 1. Organizacje samorzàdu gospodarczego
rzemios∏a11) wymienione w art. 7 ust. 3 pkt 1—3 mogà
powo∏aç ogólnopolskà reprezentacj´, zwanà „Zwiàzek
Rzemios∏a Polskiego”.

2.26) W Zwiàzku Rzemios∏a Polskiego mogà si´ zrze-
szaç izby rzemieÊlnicze, a tak˝e cechy o zasi´gu ogól-
nopolskim.

3. Zwiàzek Rzemios∏a Polskiego mo˝e byç utworzo-
ny z inicjatywy co najmniej 10 organizacji samorzàdu
gospodarczego rzemios∏a11), wymienionych w art. 7
ust. 3 pkt 219) i 3, oraz cechów ogólnopolskich, które za-
deklarujà cz∏onkostwo w tym zwiàzku w drodze uchwa∏
walnych zgromadzeƒ.

4. Podstawowym zadaniem Zwiàzku jest zapewnie-
nie zrzeszonym w nim organizacjom pomocy w reali-
zacji zadaƒ statutowych, rozwijanie dzia∏alnoÊci spo-
∏eczno-zawodowej oraz reprezentowanie interesów
rzemios∏a w kraju i za granicà.

5.27) Zwiàzek Rzemios∏a Polskiego pe∏ni wzgl´dem
spó∏dzielni rzemieÊlniczych funkcje zwiàzku rewizyjne-
go, w trybie i na zasadach okreÊlonych w przepisach
Prawa spó∏dzielczego.

Art. 13.28) Szczegó∏owe zadania organizacji samo-
rzàdu gospodarczego rzemios∏a, ich ustrój, stosunki
prawne cz∏onków ustalane sà w statutach uchwalanych
przez zjazdy lub  walne zgromadzenia tych organizacji.

Art.14.29) Zasady gospodarki finansowej organiza-
cji samorzàdu gospodarczego rzemios∏a  oraz zasady
wynagradzania zatrudnionych w nich pracowników
okreÊlajà walne zgromadzenia (zjazdy delegatów) tych
organizacji, je˝eli inne przepisy nie stanowià inaczej.

Rozdzia∏ 4

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 15. (pomini´ty).30)

Art. 16. Cechy i izby rzemieÊlnicze mogà byç two-
rzone w trybie inicjatyw za∏o˝ycielskich lub w drodze
podzia∏u istniejàcych organizacji pod warunkiem za-
pewnienia samodzielnoÊci finansowej.

Art. 17. 1. Podstawà utworzenia cechu w trybie ini-
cjatywy za∏o˝ycielskiej jest uchwalenie statutu cechu
odpowiadajàcego wymogom okreÊlonym w art. 16
przez co najmniej 10 cz∏onków za∏o˝ycieli.

2. Podstawà utworzenia cechu w trybie podzia∏u jest
uchwa∏a walnego zgromadzenia cechu podlegajàcego
podzia∏owi, powzi´ta w trybie okreÊlonym w statucie, za-
wierajàca postanowienia o zasadach podzia∏u z uwzgl´d-
nieniem podzia∏u sk∏adników majàtkowych oraz praw
i zobowiàzaƒ cechu podlegajàcego podzia∏owi.

Art. 18. Przepisy art. 17 majà odpowiednio zastoso-
wanie do izb rzemieÊlniczych, z tym ˝e liczba cz∏onków
za∏o˝ycieli (cechów) wynosi co najmniej 5.

Art. 19.31) 1. Cechy rzemieÊlnicze, izby rzemieÊlni-
cze i Zwiàzek Rzemios∏a Polskiego podlegajà obowiàz-
kowi wpisu do Krajowego Rejestru Sàdowego.

2. Organizacje, o których mowa w ust. 1, uzyskujà
osobowoÊç prawnà z chwilà wpisania do Krajowego
Rejestru Sàdowego. 

Art. 20. (pomini´ty).30)

Art. 21. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 maja
1989 r.

———————
26) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
27) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. b) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.

———————
28) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 14 ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
29) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 15 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1. 
30) Zamieszczony w obwieszczeniu.
31) W brzmieniu ustalonym przez art. 72 ustawy z dnia

20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sàdowym
(Dz. U. Nr 121, poz. 769), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.


