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UCHWAŁA Nr 141 RADY MINISTRÓW 

z dnia 20 września 1911 r:. 

Karla praw l obowIązków rzemIeślnika. 

Zadania wynikające z programu przyspieszonego roz
woju gospodarki narodowej stwarzają potrzebę dalszegol 
pełniejszego wykorzystania potencjału rzemiosła w dzie
dzinie rozszerzenia usług świadczonych dla ludności oraz 
zwiększenia produkcji wyrobów .rynkowych. 

W celu zapewnienia rzemiosłu bardziej sprzyjających 
warunków do pełnej realizacji zadań wynikających z na
rodowych planów społeczno-gospodarczych rozwoju kra
j'u oraz wszechstronnej realizacji praw i obowiązków rze
mieślników, działając na podstawie art. 44 ustawy z dnia 
8 czerwca 1972 r. o wykonywaniu i organizacji rzemiosła 

(Dz. U. z 1977 r. Nr 4, poz. 20) oraz zgodnie z długofalo
wym rządowym programem rozwoju usług i rzemiosła, 

rozpatrzonym na wspólnym posiedzeniu Biura Polityczne
go Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Ro
botniczej, Prezydium Centralnego Komitetu Stronnictwa 
Demokratycznego i Prezydium Rządu w dniu 4 listopada 
1976 r. oraz uchwalonym przez Sejm Polskiej Rzeczypospo
litej Ludowej w dniu 2 grudnia 1976 r., Rada Ministrów 
uchwala niniej sz ą Kartę praw i obowiązków rzemieślnika. 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne. 

§ 1. 1. R zemiosło jest trwałym składnikiem gospo
'darki i kultu ry narodowej. Działalność gospodarcza rze-

miosła lłuży coraz pełniejszemu zaspokajaniu potrzeb 
usługowych ludności oraz wzbogacimiu zaopatrzenia ryn
kuw wyroby powszechnego użytku. 

2. Działalność gospodarcza rzemiosła ma charakter 
planowy i jest objęta rocznymi i wieloletnimi narodowy
mi planami społeczno-gospodarczymi. 

§ 2. W celu stworzenia warunków do planowej dzia
łalności gospodarczej ząpewnia się rzemiosłu: 

- stabilne, ekonomiczne i prawno-organizacyjne warunki 
działania. z uwzględnieniem właściwości zawodów rze
mieślniczych i potrzeb rozwoju ogólnospołecznego. 

- wszechstronne poparcie i pomoc ze stron y organów I 
administracji państwowej i w podejmowaniu i rozwijaniu 
przez rzemieślników działalności gospodarczej i spo
łecznej. 

/ § 3. Głównym kryterium oceny działalności rzemieśl· 
nika jest rzetelność pracy. jakość i terminowość wykony
wanych usług i wyrobów oraz prowadzenie zakładu zgod
nie z przepIsami prawa i zasadaI!li współżycia społecznego. 

Rozdział II 

Prawa rzemieślników. 

§ 4. Rzemieślnicy biorą udział bezpośrednio lub za 
pośrednictwem swoich organizacji samorządu rzemieśln!-
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czego w rozpa trywaniu przez terenowe orga ny administra
c ji państwowej istotnych dotyczących ic h spraw, w szcze
gólnoś'cF: uzys,kiwa't1oia ujYrawFlielll do wykonywania rze
miosła. fo rm i w y sokośc i zob owiązań podatkowy ch, uzy
skiwania i ko rzystania z loka li użytkowych i te re nó w nie
zbędnych 'do wykonywania rzemiosła, uzyskiwania nie
zbędnych surowców, maszyn i materi ałów or az , zasad 
ustalania cen na usługi i wyroby. 

§ 5. 1. Rzemieślnicy wzorowo prowadzący swoje za
kłady, biorący aktywny udział w pracach społecznych 

I spełniający wobec Państwa obowiązk i z tytułu p'rowadze
nia rzemios,ła korzysta j ą z wszystkich fo rm wyróżnień, któ
rymi w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nagradza się za
służonych i prawych obywateli. 

2. Rzemieślnicy oraz członkowie ich rodzin korzysta
ją z ubezpieczenia społecznego, z wszelkich uprawnień w 
aziedzinie oświaty, nauki I kultury oraz wy poczynku. 

§ 6. Rozwój I umacnianie się samorząd 1] rzemieślni
czego stanowi jeden z czynników rozwoju demokracji 
soc jaHstycznej. Udziela się wszechstronnej pomocy organi
zacjom rzemieślniczym oraz zapewnia się odpowiednie wa
runki do współdziałania z organami administracji państwo
wej we wszystkich sprawach dotyczących rozwoju i dzia
łalności rzemiosła. 

W związku· z tym: 

zapewnia się organizacjom samorządu rzemieślniczego 

odpowiedni udział w opracowywaniu terenowych pla
nów społeczno-gospodarczych w części związanej z 
działalnościl\ rzemiosła, 

przedstawiciele organizacji samorządu rzemieślniczego 

biorl\ udział w ro'lpatrywaniu spraw rzemiosła w postę
powaniu administracyjnym zgodnie oz; obowiązującymi 
przepisami, 

zapewnia się udział przedstawicieli organizacji samo
rządu rzemieślniczego w wykonywani u planowych kon
troli zakładów rzemieślniczych przez uprawnione 
organy. 

§ 7. Udziela się poparcia spółdzielczym formom dzia
ł ani a rzemiosła jako ważnej płaszczyźnie kojarzenia inte
resów indywidualnych i grupo wych z ogólnospołecznymi 
ora z jako służącym wdrażaniu nowoczesn ych form orga
nizacji pracy i poprawy warunków realizacji zadań stawia
n ych rzemiosłu. 

§ 8. W celu uł a twienia stosowania przez rzemieślni
ków w Ic h dzi a ła lnośc i zawodowej nowoczesnych f,orm 
pracy, nowej techniki i podnoszenia poziomu wzornictwa 
zapewnia się rzemiosłu możliwość korzystania z pomocy 
k redytowej Państwa, doradztwa technicznego, handlowe
go I plastycznego właściwych jednostek gospoda rki uspo
łecznionej óraz pomocy dydaktycznej w kształceniu zawo
dowym. 

§ 9. Organy administracji państwowej powinny wni
kliwie I wszechstronnie rozpatrywać oraz załatwiać ' skargi 
I wnioski rzemieślników, a także postulaty I wnioski orga
nizacji rzemieślniczych. 

Rozdział III 

ObowIązki rzemieślników l organizacji rzemieślniczych_ 

' § 10. Rzemieślnik jest obowiązany wykonywać zle
cone prace starannie, na wysokim poziomie z punktu wi
dzenia jakości, zg odnie z życzeniami i interesami kli en ta, 
w terminie uzgodnionym "Z klientem. 

§ 11. Rzemieślnik jest obowiązany przes t rzegać żasad 
etyki zawodowej i sumiennie p rowadz ić swój zak ład . 

§ 12. Rzemieślnik jes't o bo~iąza ny d o· sumiennego 
i terminowego wywiązywania się z obowiązków w obec 
Państwa i organizacji rzemieśl niczych. 

§ 13. 1. Rzemieś lnik jes t obowiąza ny systematycznie 
podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe w 
celu zapewnienia stałego doskonalenia jakości świadczo 

nych usług i wytwarzanych wyrobów . 

2. Rzemieślnik kształc ący uczniów obowiązany jest 
zapewnić im wysoki p{j)ziom praktycznej nauki zawodu, 
umożliwić młodocianym wypełnianie obowiązku dokszta ł

cania się ora·z kontrolować wypełnianie tego obowiąz k u. 

§ 14. Rzemieślnik jest obowiązany rzeteln ie rozpatry
wać i załatwiać reklamacje klientów. 

§ 15. Rzemieślnik jest obowiązany na żąda nie upraw
nionych organów administracji państwowej udzielać in
formacji o prawa&zonej dz iałalności w sposób rzetelny 
i we właściwych terminach. 

§ 16. Rzemieślnik powinien uwzględniać w swojej 
działalności uwagi zgłaszane przez organizacje rzemieśl 
nicze I inne uprawnione jednostki · or ganizacyjne. 

§ 17. 1. Organizacje rzemieślnicze zgodni e ze swoim 
zakresem działania powinny zapewmac rzemieślnik om 
pełną iakttlalną informację o ich prawach I obo wiązkach, 
prowadzić działalność doradczą oraz inne wszechstronne 
działania w dziedzinie fachowego przygotowania do wy
konywania zawodu, a także . w dziedzinie bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 

2. W celu zapewnienia przestrzegania p rzez rzemieś l
ników obowiązującego prawa i zasad współżycia społecz

nego organizacje rzemieślnicze są obowiązane do sprawo
wania skutecznej I systematycznej kontroli zakładów rze 
mieś l niczych. 

Rozdzia ł IV 

Postanowienia końcowe. 

§ 18. Wojewodowie, prezydenci miast, naczelnicy 
miast I dzielnic oraz nacze lnicy gmin (miast I gmin) za
pewnią wdrażanie postanowień Ka rty na obszarze $WO

jego działania, a w szczególności będą uwzględniać w te
renowych planach rozwoju społeczno -gospodarczego zada
nia stawiane rzemiosłu oraz środki n i ezbędne do ich wy
konania. 

§ 19. Organy administracji państwowej zapewnią 

szczególną pomoc i opiekę rzemiosłom artystycznym, rze-
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miosłom zanikającym oraz preferować będą usługi szcze- - wlązkó~ - współdziałanie z rzemiosłem w realizacji po-
g6lnie potrzebne na danym terenie. stanowień niniejszej Karty. 

§ 20. Zaleca Się organizacjom spółdzielczym 
łe€znym - w zakresie ich statutowych uprawnień 

spo~ 

obo-
§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Minist!ów; P. Jaroszewicz 
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ZARZ~DZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 22 września 1977 i. 

w sprawie rejestracji przedpoborowych - mężczyzn urodzonych w 1.959 r,. 

Na podstawie art.)l ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczy
pospolitej Ludowej (Dz. U, z 1967 r. Nr 44. poz, 220, z 
1972 r. Nr 53. poz. 342. z 1973 r. Nr 27. poz. 153; Nr 38. 
p oz. 224. Nr 47. poz. 276. z 1~74 r. Nr 24. poz. 142 i z 1975 r. 
Nr 16. poz. 91) zarządza się. co następuje: 

nia podstawowego w okresie od dnia 14 listopada do dnia 
17 g rudnia 1977 r. 

§ 2. Termin ogłoszenia rejestraaji. o' której mowa w 
ust. I. ustala s'ię na dzień 29 października 1977 r. 

§ 3. Zarządzenie wchoC:zi , w źycie z dniem ogłoszenia. 
§ I. Rejestra<:ję mężczyzn urodzonych vi 1959 r. prze

prowadzą terenowe organy administracji państwowej stop- Minister Spraw Wewnętrznych:S. Kowalczyj( 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 24 września 1977 r. 

w sprawie ustalenIa wzoru, próby I wagI monety nominalnej wartości tOo zł. 

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. 
- Prawo bankowe (Dz. U. Nr 20, poz. 108) za rządza się, 

co następuje : 

§ 1. Ustala się wz6r. pr6bę i wagę monety nominalnej 
wartości 100 zł. określone w załączniku do zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodz! w życie z dniem ogłoszenia. 

War- I tość 

100 
złotych 

Minister Fin ansów: H. Kisiel 

Załącznik do zarządzenia Ministr a Fi
nansów z dnia 24 września 1977 r. 
(pOz.. 125). 

Wzór, próba I waga monety nominalnej wartości too zł. 

Cechy g raficzne 

I 
Brzeg I Waga I Srednica 

I Próba metalu 
strona gł6wna strona odwrotna (otok) w gramach w mm 

Wizerunek orła ustalony Fragment Zamku Kr61ew~ gładki 16 • .5 32 srebro 
dla godła PRL, po bokach . skiego na Wawelu, tzw. 625/1000 Ag 
orła oznaczenie roku 1977, .. Kurza s topka". W dolnej 
pod orłem napis ZŁ 100 ZŁ, części monety napis wklę-
w otoku napis POLSKA sły .. Zamek Kr6lewski na 
RZECZPOSPOLIT A LU- Wawelu" 
DOWA I I I 

I 


