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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej

Polskiej na 39. posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2007 r. ustawę

o zmianie ustawy o rzemiośle.

Z poważaniem

(-) Marek Jurek



USTAWA

z dnia 13 kwietnia 2007 r.

o zmianie ustawy o rzemiośle

Art. 1.

W ustawie z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979 oraz z 2003 r.
Nr 137, poz. 1304) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

 „Art. 1. Osoby fizyczne, wspólnicy spółek cywilnych osób fizycznych oraz spółek
jawnych, wykonujący działalność gospodarczą na podstawie ustawy z dnia z 2
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz.
1807, z późn. zm.1)), mogą wykonywać tę działalność, z zachowaniem
warunków określonych w niniejszej ustawie, w zawodzie odpowiadającym
rodzajowi rzemiosła określonemu na liście zawodów rzemieślniczych, o
której mowa w art. 2 ust. 4.

Art. 2. 1. Rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej, o której
mowa w art. 1, przez osobę fizyczną lub wspólników spółek, o których mowa
w art. 1, z udziałem kwalifikowanej pracy własnej, w imieniu własnym tej
osoby lub tych osób i na ich rachunek.

2. Rzemieślnikiem jest osoba wykonująca działalność gospodarczą, o której
mowa w art. 1.

3. Do rzemiosła nie zalicza się działalności handlowej, transportowej, usług
hotelarskich, usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów, usług
leczniczych, z wyjątkiem usług protetycznych, oraz działalności wytwórczej
i usługowej artystów plastyków i fotografików.

4. Zawody znajdujące się na liście zawodów rzemieślniczych mogą
wykonywać wyłącznie osoby posiadające potwierdzone kwalifikacje
zawodowe. Listę zawodów rzemieślniczych odpowiadających danemu
rodzajowi rzemiosła ustala, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do
spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy,
po zasięgnięciu opinii Związku Rzemiosła Polskiego.”;

2) w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

                                                
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2777, z 2005 r. Nr 33, poz. 289,

Nr 94, poz. 788, Nr 143, poz. 1199, Nr 175, poz. 1460, Nr 177, poz. 1468, Nr 178, poz. 1480, Nr 179, poz.
1485, Nr 180, poz. 1494 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1043 i 1045, Nr 158,
poz. 1121, Nr 171, poz. 1225 i Nr 235, poz. 1699.



- 3 -

„5. Rzemieślnicy zatrudniający pracowników w celu przygotowania zawodowego w
zawodach, znajdujących się na liście zawodów rzemieślniczych, obowiązani są
spełniać warunki określone odrębnymi przepisami oraz być członkami jednej z
organizacji, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3.”,

b) dodaje się ust. 7 i 8 w następującym brzmieniu:

„7. Warunki określone w ust. 5 stosuje się odpowiednio do rzemieślników
kierujących robotami budowlanymi w powierzonym zakresie, pod kierunkiem
osób posiadających uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, z wyłączeniem robót budowlanych przy obiektach
zabytkowych, z tym zastrzeżeniem, że rejestr tych osób prowadzi izba
rzemieślnicza właściwa ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę
rzemieślnika.

8. Osoby, o których mowa w ust. 7, podlegają obowiązkowi ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.2)).”;

3) w art. 4 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) korzystać z uproszczonych (zryczałtowanych) form opodatkowania oraz zwolnień i ulg
podatkowych na zasadach powszechnie obowiązujących przedsiębiorców, a także
prawem przewidzianych instrumentów ekonomicznych wspierających pracodawców w
zakresie realizacji zadań systemu edukacji zawodowej oraz kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego.”;

4) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu:

„Art. 6a. 1. Ustanawia się tytuł honorowy mistrza rzemiosła artystycznego, który może
uzyskać rzemieślnik wykazujący się wysokim kunsztem wykonawstwa,
zwłaszcza w wytwarzaniu, odtwarzaniu, konserwacji oraz naprawie
przedmiotów lub obiektów artystycznych i zabytkowych.

2. Tytuł honorowy mistrza rzemiosła artystycznego nadaje minister właściwy
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na wniosek prezesa
Związku Rzemiosła Polskiego.

3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
określi, w drodze rozporządzenia, warunki, jakie musi spełnić rzemieślnik
ubiegający się o nadanie tytułu honorowego mistrza rzemiosła
artystycznego.”;

5) w art. 7:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Do zadań samorządu gospodarczego rzemiosła należy w szczególności:

1) ochrona praw i reprezentowanie interesów rzemiosła wobec organów władzy
i administracji publicznej, organów samorządu terytorialnego, związków
zawodowych oraz innych organizacji i instytucji w kraju i za granicą,

2) uczestniczenie w dialogu społecznym po stronie pracodawców,

                                                
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z  2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240,

poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150,
poz. 1247.
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3) uczestniczenie w realizacji zadań z zakresu edukacji w celu zapewnienia
wykwalifikowanych kadr dla gospodarki,

4) nadzór nad organizacją i przebiegiem procesu przygotowania zawodowego w
rzemiośle,

5) promocja działalności gospodarczej i społeczno-zawodowej rzemiosła w
kraju i za granicą,

6) upowszechnianie wśród członków zasad etyki zawodowej i społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorców,

7) udzielanie wszechstronnej pomocy rzemieślnikom i innym członkom
organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła,

8) ochrona i wspieranie zanikających zawodów rzemieślniczych, w
szczególności o charakterze rękodzielniczym i artystycznym,

9) prowadzenie rejestru osób, o których mowa w art. 3 ust. 5,

10) prowadzenie powszechnego rejestru umów zawieranych w celu nauki
zawodu oraz w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy w
rzemiośle,

11) świadczenie usług informacyjnych, doradczych, szkoleniowych i
finansowych na rzecz mikro- i małych przedsiębiorców,

12) uczestniczenie w realizacji innych zadań o charakterze publicznoprawnym,

13) prowadzenie rejestru rzemieślników posiadających uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi, o których mowa w art. 3 ust. 7.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Za zgodą organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, określonych w ust. 3
pkt 1 i 3, jej członkami mogą być także, na czas określony, osoby fizyczne, które
wykonują działalność gospodarczą, nie będąc jednocześnie rzemieślnikami, a
także osoby prawne, w tym spółki prawa handlowego, których celem działania jest
wspieranie rozwoju rzemiosła; tryb przyjmowania tych osób oraz ich prawa i
obowiązki regulują statuty organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła.”;

6) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podstawowym zadaniem cechu jest reprezentowanie interesów zrzeszonych
rzemieślników wobec organów administracji rządowej i samorządowej oraz
związków zawodowych, utrwalanie więzi środowiskowych poprzez prowadzenie
na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, oświatowej i
kulturalnej, propagowanie postaw zgodnych z zasadami etyki i godności
zawodowej.”;

7) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadaniem spółdzielni rzemieślniczych jest w szczególności organizowanie
działalności usługowej i wytwórczej członków, udzielanie pomocy członkom w
wykonywaniu ich zadań oraz wykonywanie własnej działalności gospodarczej i
społeczno-wychowawczej”;

8) w art. 11 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Podstawowym zadaniem izb rzemieślniczych jest reprezentowanie interesów
zrzeszonych organizacji oraz rzemieślników wobec organów administracji
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rządowej i samorządowej, organizacji reprezentujących pracowników oraz innych
organizacji i instytucji, powoływanie komisji egzaminacyjnych oraz
przeprowadzanie i potwierdzanie egzaminów kwalifikacyjnych, a także udzielanie
członkom pomocy instruktażowej i doradczej.

3. Izby rzemieślnicze zrzeszone w Związku Rzemiosła Polskiego są uprawnione do
przeprowadzania i potwierdzania egzaminów kwalifikacyjnych, wydawania
świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich oraz do opatrywania ich
pieczęcią z godłem Państwa.”;

9) w art. 12:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Członkami Związku Rzemiosła Polskiego mogą być, na zasadzie dobrowolności,
organizacje społeczne i inne osoby prawne, w tym spółki prawa handlowego,
stowarzyszenia i fundacje, których cele i zadania statutowe są zbieżne z celami i
zadaniami statutowymi Związku; tryb przyjmowania tych organizacji oraz ich
prawa i obowiązki określa statut Związku Rzemiosła Polskiego.”,

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Podstawowym zadaniem Związku jest reprezentowanie interesów rzemiosła w
kraju i za granicą, uczestniczenie w dialogu społecznym po stronie pracodawców,
uczestniczenie w realizacji zadań publicznych z zakresu oświaty i wychowania w
celu zapewnienia wykwalifikowanych kadr dla gospodarki, uczestniczenie w
realizacji innych zadań publicznoprawnych, a także rozwijanie działalności
społeczno-zawodowej i gospodarczej rzemiosła oraz zapewnianie zrzeszonym
organizacjom pomocy w realizacji zadań statutowych .”;

10) w art. 14 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. Majątek organizacji, o których mowa w art. 7 ust. 3, powstaje ze składek
członkowskich, darowizn, spadków, zapisów i dochodów z własnej działalności.

3. Organizacje, o których mowa w ust. 1, mogą wykonywać działalność gospodarczą
na zasadach ogólnych. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków
organizacji.”.

Art. 2.

1. Cechy i izby rzemieślnicze mogą być tworzone w trybie inicjatyw założycielskich lub w
drodze podziału lub łączenia istniejących organizacji, pod warunkiem zapewnienia
samodzielności finansowej.

2. Podstawą utworzenia cechu w trybie łączenia są uchwały walnych zgromadzeń cechów
podlegających łączeniu, powzięte w trybie określonym w statucie każdego z nich, z
uwzględnieniem przekazania składników majątkowych oraz praw i zobowiązań na rzecz
nowo utworzonego cechu.

Art. 3.

1. Osoby wykonujące zawody znajdujące się na liście zawodów rzemieślniczych mogą
wykonywać działalność bez kwalifikacji zawodowych wymaganych dla danego zawodu,
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nie dłużej jednak niż w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie przepisów określających listę
zawodów rzemieślniczych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Osoby, które w dniu wejścia w życie przepisów określających listę zawodów
rzemieślniczych ukończyły 50 lat oraz wykonują, na podstawie obowiązujących przepisów,
od co najmniej 10 lat zawód znajdujący się na tej liście, zwolnione są od obowiązku
posiadania dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, określonych w art. 2
ust. 4 ustawy o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

3. Osoby, o których mowa w ust. 2, obowiązane są posiadać dokumenty potwierdzające
wykonywanie zawodu znajdującego się na liście zawodów rzemieślniczych.

4. W przypadku zmiany listy zawodów przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Marek JUREK

........................................................................................................................................................................

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u

........................................................................................................................................................................


