
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI KADENCJA

Warszawa, dnia 10 maja 2007 r. Druk nr 419 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 10 maja 2007 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 9 maja 2007 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o rzemiośle,

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt I.

Przewodniczący Komisji
Gospodarki Narodowej
(-) Marek Waszkowiak



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o rzemiośle

I. Wniosek o odrzucenie ustawy. Wniosek mniejszości
KGN i sen.
P.Ł.J.Andrzejewskiego
poparty przez
komisję

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

Uwaga:

Poprawki nr 1 i 19 należy głosować łącznie.

1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie:

"o zmianie ustawy o rzemiośle oraz ustawy o ujawnianiu informacji o

dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz

treści tych dokumentów";

Poprawka
KGN

Uwaga:

Poprawki nr 2 i 23 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr: 3, 4, 6, 7,

8, 9, 11, 17, 18, 21, 24, 25 i 26.

2) w art. 1 w pkt 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 2 lipca 2004 r.

o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173,

poz. 1807, z późn. zm.), mogą wykonywać tę działalność:

1) na zasadach ogólnych określonych w ustawie z dnia

2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

lub

2) 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

Poprawka sen.
A. Owczarka
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gospodarczej, o której mowa w art. 1 pkt 2, 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 pkt 2.

3. Do rzemiosła nie zalicza się działalności handlowej,

transportowej, usług hotelarskich, gastronomicznych,

usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów,

usług leczniczych z wyjątkiem usług protetycznych oraz

działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków

i fotografików.

4. Rzemieślnicy wykonujący zawody znajdujące się na

liście zawodów rzemieślniczych muszą posiadać

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.";

Uwaga:

Poprawki nr 3, 7, 11 i 21 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr: 4, 6, 8, 9,

17, 18, 20, 22, 24, 25 i 26.

3) w art. 1 w pkt 1, w art. 1 wyrazy "w zawodzie odpowiadającym

rodzajowi rzemiosła określonemu na liście zawodów rzemieślniczych, o

której mowa w art. 2 ust. 4." zastępuje się wyrazami "w zawodzie

odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła.";

Poprawka sen.
J. Laseckiego
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Uwaga:

Poprawki nr 4, 8, 17 i 25 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr: 5, 6, 9,

18, 24 i 26.

4) w art. 1 w pkt 1, w art. 2 skreśla się ust. 3; Poprawka
KGN

5) w art. 1 w pkt 1, w art. 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Do rzemiosła nie zalicza się działalności handlowej,

gastronomicznej, transportowej, usług hotelarskich, usług

świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów, usług

leczniczych, z wyjątkiem usług protetycznych, oraz działalności

wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików.";

Poprawka senatorów:
P.Ł.J. Andrzejewskiego,
W. Mańkuta,
M. Adamczaka,
B. Lisieckiego,
P. Michalaka

Uwaga:

Poprawki nr 6 i 24 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 9, 18 i 26.

6) w art. 1 w pkt 1, w art. 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z

ministrem właściwym do spraw pracy, po zasięgnięciu opinii

Związku Rzemiosła Polskiego ustali, w drodze rozporządzenia, listę

zawodów rzemieślniczych odpowiadających danemu rodzajowi

rzemiosła oraz określi zawody, do których wykonywania niezbędne

jest posiadanie potwierdzonych kwalifikacji zawodowych, biorąc

pod uwagę konieczność zapewnienia dostatecznego poziomu

bezpieczeństwa dla zdrowia i życia obywateli.";

Poprawka sen.
M. Waszkowiaka

7) w art. 1 w pkt 1, w art. 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Zawody rzemieślnicze mogą wykonywać wyłącznie osoby

posiadające potwierdzone kwalifikacje zawodowe.";

Poprawka sen.
J. Laseckiego

8) w art. 1 w pkt 1, w art. 2 w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Listę zawodów rzemieślniczych określa załącznik do ustawy.";

Poprawka
KGN
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Uwaga:

Poprawki nr 9, 18 i 26 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek spowoduje konieczność odpowiedniej

modyfikacji poprawki nr 22.

9) w art. 1 w pkt 1, w art. 2 w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Listę zawodów rzemieślniczych określa załącznik do ustawy.";

Poprawka sen.
P. Michalaka

Uwaga:

Poprawki nr 10 i 16 należy głosować łącznie.

10) w art. 1 w pkt 2 przed lit. a dodaje się lit. ... - ... w brzmieniu:

"...) w ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) zaświadczenie pomocnika czeladnika w zawodzie

odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła.",

 ...) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dyplomy mistrza i świadectwa czeladnicze mogą być

wydawane przez izby rzemieślnicze osobom, które złożyły

stosowne egzaminy przed komisjami egzaminacyjnymi izb

rzemieślniczych. Osobom, które złożyły egzamin ograniczony

do umiejętności praktycznych danego zawodu, mogą być

wydawane zaświadczenia pomocnika czeladnika.",

 ...) w ust. 3g w pkt 4 dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) za egzamin sprawdzający umiejętności praktyczne pomocnika

czeladnika - 10% podstawy,",

 ...) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, po

zasięgnięciu opinii Związku Rzemiosła Polskiego, określi, w

drodze rozporządzenia, warunki powoływania komisji

egzaminacyjnych izb rzemieślniczych, warunki dopuszczania

do egzaminu i sposób jego przeprowadzania, wysokość

wynagrodzenia członków komisji, warunki wydawania oraz

wzory świadectw czeladniczych, zaświadczeń pomocnika

czeladnika i dyplomów mistrzowskich, w tym wydawania

duplikatów, a także sposób dokonywania legalizacji

dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

Poprawka
KGN
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oraz wysokość odpłatności za wykonywanie tych

czynności.",";

11) w art. 1 w pkt 2 w lit. a wyrazy "w zawodach, znajdujących się na liście

zawodów rzemieślniczych" zastępuje się wyrazami "w zawodach

rzemieślniczych";

Poprawka sen.
J. Laseckiego

Uwaga:

Poprawki nr 12 i 13 należy głosować łącznie.

12) w art. 1 w pkt 2 skreśla się lit. b; Poprawka
KGN

13) w art. 1 w pkt 5 w lit. a, w ust. 5 skreśla się pkt 13; Poprawka
KGN

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 14 wyklucza głosowanie poprawki nr 15.

14) w art. 1 w pkt 8, w ust. 3 skreśla się wyrazy "zrzeszone w Związku

Rzemiosła Polskiego";

Poprawka
KGN

15) w art. 1 w pkt 8:

a) w ust. 3 wyrazy "zrzeszone w Związku Rzemiosła Polskiego"

zastępuje się wyrazami "reprezentatywne dla obszaru działania

gospodarczego",

b) w zdaniu wstępnym po wyrazach "art. 11" dodaje się dwukropek,

pozostałą treść oznacza się jako lit. a i dodaje się lit. b w brzmieniu:

"b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Izbami reprezentatywnymi, o których mowa w ust. 3, są

izby, które zrzeszają co najmniej 50% rzemieślników, na

których przypada co najmniej 60% wartości produkcji lub

usług.";";

Poprawka sen.
P. Michalaka

16) w art. 1 w pkt 8, w ust. 3 wyrazy "przeprowadzania i potwierdzania

egzaminów kwalifikacyjnych, wydawania świadectw czeladniczych i

dyplomów mistrzowskich" zastępuje się wyrazami  "przeprowadzania i

potwierdzania egzaminów kwalifikacyjnych świadectwami

Poprawka
KGN
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czeladniczymi i dyplomami mistrzowskimi, a także potwierdzania

zaświadczeniami pomocnika czeladnika egzaminów sprawdzających

umiejętności praktyczne";

17) w art. 1 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"11) do ustawy dodaje się załącznik w brzmieniu określonym w

załączniku do niniejszej ustawy.";

Poprawka
KGN

18) w art. 1 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"11) do ustawy dodaje się załącznik w brzmieniu określonym w

załączniku do niniejszej ustawy.";

Poprawka sen.
P. Michalaka

19) po art. 1 dodaje się art. 1a w brzmieniu:

"Art. 1a. W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu

informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa

państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.

U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425) wprowadza się następujące

zmiany:

1) w art. 4 dodaje się pkt 54 - 58 w brzmieniu:

"54) członek organu zarządzającego, organu nadzoru

lub organu kontroli Związku Rzemiosła

Polskiego lub organu zarządzającego, organu

nadzoru lub organu kontroli izby rzemieślniczej

w rozumieniu ustawy 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);

55) członek organu zarządzającego, organu nadzoru

lub organu kontroli Krajowej Izby Gospodarczej

lub organu zarządzającego, organu nadzoru lub

organu kontroli izby gospodarczej w rozumieniu

ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach

gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195, z późn.

zm.);

Poprawka
KGN
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56) członek organu zarządzającego, organu nadzoru

lub organu kontroli związków pracodawców, ich

federacji i konfederacji w rozumieniu ustawy z

dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach

pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z późn.

zm.);

57) członek organu zarządzającego, organu nadzoru

lub organu kontroli zrzeszeń, innych organizacji

przedsiębiorców, a także ich ogólnokrajowych

reprezentacji w rozumieniu ustawy z dnia 30

maja 1989 r. o samorządzie zawodowym

niektórych przedsiębiorców (Dz. U. Nr 35, poz.

194 oraz z 1997 r. Nr 121 poz. 769 i 770);

58) członek zarządu, komisji rewizyjnej lub rady

powiatowej izby rolniczej w rozumieniu ustawy z

dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.

U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, z późn. zm.).";

2) w art. 8 dodaje się pkt 51 - 55 w brzmieniu:

"51) pkt 54 – Prezes Związku Rzemiosła Polskiego;

52) pkt 55 – Prezes Krajowej Izby Gospodarczej;

53) pkt 56 – prezes (przewodniczący) zarządu

właściwej organizacji pracodawców;

54) pkt 57 – prezes (przewodniczący) zarządu

właściwego zrzeszenia lub innej organizacji

przedsiębiorców;

55) pkt 58 – prezes właściwej izby rolniczej.";

3) w art. 22 w ust. 1 dodaje się pkt 21 - 25 w brzmieniu:

"21) członków organu zarządzającego, organu nadzoru

lub organu kontroli Związku Rzemiosła

Polskiego lub organu zarządzającego, organu

nadzoru lub organu kontroli izby rzemieślniczej

w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o

rzemiośle;
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22) członków organu zarządzającego, organu nadzoru

lub organu kontroli Krajowej Izby Gospodarczej

lub organu zarządzającego, organu nadzoru lub

organu kontroli izby gospodarczej w rozumieniu

ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach

gospodarczych;

23) członków organu zarządzającego, organu nadzoru

lub organu kontroli związków pracodawców, ich

federacji i konfederacji w rozumieniu ustawy z

dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach

pracodawców;

24) członków organu zarządzającego, organu nadzoru

lub organu kontroli zrzeszeń, innych organizacji

przedsiębiorców, a także ich ogólnokrajowych

reprezentacji w rozumieniu ustawy z dnia 30

maja 1989 r. o samorządzie zawodowym

niektórych przedsiębiorców;

25) członków zarządu, komisji rewizyjnej lub rady

powiatowej izby rolniczej w rozumieniu ustawy z

dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.".";

Uwaga:

Przyjęcie poprawki 20 wykluczy głosowanie poprawki nr 22.

20) art. 3 otrzymuje brzmienie:

"Art. 3. 1. Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy wykonują

działalność gospodarczą w zawodach znajdujących się na

liście zawodów rzemieślniczych, o której mowa w art. 2 ust.

4 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym

niniejszą ustawą, mogą wykonywać tę działalność na

podstawie przepisów dotychczasowych.

 2. Osoby podejmujące działalność gospodarczą w zawodach

znajdujących się na liście zawodów rzemieślniczych, o

której mowa w ust. 1, po dniu wejścia w życie ustawy,

Poprawka
KGN
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mogą wykonywać działalność gospodarczą bez dowodów

kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 3 ust. 1

ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym

niniejszą ustawą, nie dłużej jednak, niż w okresie 3 lat od

dnia wejścia w życie ustawy.

 3. W przypadku zmiany listy zawodów rzemieślniczych, o

której mowa w ust. 1, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się

odpowiednio.";

21) art. 3 otrzymuje brzmienie:

"Art. 3. Do osób wykonujących zawody rzemieślnicze przed dniem

wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy

dotychczasowe.";

Poprawka sen.
J. Laseckiego

22) w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Osoby, które w dniu wejścia w życie przepisów określających listę

zawodów rzemieślniczych, przez co najmniej 2 lata wykonywały

zawód znajdujący się na tej liście, uważa się za posiadające

kwalifikacje zawodowe, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy, o

której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.";

Poprawka sen.
P.Ł.J.Andrzejewskiego

23) art. 4 otrzymuje brzmienie:

"Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.";

Poprawka sen.
A. Owczarka

24) art. 4 otrzymuje brzmienie:

"Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.";

Poprawka sen.
M. Waszkowiaka

25) do ustawy dodaje się załącznik w brzmieniu: Poprawka
KGN

"Załącznik do ustawy z dnia .......

"Załącznik do ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle
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Lista zawodów rzemieślniczych

1. blacharz

2. brązownik

3. kowal

4. kowal wyrobów zdobniczych

5. ludwisarz

6. modelarz odlewniczy

7. rusznikarz

8. ślusarz

9. operator obrabiarki skrawaniem

10. grawer

11. mechanik precyzyjny

12. optyk mechanik

13. bursztyniarz

14. zegarmistrz

15. złotnik - jubiler

16. protetyk słuchu

17. mechanik - monter maszyn i urządzeń

18. mechanik - operator maszyn i pojazdów rolniczych

19. mechanik pojazdów samochodowych

20. elektromechanik pojazdów samochodowych

21. blacharz samochodowy

22. lakiernik

23. lakiernik samochodowy

24. elektromechanik

25. elektromonter urządzeń dźwignicowych

26. elektromechanik urządzeń chłodniczych

27. elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego

28. monter elektronik

29. monter elektronik urządzeń radiowo-telewizyjnych

30. wulkanizator

31. betoniarz zbrojarz

32. betoniarz

33. kamieniarz

34. sztukator

35. zdobnik ceramiki

36. szklarz budowlany

37. zdobnik szkła
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38. witrażownik

39. ceramik wyrobów użytkowych i ozdobnych

40. koszykarz plecionkarz

41. tokarz w drewnie

42. pozłotnik

43. stolarz

44. rzeźbiarz w drewnie

45. stolarz budowlany

46. stolarz meblowy

47. tartacznik

48. tapicer

49. fajkarz

50. introligator

51. drukarz

52. dziewiarz

53. hafciarka

54. koronkarka

55. tkacz

56. bieliźniarz

57. kapelusznik - czapnik

58. gorseciarka

59. modystka

60. krawiec

61. obuwnik

62. obuwnik miarowy

63. garbarz skór

64. rymarz

65. kożusznik

66. kuśnierz

67. rękawicznik

68. kaletnik

69. cholewkarz

70. obuwnik ortopedyczny

71. garbarz skór bez włosa

72. karmelarz

73. kucharz małej gastronomii

74. kucharz

75. młynarz

76. cukiernik
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77. piekarz

78. przetwórca ryb

79. rzeźnik wędliniarz

80. organomistrz

81. renowator zabytków architektury

82. monter fortepianów i pianin

83. brukarz

84. cieśla

85. dekarz

86. elektryk

87. monter instalacji gazowych

88. monter instalacji i urządzeń sanitarnych

89. monter izolacji budowlanych

90. malarz tapeciarz

91. murarz

92. posadzkarz

93. studniarz

94. zdun

95. glazurnik

96. parkieciarz

97. fotograf

98. fryzjer

99. kominiarz

100. kosmetyczka

101. bioenergoterapeuta

102. radiesteta

103. optyk okularowy

104. garbarz skór futerkowych

105. technolog robót wykończeniowych  w budownictwie

106. monter sieci cieplnych

107. monter sieci gazowych

108. monter sieci wodnych i kanalizacyjnych

109. technik ortopeda

110. operator urządzeń przemysłu szklarskiego

111. wizażystka
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26) do ustawy dodaje się załącznik w brzmieniu: Poprawka sen.
P. Michalaka

"Załącznik do ustawy z dnia ...

"Załącznik do ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle

Lista zawodów rzemieślniczych

1. rusznikarz

2. optyk mechanik

3. protetyk słuchu

4. mechanik - monter maszyn i urządzeń

5. mechanik - operator maszyn i pojazdów rolniczych

6. mechanik pojazdów samochodowych

7. elektromechanik pojazdów samochodowych

8. elektromonter urządzeń dźwignicowych

9. elektromechanik urządzeń chłodniczych

10. betoniarz zbrojarz

11. obuwnik ortopedyczny

12. kucharz

13. cukiernik

14. piekarz

15. przetwórca ryb

16. rzeźnik wędliniarz

17. monter fortepianów i pianin

18. monter instalacji gazowych

19. monter instalacji i urządzeń sanitarnych

20. murarz

21. studniarz

22. zdun

23. fryzjer

24. kominiarz

25. kosmetyczka

26. optyk okularowy

27. monter sieci gazowych

28. monter sieci wodnych i kanalizacyjnych

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

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

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


