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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU, HANDLU I ŻEGLUGI 

Z DNIA 5 LUTEGO 1943 R. 

o ustanowieniu tymczasowej Komisji egzaminów mistrzowskich. 

Na podstawie art. 158 i 159 rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej o prawie przemy
słowym z dnia 7 czerwca 1927 r. (Oz.U.RP. Nr. fi3. 
poz. 468) w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 
8 sierpnia 1938 r. (Dz.U.RP. Nr. 60, poz. 4G3), 
oraz na podstawie art. 3-go punkt I I rozporzą
dzenia Prezydenta. Rzeczypospolitej o izbach rze
mieślniczych z dnia 27 października I 933 r . 
(Dz.U.R.P. Nr. 8fi, poz. 638) zanądza.m co nastę
puje: 

§ I. 

l)ln, ouywateli polskich przebywających poza 
Krajem, uprawnionych do samoistnego wykony
\\ania rzemiosła lub posiadających wymagane w 
myśl art. I44-go polskiego prawa przemysłowego 
warunki do ubiegania. się o tytuł mistrza rzemieślni
czego ustanawia się przy Ministerstwie Przemysłu. 
Handlu i żeglugi tymczasową Komisję egzaminów 
mistrzo~kich . 

§ 2. 
Powołanej w § I Komisji nadaje się prawo prze

prowa.Jzunia egzaminów mistrzowskich w odnie· 
sieniu Ju wszystkicI1 rodzajów rzemiosł, wymienio 
nych w prawie przemysłowym oraz wyda.wania 
,hviadect ,,, zloienia egzaminu na mistrza.. 

§ :t 
Komisja składa się z mianowanego pnewodni 

czącego oraz dwóch członków, powoływanych w 
miarę potrzeby przez · przewodniczącego z listy 
egzaminatorów, mianowanych przez Ministra 
Przemysłu , Handlu i Żeglugi z pośród osób uprawio 
nych do używania tytułu mistrza rzemieślni<:zego 
oraz z pośród osób, posiadających wyższe wykształ
cenie techniczne (iniynierowie), zajmujących bądź. 
stanowisko kjerownicze w przemyśle, bądź stano
wis~o naukowe. Conajmniej jednym z członków 
Komisji winien być mi:Mz rzemieślniczy. 

§ 4. 

Podanie o dopuszczenie do egzaminu wnos1c 
n'l.leiy. do Ministerstwa Przemy:łh1, Handlu i Żeg-

ługi i zawierać ono wi nn o d11ne o:'lobiste kandydata 
oraz dowody odbycia przepisanej nauki rzemiosła. 
złożenia. egzaminu na czeladnika. z dodatnim wy
nikiem oraz dowodu odbycia pnepisa.nej pracy 
praktycznej. 

§ 5. 

Bgza.min mistrzowski składa się z dwóch części, 
praktycznej (sztuka majsterska) i ustnej. Celem 
egzaminu jest stwierdzenie, ie kandydat posiada 
wiadomości i wprawę z dziedziny praktycznej pracy 
odnośnego rzemiosła w stopniu wyższym i pozwala
jącym na skuteczne kierowanie praktycznym wyk
ształceniem uczniów. 

Część ustna ma na celu stwierdzenie posiada.nil\ 
w odpowiednim stopniu wiadomości teorytycznych. 
odnoszących się do du.nego rzemiosła oraz wiado
mości co do racjonalnej organizacji pracy, przy
sposobienia młodzieży rzemieślniczej, potrzeby i 
celów rzemieślniczych organizacji gospodarczych i 
ogólnych wiadomogci prawnych, odnoszących się 
do wykonywania rzemiosła, trzvmania uczniów i 
t.p. . 

§ fi. 

Funkcje prrewodnicząceg:o i członków Komisji, 
sposób postępowania i egzaminO\vania, udział przy 
egzaminie przedstawiciela Ministerstwa Przemysłu. 
Handlu i Żegl ugi , protokół i formę świadectw 
określi osobny regu lamin. 

§ 7. 

Protokół egzaminu winien być zloiony w .Mini
sterstwie Przemysłu, Handlu i Żeglugi - a. kandy
datowi, który złożył z pomyślnym wynikiem egza
min . wyda.je się ~wiadectwo 8!,'7.aminu Mistrzow
kiego. 

§ 8. 

Rozporządzenie wchodzi w iycie z dniem 5 lutego 
J 1)43 r. 

MiniHter Przemysłu, Handlu i ieglugi ; J. Kwapi?'1.ski 


