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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU, HANDLU l ŻEGLUGI 

Z DNIA 5 LUTEGO 1943 R. 

o ustanowieniu tymczasowej Komisji egzaminów czeladniczych. 

Na podst,awie art. 157-go ·ust. (1) rozponądzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej o prawie przemy
słowym z dnia 7 czerwca 1°!}27 r. (Dz.U.R.P. Nr. 
:'53, poz. 468) w brzmieniu ustalonym ustawą, z 
dnia 8 sierpnia 1938 r. (Dz.U.RP.· Nr. 60, poz. 
46!3) zarzll'.dzam co nast~puje : · 

§ I. 

Dla obywateli polskich przysposabiających się 
do zawo<lu rzemieślniczego," przebywających poza 
krajem ustanawia 'się przy Ministerstwie Przemysłu, 
Han<llu i Żeglugi tymczasową Komisję egzaminów 
,,zeladniczych. 

§ 2. 

.Powołanej w myśl § I- ego Komisji nadaje się 
prawo przeprowadzania egzaminów czeladniczych 
w odniesieniu do wszyst,kich rodzajów rzemiosł, 
wymienionych w prawie przemysłowym, oraz wy
dawania świadectw złożenia egzaminu na czelad
nika. 

§ 3. 

Komisja egzaminacyjna składa się z mianowa
nego przewodniczą.cego oraz dwóch członków, 
powoływanych w m iarę potrzeby przez przewodni
czącego z listy egzaminatorów, mianowanych przez 
Ministra. Przemysłu , Handlu i Żeglugi z pośród 
osóh, uprawnionych do samoist,nego wykonywania. 
rzemiosła ora.1. z pośród osób , rosia.dają.<:ych wyższe 
wyksztal<:enie techni orne, a także z· pośród wy
kwalifikowanych czeladników. Za.c;.'\dniczo i conajm
niej jednym członkiem Komi~ji winien być misi,rz 
rzemieślniczy lub nemieślnik uprawniony do samoi
:.tnego wykonywania zawodu. ,Jednym z pośród 
czlonk(lw egza.mina.Lorów winien być wykwalifiko
wa.ny czeladnik , o ile możności d..'\nego zawodu. 

7, pośród osób. posin.daj~ych wyższe wyk~zt.al
~enie techniczne. powołane być mogl} cło udziału 
\.\. Komisji egzaminacyjnej t,ylko te ot<oby. które 
bądź zajmowały kierownicze stanowi.<iko w pr1,e
myśle. bądź stanowisko naukowe. 

§ 4. 
Podanie o <l.opuszczenie do egza.tninu czeladni

czego wnosić należy do Ministerstwa Przemysłu. 
Handlu i Żeglugi-- i ma ono zawierać. <lane osohisi,e 
kandydata oraz dowody uko{1czenin. przepisanej 
nauki danego rzemiosła oraz nauki ogólnoksztalcącf:'j . 
W razie wątpliwości co do dostatecmych dowodów 
nauki dokszt,ałcaj&ee.i o dopuszczeniu do egzaminu 
decyduje Ministerstwo Przemysłu. Handlu i Żeglugi. 

§ 5. 

I~gzamin czeladniczy składa się z dwóch częRc1. 
praktycznej (sztuka czela.dna) i ustnej i ma na celu 
stwierdzenie, że kandydat na.był biegłości i wprawy 
w zwykłej pracy odnośnego rzemiosła oraz wiado
mości do wartości, na.bywania i przechowywania. 
i stosowania materiałów przerabianych w rzemiośle 
oraz co do sposobów pozna.wania. ich ja.kości -
poza tym ogólne wiadomości o państ,wie, obowiąz
kach obywatelskich. znajomości kraju, rachunków 
i korespondencji zawodowej , technologii i ogólnych 
wiadomości prawnych odnośnie wykonywania rze
miosła.. 

§ 6. 

Zakres działania przewodniczącego i 0złonków 
Komisji, sposób postępowania. i egzaminowania, 
udział przy egzaminie przedstawiciela Urz.ędu 
Oświaty i Spraw Szkolnych oraz MinisterstwA. 
Pr7..emyslu, Handlu i Żeglugi, formę i treść proto
kółu i świadectwa. złożonego egz.n.minu na ozelad
nikn., określi MQhny regulamin. 

§ 7. 

Protokół z egzaminu wnuen ~.YĆ złożony .:-rfinis · 
terstwu Przemysłu, Handlu i Zeglugi, a. kandyda
towi, który złożył egzamin z wynikiem pomyślnym 
wydanym zostaje świadectwo egzaminu na czelad
nika. 

§ 8. 

Rozporządzenie w0horł1.i w ~,ycie z dniem 5 lutego 
1 \14:l r. 

MinisLor Przemysłu. Handlu i icglugi: J. !{1L"tJ1i1'i.8ki 


