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PRAWNE REGULACJE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU IZB  

RZEMIEŚLNICZYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

W LATACH 1933–19391 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 roku  

o izbach rzemieślniczych i ich związku2 

Aktem prawnym, na mocy którego powstał Związek Izb Rzemieślniczych 

w II Rzeczypospolitej, było Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 
października 1933 roku o izbach rzemieślniczych i ich związku. Samo rozporządzenie, 

ogłoszone 30 października 1933 roku, zostało wydane na podstawie art. 44 ust. 6 Kon-

stytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921 roku3 oraz Ustawy o upoważ-
nieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy z dnia 
25 marca 1933 roku4. Rozporządzenie to weszło w życie z dniem ogłoszenia, czyli 30 

października 1933 roku, na całym obszarze ówczesnej Polski, i obowiązywało do 28 

lipca 1939 roku, to jest do dnia wejścia w życie Ustawy o izbach rzemieślniczych i ich 
związku z dnia 19 lipca 1939 roku5. Związek powstał jako organ koordynujący działal-

ność izb rzemieślniczych i reprezentujący interesy rzemiosła wobec państwa. Władze 

państwowe wykorzystywały Związek także do realizacji zadań kontrolnych oraz admi-

nistracyjnych w rzemiośle. 

Artykuły od 18. do 25. zawierały normy regulujące funkcjonowanie Związku Izb 

Rzemieślniczych. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej był instytu-

cją samorządu gospodarczego. Tworzyły go izby rzemieślnicze działające w Polsce.  

 

                                                        
1 W  ówczesnych aktach prawnych, choć nie we wszystkich, oficjalna pisownia nazwy brzmiała: 

„Związek izb rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej” we współczesnym języku polskim poszczególne 

słowa wchodzące w skład nazwy własnej konkretnej organizacji rozpoczyna się wielką literą i taki też 

sposób pisowni został przyjęty w niniejszej pracy (Nowy słownik ortograficzny PWN, Warszawa 2002,  

s. XLIII). Zatem autor używać będzie w odniesieniu do tej organizacji nazwy „Związek Izb Rzemieślni-

czych Rzeczypospolitej Polskiej” lub skrótu „Związek”. 
2 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (DzU) z 1933 r. Nr 85, poz. 638. 
3 DzU z 1921 r. Nr 44, poz. 267. 
4 DzU z 1933 r. Nr 29, poz. 249. 
5 DzU z 1939 r. Nr 65, poz. 434. 
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Zatem przynależność izb rzemieślniczych do Związku była obowiązkowa. Związek 

posiadał osobowość prawną. Terenem działania Związku Izb Rzemieślniczych był 

obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedziba Związku znajdowała się w Warszawie. 

Do zadań Związku należało reprezentowanie izb rzemieślniczych wobec władz 

państwowych i samorządowych oraz innych instytucji samorządu gospodarczego; 

współdziałanie z władzami państwowymi, rzemieślniczymi związkami gospodarczymi 

w sprawach dotyczących ogólnych interesów rzemiosła poprzez udzielanie informacji, 

wydawanie opinii oraz wspieranie innych organizacji samorządu rzemieślniczego; 

przedkładanie organom państwowym wniosków dotyczących całokształtu polityki 

gospodarczej w odniesieniu do rzemiosła (w tym kredytowania, ceł, regulacji eksportu 

i importu, traktatów i konwencji międzynarodowych, komunikacji, taryf przewozo-

wych, ustawodawstwa gospodarczego, spółdzielczego, podatkowego, społecznego oraz 

szkolnictwa zawodowego); Związek otrzymał prawo zakładania i wspierania instytucji 

zajmujących się kształceniem zawodowym w rzemiośle. Z kolei władze państwowe 

zostały zobligowane do konsultowania z władzami Związku projektów ustaw i rozpo-

rządzeń mających kluczowe znaczenie dla rzemiosła – z obowiązku tego władze mogły 

być zwolnione jedynie przez wzgląd na interes publiczny lub pilność sprawy. 

Natomiast na podstawie art. 22 ust. 1 zostało wydane Rozporządzenie Ministra 
Przemysłu i Handlu z dnia 7 grudnia 1933 roku o nadaniu statutu Związkowi Izb Rze-

mieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w m. st. Warszawie6, które weszło 

w życie z dniem ogłoszenia, czyli 27 grudnia 1933 roku. Statut regulował kwestie 

szczegółowe funkcjonowania Związku, rozwijając i uzupełniając, a czasem powtarza-

jąc, treść przepisów rozporządzenia, na podstawie którego został wydany. Minister 

Przemysłu i Handlu posiadał wyłączne prawo zmiany statutu po wysłuchaniu Rady 

Związku. Postanowienia statutu musiały określać co najmniej: 

1) organizację Związku, 

2) zakres działania władz Związku, 

3) sposób wykonywania nadzoru przez Ministra Przemysłu i Handlu. 

Organami władzy Związku były: 

1) Rada, 

2) Zarząd, 

3) Komisja Rewizyjna, 

4) Dyrektor. 

Kadencja Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwała 5 lat i rozpoczynała się 

z dniem powołania Zarządu. W przypadku rozwiązania Rady, nowa Rada pełnić miała 

swą funkcję przez pozostały okres kadencji, podobnie jak w przypadku rozwiązania 

Zarządu, nowy Zarząd pełnić miał swą funkcję przez pozostały okres kadencji. Na 

podstawie art. 21 ust. 1 Rozporządzenia Prezydenta z 27 października 1933 roku liczbę 

członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku oraz sposób ich powoływania 

określał Minister Przemysłu i Handlu w drodze rozporządzenia. W okresie obowiązy-

wania wspomnianego Rozporządzenia. Minister Przemysłu i Handlu dwukrotnie ko-

rzystał z tego uprawnienia. Były to kolejno: 

1) Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 grudnia 1933 roku  
o ustaleniu liczby członków rady, zarządu, komisji rewizyjnej Związku Izb Rzemieślni-

                                                        
6 Monitor Polski (MP) z 1933 r. Nr 295, poz. 326. 
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czych Rzeczypospolitej Polskiej i o sposobie ich powoływania7. Rozporządzenie weszło 

w życie z dniem ogłoszenia, czyli 14 grudnia 1933 roku, i utraciło moc z dniem 25 

lutego 1933 roku, w którym to dniu zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie; 

2) Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 lutego 1939 roku o usta-
leniu liczby członków rady, zarządu, komisji rewizyjnej Związku Izb Rzemieślniczych 
Rzeczypospolitej Polskiej i o sposobie ich powoływania8 – weszło w życie z dniem 

ogłoszenia, czyli 25 lutego 1933 roku. 

W myśl pierwszego z powyższych rozporządzeń Rada Związku składała się 

z przedstawicieli izb rzemieślniczych w liczbie po 2 z każdej, wybieranych spośród 

radców danej izby w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przez zgroma-

dzenie radców izby rzemieślniczej na okres kadencji Rady. W analogiczny sposób 

dokonywało się wyborów uzupełniających na czas pozostały do upływu kadencji. Za-

rząd Związku składał się z prezesa, dwóch wiceprezesów oraz czterech członków, 

powoływanych przez Ministra Przemysłu i Handlu na okres kadencji Rady lub okres 

pozostały do upływu tej kadencji. W skład Komisji Rewizyjnej wchodziło trzech 

członków, powoływanych przez Ministra Przemysłu i Handlu na okres kadencji Rady 

lub okres pozostały do upływu tej kadencji. 

Drugie z rozporządzeń nie wprowadzało zmian w składzie Rady i Komisji Rewi-

zyjnej Związku, natomiast zmieniało postanowienia dotyczące Zarządu. Zarząd 

Związku składał się z prezesa, wiceprezesa oraz pięciu członków, powoływanych przez 

Ministra Przemysłu i Handlu na okres kadencji Rady lub okres pozostały do upływu tej 

kadencji. Jednocześnie zaznaczono, że Zarząd i Komisja Rewizyjna działające do dnia 

wejścia w życie nowego rozporządzenia, sprawować miały swe czynności do czasu 

powołania tych organów w nowych składach. 

Statut Związku wyraźnie określał, że członkowie Rady (w tym prezes Rady), 

członkowie Zarządu (w tym prezes i wiceprezesi Zarządu) oraz członkowie Komisji 

Rewizyjnej pełnili swoje funkcje bezpłatnie. Mieli jedynie prawo do diet i zwrotu 

kosztów podróży w razie wyjazdów służbowych, zgodnie z zasadami obowiązującymi 

ówcześnie funkcjonariuszy państwowych będących w tzw. VII grupie uposażenia. 

Do kompetencji Rady należało: 

1) uchwalanie regulaminów zebrań Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

2) wybór trzech kandydatów na dyrektora Związku, 

3) uchwalanie planu działalności Związku, 

4) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego, 

5) podejmowanie decyzji dotyczących nabywania lub zbywania nieruchomości, 

6) ustalanie opłat za korzystanie z urządzeń i instytucji Związku, 

7) rozpatrywanie wniosków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

8) uchwalanie statutu służbowego pracowników biura Związku (regulaminu pra-

cowniczego), ustalającego warunki powoływania i zwalniania pracowników, ich zakres 

odpowiedzialności oraz prawa i obowiązki – podlegał on zatwierdzeniu przez Ministra 

Przemysłu i Handlu. 

Rada zbierała się w trybie zwyczajnym na skutek uchwały Zarządu co najmniej raz 

w roku. Prawo do wiążącego żądania zwołania nadzwyczajnego zebrania Rady było  

 

                                                        
7 DzU z 1933 r. Nr 98, poz. 758. 
8 DzU z 1939 r. Nr 14, poz. 87. 
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w posiadaniu Ministra Przemysłu i Handlu, grupy ponad połowy członków Rady lub 

grupy ponad połowy izb rzemieślniczych. Zebraniom Rady przewodniczył prezes Ra-

dy, wyznaczony przez Ministra Przemysłu i Handlu na okres kadencji lub do czasu 

upływu kadencji Rady. W razie przejściowej niemożności sprawowania funkcji przez 

prezesa Rady, zastępował go najstarszy wiekiem członek Rady. Do czasu ukonstytuo-

wania się Rady Związku Minister Przemysłu i Handlu mógł upoważnić Zarząd Związ-

ku do wykonywania kompetencji Rady. 

Posiedzeniom Zarządu przewodniczył prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności 

wiceprezes Zarządu. Do kompetencji Zarządu należało: 

1) wykonywanie uchwał Rady, 

2) przygotowywanie programu obrad, 

3) przedstawianie do zatwierdzenia Ministrowi Przemysłu i Handlu preliminarza 

budżetowego i rocznego sprawozdania finansowego, 

4) wydawanie opinii wobec przekazanych przez władze państwowe projektów 

ustaw, rozporządzeń i zarządzeń – po zasięgnięciu, o ile to możliwe, opinii poszcze-

gólnych izb rzemieślniczych, 

5) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych zebrań Rady, 

6) uchwalanie regulaminu biurowego, 

7) powoływanie oraz zwalnianie pracowników biura na wniosek dyrektora, 

8) podejmowanie decyzji o nabywaniu majątku ruchomego, 

9) podejmowanie uchwał o zaciąganiu pożyczek, 

10) podejmowanie innych czynności niezastrzeżonych do kompetencji Rady. 

Z tego ostatniego punktu należy wysnuć wniosek o domniemaniu kompetencji Za-

rządu Związku we wszelkich sprawach, w których akty prawne lub Statut nie wskazują 

jako uprawnionych innych organów Związku. 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należało kontrolowanie: 

1) prawidłowego wykonania budżetu, 

2) obrotu gotówkowego (kasy), 

3) dokumentów i dowodów księgowych (w tym stanu wierzytelności i długów oraz 

prawidłowości lokowania kapitałów zasobowych), 

4) korespondencji. 

Dyrektora mianował Minister Przemysłu i Handlu spośród 3 kandydatów wybra-

nych przez Radę zwykłą większością głosów. Minister Przemysłu i Handlu mógł 

zwolnić dyrektora po wysłuchaniu opinii Zarządu. Umowa o pracę zawartą przez 

Związek z dyrektorem wymagała zatwierdzenia przez wspomnianego ministra. Pra-

cownicy biura, z dyrektorem włącznie, podlegali przepisom o ubezpieczeniu społecz-

nym. Do kompetencji dyrektora należało: 

1) kierowanie pracą biura Związku, 

2) kierowanie pracami przygotowawczymi i wykonawczymi w sprawach, wynika-

jących z zakresu działania Związku. 

Związek jako osoba prawna mógł nabywać i zbywać majątek ruchomy i nierucho-

my, zawierać umowy oraz pozywać i być pozywanym. Za zobowiązania Związek od-

powiadał swym majątkiem. Fundusze Związku mogły być przeznaczane tylko do wy-

konywania zadań określonych przepisami prawa i Statutem Związku oraz na pokrycie 

kosztów administracyjnych Związku. Fundusze, które nie były przeznaczone na pokry-

cie bieżących wydatków, Związek miał obowiązek lokować w sposób wymagany dla 
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lokat posiadających bezpieczeństwo prawne, Minister Przemysłu i Handlu mógł ze-

zwolić na czasowe odstąpienie od tej zasady. Na fundusze Związku składały się: 

1) dochody z majątku własnego, 

2) opłaty za udzielane porad oraz innych czynności, wynikających z zadań i zakresu 

działania Związku, a służących interesom rzemieślników, 

3) wpływy (składki) od izb rzemieślniczych. 

Udział każdej izby rzemieślniczej w ponoszeniu kosztów utrzymania Związku 

określał stosunek  kwoty budżetu Związku do ogólnej kwoty budżetów wszystkich izb. 

Ustalona kwota udziału każdej izby w ponoszeniu kosztów utrzymania Związku pod-

lega wypłacie Związkowi, po zatwierdzeniu budżetu izby, z funduszu powstałego 

z dodatków do świadectw przemysłowych i kart rejestracyjnych, jaki przypadał danej 

izbie. Szczegółową procedurę w tym zakresie ustalał Minister Przemysłu i Handlu. 

Związek zwolniony był od wszelkich podatków i opłat w takim samym zakresie 

i w tych samych przypadkach, w jakich obowiązujące ustawy przewidywały w stosun-

ku do związków samorządu terytorialnego. 

Związek jako osobę prawną reprezentowali na zewnątrz, działając wspólnie, prezes 

Zarządu i dyrektor albo wiceprezes i dyrektor. 

Nadzór nad Związkiem sprawował Minister Przemysłu i Handlu. W związku z tym 

miał on prawo delegowania swego przedstawiciela na posiedzenia jego władz oraz 

zatwierdzania preliminarza budżetowego, rocznych sprawozdań finansowych, uchwał 

Rady dotyczących nabycia lub zbycia nieruchomości i uchwał Zarządu dotyczących 

zaciągania pożyczek. Jeżeli działalność Związku byłaby niezgodna z obowiązującymi 

przepisami prawnymi lub zagrażała interesowi publicznemu albo jeżeli Związek, po-

mimo wezwania organu nadzoru, zaniedbywałby wykonywania swych zadań, Minister 

Przemysłu i Handlu miał prawo rozwiązać zarówno Radę Związku, jak i Zarząd. W tej 

sytuacji minister wyznaczał Zarząd Tymczasowy, któremu przysługiwały uprawnienia 

zarówno Zarządu, jak i Rady, oraz określał termin nowych wyborów władz Związku. 

Ustawa z dnia 19 lipca 1939 roku o izbach rzemieślniczych i ich związku 

28 lipca 1939 roku ogłoszono Ustawę z dnia 19 lipca 1939 roku o izbach rzemieśl-
niczych i ich związku. Po raz pierwszy zagadnienia dotyczące Związku Izb Rzemieślni-

czych zostało uregulowane ustawowo, a nie rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypo-

spolitej Polskiej (choć z mocą ustawy). Największy wpływ na tę zmianę miało uchwa-

lenie konstytucji kwietniowej z 1935 roku, która umacniając strukturę władzy sanacyj-

nej, pozwoliła odejść od rozwiązań doraźnych, koniecznych wobec obowiązywania 

poprzedniej konstytucji z 1921 roku. Ustawa w artykułach od 21. do 27. zawierała 

normy regulujące funkcjonowanie Związku Izb Rzemieślniczych. 

Podobnie jak w poprzednim akcie prawnym, Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczy-

pospolitej Polskiej tworzyły izby rzemieślnicze działające w Polsce. Zatem przynależ-

ność izb rzemieślniczych do Związku była obowiązkowa. Związek posiadał osobowość 

prawną i wprost został uznany za instytucję samorządu gospodarczego. Zadania Związku 

w stosunku do poprzednich przepisów poszerzono o uzgadnianie stanowiska izb rze-

mieślniczych w sprawach o znaczeniu ogólnym dla rzemiosła, ustalanie – w porozumie-
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niu z izbami rzemieślniczymi – wytycznych działalności samorządu gospodarczego rze-

miosła w sprawach dotyczących obszaru całego państwa, badanie ogólnych warunków 

rozwoju rzemiosła oraz zbieranie danych statystycznych dotyczących rzemiosła. Władze 

państwowe nie mogły się uchylać od obowiązku przedkładania do zaopiniowania projek-

tów ustaw i rozporządzeń, mających kluczowe znaczenie dla rzemiosła. 

Statut Związku uchwalała Rada Związku, a zatwierdzał go Minister Przemysłu 

i Handlu. W tym samym trybie dokonywano zmian statutu. Zrezygnowano zatem  

z odgórnego nadawania statutu przez wspomnianego ministra. Postanowienia Statutu 

musiały określać co najmniej: 

1) organizację Związku, 

2) sposób wyboru władz Związku, 

3) zakres działania władz Związku. 

Terenem działania dla Związku Izb Rzemieślniczych był obszar Rzeczypospolitej 

Polskiej, a siedzibą Związku była Warszawa. 

Organami władzy Związku były: 

1) Rada, 

2) Zarząd, 

3) Komisja Rewizyjna. 

Choć nie zostało to powiedziane wprost, jej organami były również – tak jak po-

przednio – dyrektor, a także prezes i dwóch wiceprezesów. 

Rada Związku składała się z prezesów izb rzemieślniczych i z Zarządu Związku. 

Jeżeli prezes danej izby nie mógł uczestniczyć w posiedzeniu Rady, reprezentował go 

jego zastępca. W posiedzeniach Rady uczestniczyli również dyrektorzy izb rzemieślni-

czych, ale jedynie z głosem doradczym. Kadencja Rady Związku trwała 5 lat i rozpo-

czynała się z dniem jej ukonstytuowania. 

Zarząd Związku składał się z prezesa, dwóch wiceprezesów, pięciu członków Za-

rządu oraz trzech ich zastępców wybranych przez Radę, z tym że prezesa i wicepreze-

sów Rady wybierać miano odrębnie i musieli oni uzyskać zatwierdzenie Ministra 

Przemysłu i Handlu. Kadencja Zarządu trwała 5 lat  i rozpoczynała się z dniem jego 

ukonstytuowania. 

Komisja Rewizyjna Związku składała się z trzech członków Komisji i jednego za-

stępcy, wybieranych przez Radę Związku spoza swego składu. Kadencja Komisji Re-

wizyjnej trwała 5 lat i rozpoczynała się z dniem jej ukonstytuowania. 

Rada Związku wybierała dwóch kandydatów na stanowisko dyrektora Związku 

w tajnym  głosowaniu, zwykłą większością głosów. Kandydaci musieli legitymować 

się wyższym wykształceniem i przynajmniej trzyletnią pracą w samorządzie gospodar-

czym lub w organizacjach rzemieślniczych, w szczególnych wypadkach Minister 

Przemysłu i Handlu mógł zwolnić kandydata od spełnienia jednego z tych warunków. 

Minister Przemysłu i Handlu wyznaczał dyrektora spośród tak wybranych kandydatów. 

Minister mógł odmówić zatwierdzenia któregokolwiek z nich, w takim przypadku 

Rada była zobowiązana w terminie 3 miesięcy od otrzymania decyzji ministra do do-

konania ponownego wyboru kandydatów. Dyrektor odpowiadał za funkcjonowanie 

biura Związku, kierował pracą przygotowawczą i wykonawczą w sprawach wynikają-

cych z zakresu działania Związku, na jego wniosek prezes powoływał personel biura 

Związku. Minister Przemysłu i Handlu mógł zwolnić dyrektora Związku po wysłucha-

niu opinii Zarządu Związku. Umowa o pracę z dyrektorem Związku podlegała za-

twierdzeniu przez ministra. Prezes Związku, na podstawie uchwały Zarządu – zatwier-
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dzonej przez Ministra Przemysłu i Handlu, mógł powołać w okresie wacatu stanowiska 

dyrektora Związku osobę pełniącą jego obowiązki. 

Obowiązujące dotąd statuty służbowe (regulamin pracowniczy) pracowników 

Związku miał być dostosowany do postanowień Ustawy i w ciągu 6 miesięcy od jej 

wejścia w życie przedstawione do zatwierdzenia Ministrowi Przemysłu i Handlu. 

Można stąd domniemywać, że sposób ich uchwalania pozostał bez zmian w stosunku 

do poprzednich rozwiązań. 

Rada Związku uchwalała corocznie preliminarz budżetowy na rok następny i przed-

stawiała go do zatwierdzenia Ministrowi Przemysłu i Handlu w terminie przez niego 

ustalonym. Nie zmieniły się zasady finansowania kosztów funkcjonowania Związku. 

Minister przemysłu i handlu ustalał zasady układania budżetu, prowadzenia rachunko-

wości, sporządzania sprawozdań finansowych oraz sposób przeprowadzania kontroli 

całokształtu gospodarki finansowej i majątkowej Związku. 

Związek jako osoba prawna odpowiadał za swe zobowiązania całym swoim mająt-

kiem, mógł nabywać oraz zbywać majątek ruchomy i nieruchomy, zawierać umowy 

oraz pozywać i być pozywanym. Związek zwolniony był od wszelkich podatków 

i opłat w takim samym zakresie i w tych samych przypadkach, w jakich obowiązujące 

ustawy przewidywały w stosunku do związków samorządu terytorialnego. 

Nadzór nad Związkiem sprawował Minister Przemysłu i Handlu. Jeżeli działalność 

Związku byłaby niezgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi albo jeżeli Zwią-

zek, pomimo wezwania organu nadzoru, zaniedbywałby wykonywania swych zadań, 

Minister Przemysłu i Handlu mógł rozwiązać władze Związku. W tej sytuacji minister 

musiał jednocześnie wyznaczyć zarząd tymczasowy, któremu przysługiwały upraw-

nienia zarówno Zarządu, jak i Rady. 

Do czasu ukonstytuowania się nowej Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku 

organy te miały działać w starym składzie, ale na podstawie postanowień Ustawy. 

Ustawa weszła w życie z dniem ogłoszenia, czyli 28 lipca 1939 roku. Została ob-

szernie znowelizowana Dekretem o zmianie ustawy z dnia 19 lipca 1939 roku o izbach 
rzemieślniczych i ich związku z dnia 21 kwietnia 1948 roku9, wydanym zgodnie z art. 4. 

Ustawy Konstytucyjnej z dnia 19 lutego 1947 roku10 i ustawowym upoważnieniem 

Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy11. Obowiązywała zaś do dnia 30 wrze-

śnia 1956 roku – tracąc moc zgodnie z Ustawą o izbach rzemieślniczych i Związku Izb 

Rzemieślniczych z dnia 11 września 1956 roku12. 

 

                                                        
9 DzU z 1948 r. Nr 23, poz. 155. 
10 DzU z 1947 r. Nr 18, poz. 71. 
11 DzU z 1948 r. Nr 15, poz. 107. 
12 DzU z 1956 r. Nr 41, poz. 190. 
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THE LEGAL REGULATIONS CONTROLLING THE ACTIVITY  

OF THE UNION OF ARTISANS’ CHAMBERS OF THE POLISH REPUBLIC  

IN THE YEARS 1933–1939 

Su mmary  

The author of present article raises the issue of the Union of Artisans’ Chambers of the Polish Republic in the 

years 1933–1939. The Union was founded in the year 1933; earlier on such an organization did not exist in 

Poland. In the above-mentioned period, the Polish state tried to introduce suitable legislation which would regulate 

the activity of the Union, on two separate occasions: for the first time, by introducing a Resolution of the President 

of the Polish Republic of 27th October 1933 Concerning Artisans’ Chambers and Their Union, on the basis of 

which it was called into existence, and for the second time, by introducing an Act of Parliament of 19th July 1939 

on Artisans’ Chambers and Their Union; however, the Act had failed to come into force before the II World War, 

although it remained binding, with certain modifications, until the year 1956. In the Second Republic, the Union 

had remained the most important organ of the artisans’ self-government. The state authorities had also used it in 

the process of realization of certain control as well as administrative tasks in the crafts sector. It is worth 

emphasizing here that all Artisans’ Chambers operating in Poland at the time, had to belong to the Union and there 

was no exemption from this rule. 

 


