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ROZPORZĄDZENIA MINISTRóW: 
Poz.: 182-Spraw Wewnętrznych z dnia 17 marca 1933 r. ') zniesieniu obszaru dworskiego Grzybno w po-

wiecie chełmińskim, województwie pomorskiem 479 
183-Spraw Wewnętrznych z dnia l 'S marca 1933 r. o zmianie granic miasta Winnik w powiecie i wo-

jewództwie ' lwowskiem 479 
184-Spraw Wewnętrznych z dnia 23' marca 1933 r. o zniesieniu obszaru ' dworskiego Sypniewo 

i o zmianie grani c gmi n wiejskich Sypniewo i Jeleń oraz obszaru dworskiego ' llowo w powiecie 
sę pol e ń$kim, województwie pornors!<iem . 480 

ISS-Spraw Wewnętrznych z dnia 25 marca 1933 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Sulnow.o w po-
wiecie świeckim, województwie pomorskiem 480 

162. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę nastę

pujące; treści: 

u S T . A W A 

z dnia 15 marca 1933 r. 

o zbiórkach publicznych. 

Art. 1. Wszelkie publiczne zbieranie . ofiar 
w gotówce lub w naturze na pewien zgóry określo
ny cel wymaga uprzedniego pozwolenia władzy. 

Art. 2. (1) Do udzielania pozwoleń powołane 
są: 

al powiatowe władze administracji ogólnej, 
o ile zbiórka ma być przeprowadzona na 
obszarze powiatu lub jego części; 

b) wojewódzkie władze administrac.ji ogólnej, 
o ile zbiórka ma być przeprowadzona na 
obszarze całego województwa lub jego czę
ści, obejmującej więcoej niż jeden powiat. 

(2) Pozwolenie na zbiórkę, mającą się odbyć 
na obszarze większym niż jedno województwo, wy
daje, zależnie od wniosku instytucji, urządzającej 
zbiórkę, bądź każda wojewódzka władza administra
cji ogólnej oddzielnie, bądź wojewódzka władza ad
ministracji ogólnej właściwa ze względu na miejsce 
siedziby instytucji, urządzającej zbiórk~, za zgodą 
wojewódzkich władz administracji ogólnej, na któ
rych olbszarz'e zbiórka ma się odbywać. Wojewódz
ka władza administracji ogólnej, właściwa ze wzglę
du na miejsce siedziby instytucji, urządzającej zbiór
kę, wydąje również pozwolel1ie na zbiórkę, mającą 
się odbyć na obszarze' większym niż jedno wojewódz
two, na zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych. 

(3) Jeżeli zebrane ofiary mają być zużyte za
granicą Państwa, pozwolenia na zbiórkę udziela Mi
nister Spraw Wewnętrznych po porozumieniu z Mi
nistrem Spraw Zagranicznych i Ministrem Skarbu. 

Art. 3. (1) Pozwolenie na zbiórkę publiczną 
może być udz.ielone tylko wówczas, gdy cel zbiórki 
nie jest przeciwny prawu :oraz ze stanowiska intere
su publicznego jest godny poparcia . 

(2) Za takie cele uważa się prze'dewszystkiem 
cele: religijne, państwowe, oświatowe, zdrowotne, 
kulturalno-społeczne i społeczno-opiekuńcze . 

(3) Zbiórki publiczne, urządzane w interesie 
osobistym, są wzbronione. 

(4) Pozwoleń na zbiórki na cele oświatowe 
udzielają władze administracji ogólnej po porozumie
niu z właściwą władzą szkolną II instancji. 

Art. 4. Pozwolenie na zbiórkę publiczną mo
że być udzielone jedynie stowarzyszeniom zareje
strowanym, organizacjom, posiadającym osobowośe 
prawną, albo komitetom, organizowanym dla prze
prowadzenia określonego celu. Cel zbiórki winien 
być zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organi
zacji, bądź z aktem organizacyjnym komitetu. 

Art. 5. Minister Spraw Wewnętrznych okre
śla w drodze rozporządzeń sposoby przeprowadza
nia zbiórek. 

Art. 6. (l) W pozwoleniu wini'en być okre
ślony cz.as, w którym zbiórka ma być przeprowa
dzona. 

(2) W pozwoleniu mogą być wymienione wa
runki co do sposobu przeprowadzenia zbiórki. 

Art. 7. (1) Zbiórki publiczne mogą być prze
prowadz.ane iedynie przez członków tej instytucji 
(art. 4), która pozwolenie otrzymała, lub przez czł(;>D
ków instytucyj, mających cele pokrewne, albo przez 
osoby, przez te instytucje imiennie zaproszone. 

(2) Osoby, organizujące lub przeprowadzające 
zbiórkę, nie ' mogą za swe czynności otrzymywać 
wynagrodzenia. 

Art. 8. (1) Władza, która udzieliła pozwole
nia, może w każdym czasie sama lub przez podległe 
sobie władze ' i organa informować się o stanie akcji 
zbiórkowej w szczególności przez wgląd w akta, 
księgi oraz. dokumenty kasowe, przeprowadzać re: 
wizję kasy, żądać ustnych i pisemnych wyjaśnień 
oraz wysyłać swoich delegatów na posiedzenia in
stytucyj . Instytucje te winny zawiadamiać władzę 
przynajmniej na 24 godziny naprzód o posiedzeniach, 
na których mają być omawiane sprawy zużytkow:a
nia zebranych ofiar. Postanowienia o kontroli zuży
cia funduszóW, uzyskanych ze zbiórki, nie odnoszą 
się do stowarzyszeń, podlegających w tym zakresie 
nadzorowi władzy z mocy prawa o stowarzysze
niach z dnia 27 października 1932 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 94, po'z. 808). 

(2) Minister Spraw Wewnętrznych władny jest 
w drodze rozporządzenia wydawać szcz~gółowe 
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przepisy, dotyczące kontroli nad zbiórkami publicz
nemi. 

. (3) Postanowienia ustępów poprzednich nie 
mają zastosowania do instytucy,j, które zostały po
wołane do życia na mOlcy specjalnych ustaw, prze
widujących kontrolę władz nad temi organizacjami. 

Art. 9. (1) Wynik zbiórki i sposób zużytko
wania zebranych ofiar winien ' być podany do wiado
mości władzy, która pozwolenie wydała, oraz. ogło
szony w prasie w ciągu miesiąca od ukończenia 
zbiórki. 

(2) Od zastosowania postanowień ust. (1) oraz 
postanowień art. 8 wyłączone są takie organizacje 
i instytucje wyznania, uznanego przez. Państwo, któ
rych wyłączenie wynika z uregulowania stosunku 
Państwa do tego wyznania na mocy specjalnej 
ustawy. 

Art. 10. (1) Władza, która poz.wolenie wyda
ła, może je cofnąć w każdym czasie, jeżeli zbiórka 
przeprowadzana jest niezgodnie z postanowieniami 
niniejszej ustawy, lub jeżeli ujawnione zosŁanie, że 
dalsze prowadzenie zbiórki może zagrażać bezpie
czeństwu, spokojowi lub porządkowi publicznemu, 
albo jeśli władza stwierdzi (art. 8), że ofiary, uzyski
wane ze zbiórki, nie sąprzeznac.zane na właściwy 
c~1. 

(2) W przypadku, prz.ewidzianym w ust: (1), 
władza może jednocześnie zarz·ądzić przekazanie ze
branych ofiar na cele humanitarne jednej z instytu
cyj społeczno-opiekuńczych lub oświatowych. 

Art. 11. (1) Kto wykracza przeciwko posta
nowieniom niniejszej ustawy lub rozporządzeń, wy
danych na jej podstawie, podlega w trybie admini
stracyjnym karze aresztu do 1 miesiąca i grzywny 
do 1.000 złotych, albo jednej z tych kar. 

(2) Kary te mogą być nakładane zarówno na 
osoby urządz,ające, .jak i osoby, przeprowadzające 
zbiórkę publiczną. 

(3) Ofiary, uzyskane ze zbiórki, przeprowadzo
nej bez pozwolenia, ulegają przepadkowi i zostaną 
prz.ekazan~ przez władz·ę na cele humanit.arne jed
nej z instytucyj społ.eczno-opiekuńczych lub oświa
towych. 

Art. 12. Jeżeli w ustawie niniejszej jest mowa 
o powiatowych władzach administracji ogólnej, są 
w miastach, stanowiących odrębne powiaty miejskie, 
właściwymi starostowie grodzcy (dyrektorowie po
licji, komisarz rządu m. Gdyni). 

nia: 
Art. 13. Ustawa niniejsza nie ma zastosowa-

a) do zbiór,ek na 'cele religijne, je.żeli są one 
prowadzone w obrębie zabudowań i po
mieszczeń, poświęconych wyłącznie służbie 
Boże;; 

bl do zbiórek, związanych z celami i tradycja
mi re1i.gijnemi uznanych przez Państwo 
związków wyznaniowych, przeprowadza
nych poza budynkami i pomieszczeniami. 
wymienionemi w punkcie al, jeżeli zbiórki 

takie przeprowadzane są przez władze · tych 
związków, ich organa, względnie osoby 
przez nie imiennie zaprosz.one j, je .żeli od
bywają się w sposób, ustalony tradycją 
i zwyczajami miejscowemi, lub też w bezpo
średniej łączności z obrzędami religijnemi; 

c) do zbiórek, przeprowadzanych w drodze 
lotery,j pieniężnych lub fantowych, jeżeli 
zbiórki te nie są przeprowadzane w miej 
scach publicznych; 

d) do zbiórek, przeprowadzanych w lokalach 
prywatnych wśród grona osób znajomych 
osobiście przeprowadzającym zbiórkę; 

e) do zbiórek wśród młodzieży szkolnej w lo 
kalach szkolnych, odbywających się na pod
stawie pozwolenia władz szkolnych; 

f) do zbiórek koleżeńskich w lokalach urzę
dów publicznych na cele godne poparcia; 
odbywających się na podstawie pozwolenia 
przełożonego urzędu. 

Art. 14. Wykonanie ustawy niniejszej poru
cza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych w porozu
mieniu z zainteresowanymi ministrami. 

Art. 15.(1) Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
trzydziestego dnia po dniu ogłoszenia i. obowiązuje 
na całym obszarze Państwa. 

(2) Równocześnie tracą moc wszelkie dotych
czasowe przepisy o zbibrkach publicznych. 

Prezydent Rzeczypospolitej : I.. Mośc,icki 

Prezes Rady Ministrów: A. Prys/ar, 

Minister Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pieracki 

Minister Spraw Zagranic,znych: Beck 

Minister Skarbu: Wł. Zawadzki 

Minister Wyznań Relig~jnych 
i Oświec,enia Publicznego : J. Jędrzejewicz 

163. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę nastę

pującej treści: 

USTAWA 

z dnia 16 marca 1933 r. 

o Funduszu Pracy. 

Rozdział I. 

Postanowienia ogólne. 

Art. 1. (1) Tworzy się Fundusz Pracy. 
(2) Fundusz ten ma na celu dostarczanie pra 

cy lub środków utrzymania osobom, pozbawionym 


