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323. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę nastę

pującej treści: 

USTAWA 

z dnia 13 marca 1934 r. 

O filmach i ich wyświetlaniu. 

Rozdział 1. 

Obrót filmami i popieranie wytwórczości krajowej. 

Art. 1. Filmami w ro,zumieniu ustawy niniej
&zej ' są ,naświetlone taśmy kinematograficzne. 

Art. 2. (1) Prowadzenie przedsiębiorstwa 
sprzedaży i wynajmu filmów wymaga uprzedniego 
uzy,skania ,~oncesji wojewódzkiej wla.dzy przemy
słowej. 

- (2) Udzielanie i odbieranie koncesyj, przewi
dzianych w ust. (1), ,odbywa się p,rzy zasto.s'owaniu 
odpowiednich pr:ze:pisów prawa przemysłowego. 

(3) Rada Mimstrów może wyd.ać przepisy, we
dług ,których powinny być prowadzone przedsiębio,r-
6twa sprzedaży i wynajmu filmów. 

Art. 3. (1) Dla urządzenia wytwórni filmo
wych oraz laborat!Qrjów filmowych (zakładów wywo
ływ.ania, utrwalania, suszenia, kopjow,ania i montD
wania zdjęć filmowych) jeStt wymagane uprzednie 
z,atwierdzenie pl'lOjektu urządzenia przez wojewódz
ką władzę przemysłową. 

(2) Do zatwierdz,ania urządzeń, wymienionych 
w ust. (1), stosuje się odpowiednie przepisy prawa 
pr.zemysłowego, dotyclzące zatwierdzania urządzeń 
zakładów przemysłowych. 

, Art. 4. Rad.a Ministrów może w dmdze rDZ

porządzeń regulować przywóz filmów do obszaru 
Rzeczypos,politej z zagranicy O'raz z ·O'bszarów, na 
których ustawa niniejisza nie obowiązuje. ' 

Art. 5. Rada Mini.s:trów może w drodze roz
porządzenia ustanowić opłaty za wystawienie po
zwoleń na publiczne wyświetlanie filmów (art. 15 
ust. (1)). 

kinematografic,znego wymaga pozwolenia wojewódz- · 
kiej wladzy ,administracji ogóln.ej. 

Art. 8. Pozwolenie, przewidziane wart. 7, 
może uprawni.ać ·dO' wyświetlania filmów: 

1) w pewnym okreśIonym lokalu (przedsię
biorstwo z sie,dzibą stałą), 

2) Isposobem wędrownym, t. j. w pewnych 
określonych miejs,cowościach lub na pew
nym obszarze Państw:a bez zakładania sie
dziby stałej. 

Art. 9. P.ozwoleni.a na prow.adzenie przedsię-, 
bi'Orstwa publiczne.go wyświetlania filmów należy od~ 
mówić, jeżeli: 

1) udzielenie po.zwolenia sprzeciwia się intere
sowi publicznemu, 

2) ubiegający się nie ma prawa 'samodzi,elnego 
rozpor;ządzania sw,oim maiątkiem, 

3) ubieg.ający się -o pozwolenie na prowadzenie 
przed.siębiorstwa publicznego. wyświetlania _ 
filmów sposohem wędrO'wnym nie ma oby
watelstwa polskiego, 

4) lokal, prze.znaczony do publiczne~o WYświe
tlani,a filmów (art. 8 pkt. 1)), ze w:zględu na 
iSwO'ją budowę, usytuowanie lub wewnętrz
ne urządzenie nie czyni .zadość przepisom ' 
o budowie i urządzeniu lokali, przeznaczQ': 
nych do wyświ,etlania filmów. 

Art. 10. PDzwolenie na prowadzenie przed
siębiorstwa publicznego. wyświetlania filmów -mo,te 
być C'o,fni'ęte przez władzę, która udzieliła pozwole-' 
nia,jeżeli : 

1) przedsiJębiorstwa nie uruchomiDno w prze
ciągu 3 miesięcy od upływu wyzn,aczDneg-o terminu 
uruchomienia prze d:siębi'o'l1stw,a , lub też jeżeli przer·" 
wa w ruchu przedsiębiDrstwa trwała dłużej niż 
6 mies~ęcy, a władza, udzieI.ająca pozwolenia, wy
mienionych cz,asDkresów nie przedłużyłaj 

2) prze.ds:ioębiorca z,ostał prawDmDcnie skazany 
za naruszenie trzykrDtnie w ciągu 2 lat przepisów 
ustawy niniej,szejj 

3) co dDoslOby przedsiębiDrcy zajdzie okolicz
ność, Dkreślo.na wart. 9 pkt. 2') lub 3) j 

4) w lokalu CD do usytuowania lub wewnętrz
Art. 6. (1) W budżecie Państwa będą ha ce- nego urządzenia zajdą takie zmiany, które nie będą 

le popierania kraj,owej wytwórczości filmDwej prze- czyniły zadość przepisom ó budowi,e i urządzeniu te
widziane dotacje w wysokości wpływów z 'Opłat, wy- go rodzaju budyn,ków (lDkali), a braków tych przed. 
mienionych wart. 5. , siębiorc,a nie usunie w 'Dznaczonym przez właściwą 

(2) Przepisy, normujące zakres i spDsób popie- władzę ,ter.miniej 
rania krajowej wytwórczości filmowej, wyda Rada 5) przedsiębiDrca nie spełni warunków, za
Ministrów. ' strzeżonych przez wladzę w udzieJ.onem pozwDleniu 

(3) Ra,d:a Min1,s.frów może ' powtOłaćdo ~ycia ' n.a prowadzenie przedsiębionsłwa. 
Radę Filmową, j.ako · cialo Qoradcze w za,kresie po
pierania krajowej wytwórczości filmowej i ,opieki . 
nad filmem jako czynnikiem, ,służącym kulturze pań
stwowej, społe'czne.j i artystycznej. 

R-o z dział 2. 

przedsięhiorstwa publicznego wyświetlania filmów. 

Art. 7. Prowadzenie przedsiębiorstwa pu
blicznego wyświetlania filmów zapomocą aparatu 

Art. 11. (1) Pozwolenie nei. prowadzenie przed
siębior.stwa pubHcznego wyświetlania filmów' jes,t , 
ściśle os'obiste, nie wolno ,go przenieść na inne osoby 
fizyczne lub prawne, ,ani ,przez czynności prawne 
pliędzy ży:jącymi, ,ani w drodze rozporzą-clzenia o'stat
niei. woli! prócz przypadków, o których mowa w 
,art. 12. . . 

(2) W przypadkach godnych uwzględnienia wol
no za zgodą władzy, wskazanej wart. 7, ustanowió. 
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zastępcę do prowadzenia przedsiębiorstwa lub wy
dzierżawić przed,siębi.orstwo. Dla osób pr,awnych 
i mał'oleŁnichzstępnych (art. 12) muszą być usta
nowieni zastępcy do prowadzeni,a przedsiębiorstwa. 

(3) Osoba zastępcy, jak również osoba dzier
żawcy, powinnaodiPow~adać w,arunkom,określonym 
wart. 9 pkt. 2) i 3). 

Art. 12. (1) W przypadku śmierci przedsię
biorcy należy wdowie na skutek jej zgłoszenia, o ile 
małżeństwo nie było separowane z jej winy i nie za
chodzą w s,t'osunku do niej przes,zkody ,z art. 9 
pkt. 2) lub 3), p,rzedłużyć na czas wdowieństw.a po
zwolenie na dalsze prowadzenie prze'dsi:ębiorstwa. 

(2) To samo dotyc,zy uprawnionych do dz,iedzi
czenia maf.oletnich zstępnych przedsiębiorcy w cza
sie ich małoletności. 

Ań. 13. (l,) Do obsługi aparatu kinematogra
fi,cznego przy wyświetlaniu ' filmów . wolno używać 
tylko mechanika, który z p'omy51nym wynikiem zdał 
egzamin z uzdolnienila z,awodowego. 

,(2) Mini,ster Spr,aw Wewnętrznych w porozu
m~eniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraoz Wy
zn'ań ReLigijnyah i Oświecenia Publiczne,go ustala w 
drodze rozporządzenia szczegółowe przepisy o usta
n()wieniu komisji egzaminacyjnej, iej składzie, o spo
s'obie egz,aminowania,ozakresie wiadomoścf, wyma
ganych od kandydatów, ubiegających się o dopusz
czenie do . eg,zaminu, tudzież o kosztach . eg,zami.na
cy:j,nych, jak również przepisy, określające 'zakres 
obowiązków mechanika przy obsługiwaniu przyrzą
du projekcyjnego. 

(3) Wojewódzka władza administracji ogólnej 
może , poszczególne osoby zwalniać od obowiązku 
skł!ądania egzaminu, określonego w ustępie poprzed
nim, jeżeli ,dane osoby wykażą w inny wystarczający 
~posób, że posiadają ,odpowiednie uzdolnienie zawo
dowe. 

(4,) Przepisy ust. (1) - (3) nie odnoszą si-ędo 
obsługiwania aparatów projekcyjnych małego typu, 
s,łużącyc.h do wyświetla.ni,a filmów niepalnych. 

Art. 14. (1).Mini'Ster Spraw Wewnętrznych 
w. porozumieniu z zainteresowanymi ministrami usta
la wdrod.ze irozporządz.enia: 

l) wymagania, j,a.:kim, nie.z,ależnie od przepisów 
prawa .budowlane,go,powmny odpowia.:dać pod 
wz.ględem przeciwpożarowym, bezpieczeństwa i po
rz~dku lokale, przez,naczonedo publicznego wyświe· 
Hania Hlmów, oraz urządzenia techniczne j 

_ . 2) przeptsy, według których powinny być pro
waoclzone przedsiębiorstwa publicznego wyświetlania 
filmów; 

3) dni, w ,których, z uwagi na uroczyste obrzę
dy religijne lub ze względów narodowych, przedsię
b~orstwa publicznego wyświetlania powinny wstrzy
mać się o,d wyświetlania bądź ws.zystkich, bądi nie'
,których filmów. 

(2) Mi,nister Opieki Społecznej w porozumieniu 
z zainteresowanymi ministrami ustala w drodze roz
porZĄdzenia wymagania, jakim w zakre'sie higjeny 
powinny odpowiadać lokale, przeznaczone do pu-

bli~.znego wyświetlania filniów, oraz urządzenia tech
nicz,ne - nie.zależ.nie od przepisó'w prawa hudowla
nego. 

(3) Godziny, w których wolno publicznie wy
świetlać filmy, oznaczają wojewódzkie władze admi
nistr.acji ogólnej. 

R oz d z i a ł 3. 

Badanie filmów, przeznaczo'uych do publicznego wy
świetlania. 

Art. 15. (1) Tylko te filmy wolnO wyświetlac 
publicznie, na których wyświetlanie uzyskano po
zwolenie wł.adzy, wymienione,j w :al"t.23. 

(2) Wyświetlanie filmów w kluba,ch, kasyna,ch 
i innych stowarzyszeniach uważa się z,a publiczp,ę. 
Natomiast nie uważa się za publiczne wyświetli;luje: " 
w mieszkaniach pryw,atnych wobec członków ri!>dzi
ny i z.apmszonych gości (ki'nodomoweJ, zorganizo
w,ane przez władze wojskowe dla żołnierzy, w zakre
sie urzędowani,a wł.adz, w ceLach naukowych i wy
chowawczych w instytucjach, w szkole lub poza bu
dynkiem szkolnym, o ile jest ograniczone do ucz- . 
niów, nauczycieli i opiek szkolnych. 

(3) Nie jest publicznem w rozumieniu ust (1) 
i (2) wyświetlanie filmów dokonywane przez prze,d: 
siębiorstwa sprzedaży i wynajmu lub wytwórców fil
mów dla swych odbiorców or,az r.zeczoznawcÓw · W 
celu zbadania w,artości handlowej filmu. 

Art. 16. (1) Podani,a 'O udzielenie pozwolenia 
na publiczne wyświetlanie filmu mogą wnosić: wy
twórcy filmów oraz przedsięhi'O'rstw,a sprzedaży i wy
najmu filmów. . • 

(2) Rozstrzygnięcie podania poprzedza komi ... 
syjne badani,e fHmu w formie rozprawy ustnej sło
sownie do pos.tanowień wzpor,ządzenia Prezydenta 
RzeczyposlPolitej z dnią 22 ma.rca 1928 r. o postępo
waniua,clministracyjnem. Przeprow,adzenia rozprawy 
ustnej nie wymagaj,ą jedynie filmy, przedstawiające 
krajobrazy lub a,ktualności (zdarzenia) dnia. 

Art. 17. (1) Badanie Hlmów obejmuje: fytuł 
filmu, jego treść oraz wszelkie z filmem be.zpośred
nioQ łączące si'ę słowa mówioQne, śpiewane lub pisane, 
jak również dźwięki. 

(2) Badaniu podlegają także pozostają<;:e w 
związku z wyświetlaniem filmów środki reklamy (f9~ 
Losy, diafoIje, plakaty ilushowane). Inne środki re
klamy nie podlegają badaniu, winny one jednak o~
powiadać ściśle tytuł'owi i treści fi'h,nu, na który uzy" 
skano pozwolenie, przew,i;dzi;ane wart. 23. Roz-po
rządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych określi 
sposób i termin przedstawiania środków rClklamyqQ 
zatwJ,erdzenia. 

(3) Zatwierd.zenia reklamy wolno odmówić je" 
dynie z powo,dów, określonych wart. 20 ust. (1) i (2). 

Art. 18, (1) Badanie filmów i środków re
klamy przeprowadzają komisje, których s.kł,ad,'Spo
sób powoływania i odwoływania oraz zakres obo
wiązków i uprawnień 'OKreśli rozporządzenie Mini-



586 Dziennik Ustaw. Poz. 323. Nr. 36. 

sfra Spraw ,Wewnętr.znyc;iho.r,az Ministra Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego.. 

(2) Przy badaniu filmów treści wojskowej lub 
związanej z życiem w,ojska wYJ;llagany jest udział de
legata Mini,siterstwa Spraw W'ojskowych. 

Art. 19. (1) PozwoI.enie na publiczne wyświe
tlanie filmu uprawnia do wyświetlania go z reguły 
tyHw przedosohami, które u~ończyły 18 lat życia. 

(2) Przed młodzieżą poni,żej lat 18 wolno wy
świ'etlać tylko filmy, których wyświetlanie uznano 
wy,raźnie dla niej za dozwolone. 

(3) W przerwach wyświetlania filmów, dozwo-
1'onych dla mł.odzieży, nie mo.gą być demonstrowane 
urywki filmów ni,e dozwolonych dla młodzieży oraz 
nieodpowiednie dla mł'odzieży reklamy handLowe. 

'" (4) Wyświetlanie fil:mu dostępnego dla mło
dzieży nie moż,ebyć połącz'one z produkcjami o cha
,rakterze wido.wiskowym. 

'(5) Publ~,czne wyświetlanie filmów przed dzieć
mi poniżej lat 6 jest zabroni'one. 

Art. 20. (1) Wł,adza {}dmówi pozwolenia na 
wyświetlanie filmu, jeśli b.adanie wykaże, że public,z
ne wyświetlanie mogłoby: zagrażać żywotnym inte
resom RzeczYPOIspoli,tej, be,zpieczeństwu, spokojowi 
lub :po,rządkowi publicznemu, nar,azić na szkodę po
w,agę Rzeczypospolitej lub jej stosunek do państw 
z,agranicznych, obrażać cześć narodową lub uczucia 
religijne, nawoływ:ać do wojny, wpływać na zdzicze
nie obyczajów u widzów lub działać na nich demo
ralizująco. 

(2) Wł.adza odmów:i pozwolenia na wyświ.etla
nie prz,en młodzieżą (art. 19 ust. (2)) filmów, wska
z~nych w ust. (1), ,a nadto. tych filmów, któ,re mogą 
oddzialać szkodliwie na rozwój tych osób pod wzglę
dem moralnym, uinysłowym lub zdrowotnym, albo 
też spowodować ich przewrażliwienie. 

(3) Jeżeli powody 'Odmowy pozwolenia odnoszą 
się tylko do części filmu, władza udzieli pozwalenia 
na wyświetlanie fi,lmu z wyłączeni,em cz,ęści zakwe
s'tj,onowanej, a ile wnoszący podanie wyr:azi zgodę 
na wycięcie tych części i oddanie i'ch władzy, udzie
lającej pozwolenia. 

(4) Władza może ,ograniczyć pozwolenie na 
wyśwjetlanie filmu do pewnego obszaru Rzeczypo
spoli:tej, jeśli uzna, że, ze wzgI.ędu na szczególne sto
sunki na obszar:ze wyłączonym, wyświetlanie na nim 
filmu mogłoby być s,zkodl,iwe z uwagi na interes pu
oliczny. 

Art. 21. (1) Film, na które·ga wyświetlanie wła
dza odmówił.a pozwolenia, można przedstawić do 
powtórnego zbadania, jednakże z wyraźnem wska
zaniem na tę okaliczność. 

(2) Postanowieni'e ust. (1) st.asuje się analogicz
nie do reklam, którym admówiano zatwierdzenia. 

Art. 22. (1) Władza, która udz'ielila pozwole
nia na wyświetlanie filmu, mO'że zawiesić udzielone 
pozwolenie w stasunku do całego lub części filmu, 
jeżeli istnienie .j,ednego z wymienionych wart. 20 
ust. (1) i (2) powo.dówodmowy pozwalenia na pu-

bliczne wyświetlanie zostanie ujawnione dopiero po 
wydaniu pozwolenia. 

(2) W przypadku zawies,zenia pozwolenia film 
iPod:teg.a z urzędu nowemu badaniu w przeciągu 1"4 
dni od daty zawieszenia. W razie ujemnego wyniku 
badania pozwolenie należy cofnąć w całości lub w 
części (art. 20). 

(3) Po.zwolenie na pubJ.iczne wyświetlanie fil
mu gaśnie, o ile chodzi o filmy pe,łno'-pl"agramowe, po 
upływie lat 6, a o He chodzi o filmy, przedslaw;iające 
aktualności (zdarzenia) dnia, po upływie 6 miesięcy. 
zaś na obszarze m. st. Warszawy po upływie 3 mje
sięcyod daty wystawienia po,zwolenia. 

Art. 23. (1) Pozwoleń na publiczne wyświetla
nie filmów udziela oraz środki reklamy zatwierdza 
Minister Spraw Wewnętrznych. 

(2) Od odmownej decyzji służy stronie sprze
ciwdo wfadzy, wymienione,j w ust. (1), który wnieść 
należy w cliągu 14 dni ad doręczenia decyzji. 

Art. 24. (1) Za badanie filmów ubieg.ający s,ię 
o pozwolenie obowiązany j,est uiścić oplaŁę, kŁóre,j 
wysokaść i sposób uiszczania usŁala rozporządzenie, 
wydane 'przez Ministra Spraw Wewnętrznych w po
l10zumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz 
Skarbu. 

(2) 'Podania i świadectwa w siPrawie zatwier
dzenia śl"odkówreklamy są wolne od opłaty, przewi
dzianej w ust. (1), i od opł.at stemplowych. 

RozdzIał 4. 

Nadzór nad publicznem wyświetlaniem filmów. . 

Art. 25. (1) Nadzór nad puhLicznem wyświe
naniem filmów sprawują powiatowe wladzeadmini· 
stracji ogólnej oraz w trybie nadzo·ru slużhowego 
wojewódzkie wład.ze .admini'stracji o'gólnej i Minister 
Spraw Wewnętrznych. 

(2) Delegatów tych władz, zaopatrz;onych w de
legacje slużbO'we, zarządy ,instytucyj, wymienionych 
w .art. 15 ust. (2) zdanie pierwsze, Jak również po
siadacze przedsiębiorstw iPublicznega wyświetlania 
filmów, obowiązani 'są wpuścić w każdym c,zasie do 
10'kalu wyśw,ietlania filmu i oddać do ich dyspazycji 
odpowiednie mie.j.s.ca ,siedzące. 

Art. 26. Posiadacze ,poz,wolenia, przeWlidz,iane
,go wart. 7, ·oraz instytucje, wskazane wart. 15 
ust. (2) zdanie pierwsze, podlegają obowiązkowi wy
kazania slię na żądanie or,ganów, wymienionych 
wart. 25, uzyskanem pozwoleniem na public.zne wy' 

.świetlanie filmu. 

Art. 27. (1) W razie lS.fw,ierdzenia, te na wy
świetlany publicznie film nie uzyskano pozwO'le,nia, 
przewidzianego wart. 23 ust. (1), lub że treść tego 
pozwolenia nie je,st zgodna z wyświetlcmym fiLm,em, 
delegat władzy (art. 25 ust. (2)) może zarządzić .za
przestanie dalszego wyświetlania filmu. O zarządze
niu winien on ·riiezwłocznie zawiadomić powiatową 
władzę administracji ogólnej. 



Nr. 36 Dziennik Ustaw. Poz, 323 i 324. 587 

(2) Powia,towa władza administrac~i ogólnej 
może zarządzić zaprzestanie wyświetlania Hlmu, ~e
żeli ma dostateczne podstawy do przypuszczenia, że 
wyświetlenie to miałoby się odbyć z pogw.ałceniem 
praw autorskkh. 

R o z d z ,i a ł 5. 

Postanowienia karne. 

Art. 28. (1) Kto wykracza przeciwko postano
wieniom art. 2 ust. (1), art. 3 ust. (1), art. 7, art. 11, 
art. 13 ust. (1), art. 15 ust. (1) i (2), art. 19 us,tawy ni
niejszej lub przeciwko przepisom rozporządzeń, wy
danych na tej podstawie, podlega karze aresztu do 
1 mies,iąca i grzywnie do 5.000 zł, .lub jednej z tych 
kar. 

(2) Kto wykracza przeciw postanowieniom 
art. 21 i art. 22 us,t. (3), podlega karze grzywny do 
200 zł. 

(3) Do orzekania powolane są powiatowe wła
dze administracji ogólnej. 

R o z dz i a ł 6. 

Postanowienia przejściowe i końcowe. 

Art. 29. (1). Przedsiębiorstwa sprzedaży i wy
'najmu filmów, które powstały przed .ogł.oszeniem 
'ustawy ninLejs.zej, nie tracą praw nabytych na pod
stawie dotychczasowych przepisów. 

(2) Wymienione w ust. (1) pr.zed.s,iębiorstwa 
;sprzedaży i wynajmu filmów podlegać będą ·obowiąz
Lkmw rejestracj,1 w trybie, który .określi! Minister 
!Przemysłu i Handlu w powzumieniu z Ministrem 
ISpraw Wewnętrznych. 

(3) Co do dalszego prowadzenia zarejestrowa
nych przedsiębiorstw sprzedaży i wynajmu filmów 
będą mieć zastosowanie .odnośne przepisy rozdziału 
1 ustawy niniejszej. 

(4) P,rawa prowa,dzenia przedsiębiorstwa pu
blicznego wyświetlania filmów, nabyte na podsta
wie dotychczasowych prz.episów, pozostają w mocy. 

Art. 30. BImy, na których wyświetlanie udzie
lono pozwolenia jeszcze pr.zed wejści~m w .życie 
ustawy niniejszej, wolno dalej wyświetlać, jednakże 
z tem, że także do tych filmów mają zastosowanie 
postanowienia art. 19 i 22. · 

Art. 31. Powiatową wladzą administracji ogól
nej w rozumieniu ustawy niniejszej jest w powiatach 
miejskich starosta .grodzki, a na obszarze wojewódz
twa śląskiego - dyrektor policji; przez wojewódzką 
wladzęadminislracji ogólnej należy rozumieć także 
wojewodę śląskiego. 

Art. 32. Przepisy ustawy nInIejszej nie naru
szają w niczem postanowień, zawartych w umowach 
międzynarodowych. 

Art. 33. Wykonanie ustawy niniejszej P.orucza 
się Ministrowi Spraw Wewnętrznych w porozumieniu 

z zainteresowanymi ministrami, a o He chodzi 
o art. 2, 3 i art. 29 ust. (1), (2) i (3) Ministrowi Prze
mysłu i Handlu w p'0rozumieniu ,z zainteresowanymi 
ministrami. 

Art. 34. (1) Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
w 3 miesiące po ogłoszeniu. 

(2) Równocześnie tracą moc obowiązującą: 
1) dekret z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmio

• cie przep~is.ów tymczasowych o w:ido·wiskach(Dz. 
. P. P. P. Nr. 14, poz.177), o ile dotyczy pozwoleń 
na wyświ,etlanie obrazów kinematograficznych, 

2) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętr.z
nych z dnia 18 września 1912 r. (Dz. u.' p. austr. 
Nr. 191) ·oraz z dnia 8 czerwca 1916 r. (Dz. u. p. 
austr. Nr. 172). 

(3) Z dniem wejścia w życie rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnęb;znych, wymieni.onego w 
a,rt. 24 ust. (1), utraci moc 'obowiązującą ustawa 
z dnia 3 grudnia 1924 r. o uzupełnieniu dekretu 
z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie przepisów 
tymczasowych Q widowiskach (Dz. U. R. P. Nr. 110, 
poz. 986). 

Prezydent Rzeczypospolitej: Z. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: J. Jędrzejewicz 

Minister Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pieracki 

Minister Przemysłu i Handlu: Zarzycki 

324. 
ROZPORZĄDZENIE 

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 17 kwietnia 1934r. 

w sprawie projektu meljoracji Polesia. 

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i art: l' 
lit. h) ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o upoważnie
niu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania roz
porządzeń z mocą ust.awy (Dz. U. R. P. Nr. 22, 
poz. 165) postanawiam co następuje: 

Art. 1. (1) Sprawy ,projektu melj.o'racji Pole
sia, należące dotychczas do zakresu działania Mini
stra Komunikacji, przekazuje się do zakre,su dzia
łania Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych, z za
strzeżeniem wspóMziałania Ministra Spraw Woj,sko
wych ,oraz Ministra Komunikacji. . 

(2) Zasady powyższego współdzia.tania ustala 
Rada Ministrów. 

Art. 2. (1) Projekt meljoracji Polesia (art. 1) 
winien obejmować: 

1) opracowanie ogólnego projektu i kosztorysu 
melioracji i zagospodarowania Polesia dla obszaru 
powiatów, które ustali Rada Ministrów; 


