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ZARZĄDZENIE MINISTRA KUL TURY I SZTUKI 

z dnia 12 czerwca 1976 ro 

zmieniające zarządzenlę w sprawie zasad l trybu sprzedaży oraz cen biletów wstępu do kin. 

/ Na podstawie art. 2 dekretu oz dnia 3 czerwca 1953 r. 
~ ustalaniu cen, opłat I stawek taryfowych (Dz. U. Nr 31, 
poz. 122), § 10 ust. 5 pkt l uchwały nr 271 Rady Ministrów 
z dnia 25 listopada 1974 r. w sprawie właściwości organów 
do ustalania cen oraz trybu postępowania przy ich ustala
niu (Monitor Polski z 1974 r. Nr 40, poz: 233 I z 1975 r. 
Nr 19, poz. 118), art. 22 I 39 ustawy z dnia 29 maja 1974 ro 
9 zaopatrzeniu inwalidów wojennych I wojskowych oraz 
ich rodzin (Dz. U. Nr 21, poz. 117) oraz § l pkt .3 I § 2 roz~ 
porządzenia Rady Ministrów z dnia 31 maja 1974 r. w spra
:wie niektórych ulg I przywilejów przysługujących Inwalł
oom wojennym I wojskowym (Dz. U. Nr 21, poz. 124) za
rządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnlli 
H sierpnia 1967 r. w sprawie zasad I trybu sprzedaży oraz 
cen biletów wstępu do kin (f:.1onitor Polski z 1967 r. Nr 50, 

2b) Inwalidom wojennym l wojskowym I grupy 
oraz członkom Związku Ociemniałych Zo/nie
rzy PRL przysługują bilety ulgowe także dla 
jednej osoby towarzyszącej inwalidzie (ociem
niałemu).", 

b) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

,,5) Osoby wymienione w pkt l lit. c) I d) oraz 
w pkt 2a) I 2b) są uprawnione do nabywania bi
letów poza kolejnością, a osoby, o których mo
wa w pkt 2a) i 2b), są uprawnione do nabywa
nia biletów także w przedsprzedaży.", 

c) skreśla się ust. 2. a dotychczasowy ust. 3 oznacza 
się jako ust. 2, 

poz. 250. I z 1970 r. Nr 5, poz. 43) wprowadza się następu- 2) 
Jące zmiany:."" . w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

1) ~ ~ ~:st. 1 dodaje się pkt 2a) l 2b) w brzmieniu: '1~ir i. ,,2. Podwyższenie cen biletów wstępu do kin, o któ
rych mowa w § 3 tabela 1 I 2 następuje w ralla 
wyświetlania filmów uznanych przez Naczelny Za
rząd Kinematografii za szczególnie atrakcyjne. 
W tym wypadku ceny biletów wstępu podwyższa 
się we wszystkich kategoriach kin na seanse z fil
mami zwykłymi I panoramicznymi do tOo% (w za
okrągleniu)'''l 

,,2a) Inwalidom wojennym I wojskowym przyshi4 

gują, za okazaniem książki Inwalidy wojen
nego (wojskowego) lub legitymacji. ulgowa 
bilety wstępu także do kin zeroekranowych 
na seanse rozpoczynające się przed godz. 16.00. 
Ceny tych biletów ustala się następująco: 

cena biletu ulgowego w zł 
do kin zeroekranowych na seanse z filmami ' 

zwykłymi panoramicznymi 

I m~ej~ce _ / II m~ejsce I ~~ejsce II ~~ejsce 

i 
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3) skreśla się § 10. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem l lipca: 
1976 r. 

Minister Kultury i Sztuki: w z. M. Woj/czak 
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