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3) dodatk! na żonę i dzieci z dodatkiem drożyżnianym według art. 59 
ustawy z dnia 29 października 1920 r. (Dz. Ust. N2 106 poz. 699). 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od dnia 1 lipca 1920 r. 

Minister Spraw Wojskowych: 
, Sosnkowski 

Minister Skarbu: 
Steczkowski 

211. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej. 
z dnia 21 marca 1921 r. 

w przedmiocie prz;~pisów wyborczych dla kas chorych. 

Na mocy art. 62 ust. X, art. 68 ust. II i art. 102 ustawy z 19 maja 
1920 r. o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby (Dz. U. R. P. 
N2 44 z r. 1920 poz. 272) wydaję dla kas chorych, działają€J'Ch ,napodsta-
wie tej ustawy, rlastępujące __ I 

PRZEPISY WYBORCZE: 

1\. Wybory do Rady Kasy. 

C z y n n o ś c i p r z y g o t o w a w c z e. 

§ 1. Czynnościami przygotowawc:żemi, do wyborów kieruje Zarząd 
Kas,. Ustala on spisy wyborców, ogłasza terminy wyborów i przyjmuje 
listy kandydatów. 

Poszczególne czynności związane z wyborami może Zarząd Kasy po
wierzać przewodniczącemu lub innemu swemu członkowi. 

§ 2. Jeżeli Zarząd został przez władze nadzorcze zawieszony w czyn· 
nościach, wyborami kieruje przewodniczący Rady, na którego przechodzą 

' wszelkie prawa i obowiązki Zarządu, odnoszące się do wyborów. Gdyby 
- i. Rada Kasy była w stanie zawieszenia, wtedy Urząd Ubezpieczeń mianuje 

swego przedstawiciela do kierowania wyborami. 

§ 3. Układanie spisów wyborców rozpoczyna się nie później niż w dniu 
1 lipca tego roku, na który przypadają wybory do Rady. 

§ 4. Spisy wyborców układa się w porządKu alfabetycznym oddzieln ie 
dla ubezpieczonych, oddzielnie dla pracodawców, przyczem spisy praco
dawców powinny zawierać liczbę' głosów, przysługujących każdemu pra-
codawcy. ' 

Ubezpieczony, zatrudniający więcej niż dwie osoby, podlegające obo
wiązkowemu ubezpieczeniu, zostaje umieszczony w spisach pracodawców. 

Za podstawę spisów ubezpieczonych służą zgłoszenia do ubezpieczenia. 
~rt. 15, 17 i 18 ustawy). 

Podlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu, a nie zgłoszeni przez pra
codawców, po udokumentowaniu w terminie, wskazanym w § 7, pozosta-
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'wania w zatrudnieniu, uzasadniającem ich członkostwo, będą wpisani do 
-spisó w wyborców, . 

W wypadkach uzasadnionej niemożliwości sporządzenia SplSOW wy
borców na .podstawie z głoszeń do ubezpieczenia, spisy te układa się na 
podstawie zgłoszeń, podlegających ubezpieczen iu do wpisania ich na listę 
wyborców po p.'zedstawieniu przez podlegających ubezpieczeniu, dowodów, 
iż w dniu określonym pozostawali w zatrudnieniu, uzasadn i ającem człon
kostwo. 

Podstawę obliczenia ilości głosów, przypadających wyborcom z pośród 
pracodawców, stanowi liczba przeciętnie zgłoszonych wzgl. zatrudnionych 
przez nich ubezpieczonych w przeciągu trzech miesięcy przed dniem roz
poczęcia u'kładania spisów wyborców. 

Pracodawca rozporządza ilośc i ą głosów, zależną od ilości obowiązkowo 
'u bezpieczonych zatrudnionych przez nich, w następującym stosunku: 

jeżeli zatrudn ia 1 do 10 ubezpieczonych posiada 1 głos 
11 " 20 ,, 2 głosy 

" 21 "30,, 3 " 
31 40" 4 " 
41 ,, 50 · " ,,5 głosów 
51 ,,60 " ,,6 

" " 61 " 70 " 7 " 
" 71 80 " ,,8 Ił 

81 " 90 "9 
91 100 10 

" 
" 101 " 150 11 

151 200 12 
201 250 " 1~ 

" 
251 300 14 

" 301 350 " 15 

" 351 " 400 " ,,16 
401 .., 450 17 

" 451 500 " 18 

" 
501 550 " ,,19 

" 551 " 600 " ,,20 

" powyżej 600 " 30 " 
Nikt nie może posiadać mn iej niż jeden ani więcej niż 30 głosów. 

§ 5. Ułożone zgodnie z § 4 niniejszych przep isów spisy wyborców 
winny być najpóźniej do dnia 1 sierpn ia tego roku, na który przypadają 
wybory do Rady, wyłożone w lokalu Zarządu Kasy i lokalach wszystkich 
o ddziałów Kasy, a zawiadomienie o tern winno być poąane do publicznej 
wiadomości za pomocą plakatów i przez ogłoszenie w 2 cbnajmniej 
miejscowych gazetach, w tej liczbie w gazecie urzędowej. 

§ 6. W ciągu dni dziesięciu, licząc od dnia wyłożenia SplSOW, przy
sługuje każdemu ubezpieczonemu odnośnie do ubezpieczonych, każdemu 
zaś pracodawcy odnośnie do· pracodawców prawo reklamacji co do wpisa
llia lub wykreślenia ze spisu czy to reklamującego czy to innej osoby. 
O żądaniu wykreślenia ze spisu należy zawiadomić zainteresowaną oso
bę w ciągu 3 dni, zaznaczając, że obronę przecIw wykreśleniu należy 
wnieść do Zarządu Kasy w ciągu dni 3 od daty otrzymania zawiado
mienia. 

Reklamacje rozpatruje Zarząd Kasy i w ciągu 2 tygodni od daty 
wniesienia reklamacji przesyła zainteresowanym odpis swej umotywowa
nej decyzji, 
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W ciągu 3 dni od daty otrzymania decyzji Zarządu mogą zainte
resowani wnieść skarge; do Urze;du Ubezpieczeń, jednakże jedynie <: powo
du naruszenia ustaw i przepisów wyborczy:h . W ciągu Z-ch tygodni od 
daty otrzymania skargi Urząd Ubezpieczeń wydaje decyzje ostateczną. 

O'głoszenie o wYborach. 

§ 7. - Nie póżniej niż w dniu wyłożenia spisów wyborców WInIen Zarząd 
rozpisać wybory i podać o tern do wiadomości publicznej za pomocą 
plakatów. 

Od dnia wyłożenia spisów do dnia wyborów nie może upłynąć więc~j 
niż 10 tygodni. 

Ogłoszenie o wyborach __ winno zawierać następujące dane: 
a) dzień, miejsce, początek i koniec wyborów, 
b) liczbę delegatów, mających być wybranymi, 
c) wezwanie do składania list kandydatów w tylu egzemplarzach,. 

ile będzie lokali wyborczych, z nadmienieniem, że zostaną 
uwzględnione tylko takie listy, które będą dore;czone Zarządowi 
najpóźniej na trzy tygodnie prZE d dniem wyborów, oraz że gło
sować można tylko na jedną z list, uznanych przez Zarząd, 

d) wykaz lokali, gdzie wyborcy będą mogli przeglądać spisy wybor
ców i listy kandydatów oraz oznaczenie okręgów, należących do 
każdego lokalu wyborczego, 

e) przepisy, dotyczące reklamacji (§ 6). 

L i s t Y k a n d y d a t ó w. 

§ 8. Li.sty kandydatów ulożoneoddzielnie dla pracodawców, oddziEl 
nie dla ubezpieczonych, winny być doręczone Zarządowi. 

_ Każda lista kandydatów może zawierać najwyżej dwa razy tyle kan 
dydatów, ile ma być ' wybranych delegatów. Kandydatów umieszcza sie; na 
liście pod bieżącemi numerami, wskazującemi kolejność ich kandydowa
nia, przyczem należy podać nazwiska i imiona, zawód, oraz miejs~e ich. 
zamieszkania, a nadto jeśli idzie o ubezpieczonych, z wyjątkiem niestale 
zatrudnionych chałupników i dobrowolnie ubezpieczonych, adres! nazwi
sko pracodawcy (wzgl. nazwy przedsiębiorstwa), u którego kar1dydat pracuje. 

Gdy doręczona lista zawiera większą ilość nazwisk kandydatów, nit 
podwójna liczba delegatów, to wykreśla się tych, których nazwiska nastę
pują po liczbie dozwolonej. 

§ 9. Listy kandydatów winny być podpisane przynajmniej przez 30 
uprawnionych do głosowania. Kandydat nie może być na liście podpisany. 

§ 10. Do l"tsty kandydatów należy dołączyć oświadczenie każdego 
z kandyd~tów, że przyjmuje kandydaturę zgodnie z listą. 

§ 11. Gdy wyborca podpisze więcej niż jedną Iiste; kandydatów, pod
pis jego jest ważny na liście najwcześniej z~ożonej, z innych zaś list wykre
śla się go. Gdy jednocześnie złożono kilka list kandyd atów, podpisanych 
przez tego samego wyborce;, to ważny jest jego podpis na tej liście, którą 
podpisany na zwrócone do niego zapy tanie wskaże w wyznaczonym mu, 
najwyżej 2-dniowym terminie. W razie niespełnienia tego żądania przez 
podpisanego Zarząd decyduje, na której liście podpis jego jest ważny. 

§ 12. Zgła'szający listę kandydatów obowiązani są wskazać . swego peł
nomocnika i jego zastępce; do udzielania Zarządowi wyjaśnień, potrzebnych 
do usunięcia braków lub punktów wątpliwych w zlożonej przez grupe; liście. 
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§013. Zarząd zaopatruje złożone listy numerami porządkowemi we
dług kolejności składania i bada zgodność ich z niniejszemi przepisami 
wyborczemi (§§ 8, 9, 11 i 12), o dostrzeżonych błędach i punktach wątpli
wych komunikuje bezzwłocznie pełnomocnikowi odnośnej listy. 

Jeżeli wytknięte ' błędy i punkty wątpl i we nie zostaną usunięte naj
później na 2 tygodnie p r,zed dniem wyborów, Zarząd orzeka nieważność 
listy w części lub ' w całości. Do tej też daty listy ' kandydatów mogą być 
przez pełnomocników wycofane. 

§ 14. Jeżeli lumieszczono tych sarpych kandydatów na kilku listach , 
pozostawia się im do wyboru, na której liście życzą sobie, żeby ich nazwi
ska zatrzymano, a gdy w wyznaczonym im terminie nie sko rzystają z wy
boru, zatrzymuje się ich nazwisko na liście, na której zostało umieszczone 
pod najniższym numerem porządkowym. 

Gdy osoby te zostały umieszczone w kilku listach na tem samem 
miejscu, pozostawia się ich nazwisko na liście najpierw złożonej, jeżeli zaś 
listy złożono jednocześnie, to w tym wypadku rozstrzyga losowanie. Osoby 
te wykreśla się z pozostałych list. 

§ 15. Listy kandydatów ' są - nieważne: 
a) gdy złożono je z opóźniehiem (§ 7 lit. c); 
b) gdy nie są zaopatrzone wymaganemi podpisami (§ 9); 
c) , gdy kandydatów umieszczono na listach bez zachowania należy-

t ej kolejności. 

/ § 16. Przeciwko decyzjom Zarządu, dotyczącym list kandydatów, mogą 
zainteresowani w terminie 3-dniowym wnieść skargę do Urzędu Ubezpie
czeń, który w ciągu tygodn ia orzev.a ostatecznie. 

§ 17. Jeżeli czy to w grupie ubezpieczonych, czy to w grupie pra
codawców, lub w obydwóch grupach żadna lis ta kandydatów nie została 
złożona, lub pośród złożonych żadna nie została przez Zarząd uznana za 
ważną, wtedy Zarząd natychmiast wyznacza w jednej lub w obydwóch gru
pach nowy termin wyborów, odległy najwyżej na 2 tygodnie od dnia pierw
szych wyborów. 

Gdy i w następnym terminie nie złożono żadnej listy kandydatów, lub 
żadna z · pośród złożonych nie została uznana przez Z-arząd za ważną, prze
dłuża się mandaty Rady na nowy okres 3 letni. Gdyby jednak Rada 
w części lub w całośc i nie zgodziła się na przedłużenie, Urząd Ubezpieczeń 
wyznacza nowych członków w tej liczbie, jaka oka że się potrzebna, zacho
wując stosunek delegatów pracodawców i ubezpie czonych, przepisany przez 
ustawę o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby (art. 62 ustawy). 

w y bór b e z g ł o s o w a n i a. 

§ 18. W razie zgłoszenia jednej tylko prawomocnej listy kandydatów 
z grupy pracodawców i jednej z ,grupy ubezpieczonych, jak również w razie 
zgłoszenia kilku list z ogólną liczbą kandydatów nie większą od liczby de
legatów, mających być wybranymi, glosowanie nie odbywa się, a zgloszo
nych kandydatów główna komisja wyborcza ogłasza za \\ ybranych . . 

Jeżeli W prawomocnych listach liczba zgłoszonych kandydatów jest 
mniejszą, niż liczba mających być wybranymi delegatów, to uważa się ich 
również za wybranych bez głosowania, należy jednak w czasie przez § po
przedni przewidzianym, rozpisać wybory uzupełniające brakujących delega
tów i ich zastępców, przyczem największa liczba kandydatów, dozwolona 
na zasadzie § 8 niniejszych przepisów wyborczych, winna być zmniejszona. 
o liczbę już wybranych delegatów bez głosowania. 
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K o m i s j e w y b o r c z e. 

§ 19. Czynnościami wyborczemi w każdym lokalu wyborczym kierują 
komisje wyborcze, oddzielne dla ubezpieczonych, oddzielne dla pracodawców. 

Każda kom isja wyborcza dla ubezpieczonych składa się Z 2 człon
ków ubezpieczonych i jednego pracodawcy, każda zaś komisja wyborcza 
dla pracodawców składa się z 2 pracodawców i ' jednego ubezpie czonego. 
" Prócz tego łstnieje jedna główna komisja wyborcza dla ubezpieczo
nych, składająca się z 3 ubezpieczonych i 2 pracodawców, _ oraz jedna 
główna komisja wyborcza dla pracodawców, składająca się z 3 praco
dawców i 2 ubezpieczonych. 

Przewodniczącym komisji ubezpieczonych winien być ub'ezpieczony, 
przewodniczącym komisji pracodawców pracodawca. 

. W czynnościach każdej komisji wyborczej mają prawo brać udział 
z głosem doradczym mężowie zaufania poszczególnych list kandytatów. 

§ 20. Członków komisji wyborczej, ich zastE:pców oraz przewodni
czących mianuje przewodniczący Rady Kasy. Kandydat nię może być 
członkiem komisji ani mężem zaufania. 

§ 21. Zadaniem komisji wyborczych jest kierowanie aktem wyborczym 
i sprawdzanie wyników wyborów. Komisje wyborcze prowadzą listę gło
sujących wyborców oraz protokul swych czynności i wydarzeń podczas 
głosowan i a . Do prowadzenia protokułu komisje mogą powołać s€kretarza 
nawe t z poza członków Kasy. 

G ł o s o wa n i e. 

§ 22. Głosowanie zaczyna się o godz. 8 rano i trwa bez -przerwy do 
godz. 8 wieczorem. ' 

Ka żdy wyborca głosuje osobiście, jednak w imieniu pracodawcy może 
głosować uprawn i~ny do tego pełnomocnik. 

§ 23. Wyborcy winni pq:ynieść dowody, stwierdzające ich tożsamość 
i na żądanie przewodniczącego komisji wyborczej obowiązani są je okazać . 
Głosujący otrzymuje od komisji kopertę, zaopatrzoną w firmę Kasy, wkłada 
w nią ka rtę wybo r~zą i wręcza ją przewodn iczącemu komisj i, który ją 
w ob ecnośc i wyborcy wrzuca do urny, przycze m d wa j członkowie kom isji 
wykreś l ają wyborcę z list. Pracodawca, mający wi ę~ej niż jeden głos, otrzy· 
muje tyle kopert, ile mu przysługuj e głosów. 

§ 24. Wyborcy mogą do głosowania używać ka rt wyborczych, odpo-
' w i adaj ą cych formie, przepisanej przez Zarząd. Karty wyborcze zawierać 
winny numer jednej z list kandydatów oraz przynajmniej nazwisko kandy
data um ieszczonego na czele odnośnej listy. Wszystkie inne karty są nie 
waż ne. Karty wyborcze, oddane w kopertach, niezaopatrzonych f rmą Kasy, 
również są nieważne. 

§ 25 W każdej kopercie może znajdować się tylko jedna karta wy
borcza. Gdyby jednak w jednej kopercie okazało si ę więcej kart, to uważa 
się je za jedną, jeżeli są jednobrzmi'ące, w przeciwnym. razie- za nieważne. 

§ 26. Z uderzeniem godziny 8-ej wieczorem komisje wyborcze zarzą
dzają zamknięcie lokali wyborczych dopuszczając do oddania głosów tylko 

. wyborców, znajdujących się wówczas w lokalu. 

§ 27. Po ogłoszeniu zakończenia wyborów przewodniczący miesza 
koperty w urnie, a po zliczeniu ich przez komisję wyborczą i ustaleniu licz
by wyborców, którzy głosowali, odsyła koperty w zapieczętowanym i ostem-
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plowanym pakiecie natychmiast do głównej komi::;ji wyborczej wraz z lista
mi wyborców i z p rotoKułem, podp lsanym przez wszystkich członków ko-
misji. . 

Członkom komisj i i mężom zaufania przysługuje prawo zgłaszania do 
protokułu swych protestów prz~ ciw treści protokulu. 

§28, Przewodniczący komisji PFesttzega porządku w sali podczas 
głosowania i wydaje potrzebne zarządzenia. Jakakolwiek agitacja na sali 
jest niedopus l czalna . Prócz komisji, mężów zaufania, funkcjonarjuszów i wy
borców nikt inny na sali podczas głosowania znajdować się nie może. 

, U s t a I e n i e w y n i k ó w w y b o rów. 

§ 29. Posiedzenie głównej komisji wyborczej w celu ustalenia wyniku 
wyboru odbyć s ię powinno najpóźniej na trzec i d zień po głosowan i u . O miej
scu i czasie tego posiedze nia członkowie kom is ji i pełnomocnicy list wy
borczych' winn i być zawiadomieni najpóźniej na 24 godzin przed terminem. 
Z posiedzenia swego główna komisja wyborcza sporządza dokładny proto
kuł z podaniem wszystkich obliczeń, dokonanych przy ustaleniu wyników 
wyborów. 

§ 30. Oznaczenie liczby delegatów, przypadających na poszczególne 
listy kandydatów, dokonywane jest według zasad, przyjętych dla wyborów 
do Sejmu Ustawodawczego (art. 81 i dodatek N2 5 dekretu o ordynacji wy
borczej do Sejmu Ustawodawczego z dn. 28 listopada 1918. Dz. Pr. N2 18 
z r. 1918, pOl. 46). 

§ 31. Kolejność wyboru delegatów z każdej listy kandydatów ustala 
się według porząd ku, w jakim kandydaci byli umieszczeni na liście. 

§ 32. Po ustaleniu wyniku wyborów przewodniczący głównej komisji 
wyborczej podaje o tem natychmiast do publicznej wiadomości .. 

§ 33. Protokuły posiedzen ia głównej komisji wyborczej wraz z kart
kami wyborczemi i aktami wyborczemi poszczególnych komisji wyborczych 
winny być opieczętowane, opatrzone napisem, wskazującym zawartość, i o de 
siane do Zarządu Kasy., 

§ 34. W razie zrzeczen ia się wyboru, ustąpienia w czasie kadencji lub 
pozbawienia delegata urzędu, wstępuje na jego miejsce, aż do upływu ka
de ncj i, jako zastępca, ta osoba, która na danej liście kandydatów następu
je po os tatnim del e gacie, wybranym z tej listy. 

Z a s kar ż e n i e i u n i e waż n i e n i e w y b o rów. 

§ 35. - W przeciągu 2 tygodni od dnia ogłoszenia wyniku wyborów, 
wyborcy mają prawo wn ieść na ręce Zarządu Kasy do Urzędu Ubezpieczeń 
protest p rżeciw ważności wyborów. Protest ten winien być podpisany przy-
najm niej przez 30 wyborców. / 
. O ważności wyborów, przeciw którym wniesiono protest, rozstrzyga 
Urząd Ubezpieczeń w ciągu 2 mies i ęcy od dnia otrzymania protestu. 

Wniesienie protestu nie wstrzymuje jednak objęcia urzędowania przez 
Radę Kasy. 

§ 36. W razie unieważnienia wyborów czy to w grupie ubezpieczo
nych czy to w grupie pracodawców, lub w obydwóch grupach, Zarząd Kasy 
winien niezwłocznie rozpisać nowe wybory. Jeżeliby unieważniono wybór 
tylko jednej lub kilku osób, na ich miejsce wchodzą zastE;pcy z zachowa
niem postanowień § 34 niniejszych przepisów wyborczych. 
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§37. Zarząd Kasy obowiązany jest przechowywać wszystkie akty wy
borcze aż do ukończenia kadencji Rady. 

Prezydjunl Rady. 

§ 33. Zarząd Kasy w ciągu tygodnia 00 ogłoszenia rezultatów wybo
rów zwołuje pierwsze posiedzenie RQdy, która wybiera z pośród siebie prze
wodniczącego i jego zastępcę zgodnie z § 64 ustawy o obowiązkowem ubez
pieczeniu na wypadek choroby. 

B. Wybory Zarządu Kasy. 

§ 33. Przygotowaniami do wyborów Zarządu i samemi wyborami kie- . 
ruje przewodniczący Rady. 

Z a w i a d o m i e n i e o w y b o r a c h. 

§ 40. Najpóźniej w tydzień od cza~u ukonstytuowania się Rady a na 
4 tygodnie przed dniem wyborów winni być członkowie Rady zawiadomieni 
piśmiennie o wyborach Zarządu z podaniem: 

a) miejsca i czasu wyboró w; 
b) liczby członków Zarządu, mających być wybranym i zarówno 

z grupy ubezpieczonych, jak i z grupy pracodawców; 
c) wezwania do składania list kandydatów z nadmienieniem, że tylko 

listy, złożone na 2 tygodnie przed dniem wyborów będą uwzględ
n ione; 

ci) p rzepisów, dotyczących reklamacji. 
Uzupełniające wybory 1/3 c zęści Zarządu na m iejsce ustępujących w 2 

i 3-im roku urzędowania Zarządu, odbywają się w tym samym dniu 2 i 3-90 
roku, w którym odbywały się główn e wybory. 

L i s t Y k a n d y d a t ó w. 

§ 41. . W sprawie układan i a i zgła~zania list kandydatów obo wiązują • 
odpowiednie §§ 8, lO, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17 ustęp 1 niniejszych prze
pisów wyborczych, przyczem terminy § 13 i 17 skróca się do jednego tygo
nla, zas § 16-do 2 względnie 5 dni. - Listy kan dydatów winny być podpi
sa ne conajmn iej przez 5 wyborcóN. 

§ 42. Gdyby ~ i w drugim terminie wybo rów, przewid zianym - w § 17 
ust. 1 nie złożo i1 o żadnej prawo m ocnej listy kandydatów Urząd Ubezpieczeń 
wyzn ac zy nowy Zarzę\d, zachowuj ąc stosunek członków pracodawców i ubez
p :eczonych , przepisanych przez ustawę o obowiązkowe m . ubezpieczeniu na 
w ; pa :iek choroby (art. 68 ust. 1). 

P r z e p r o wad z e n i e w y b o rów, 

§ 43. Pod względem wyb oru bez glosowa nia obowiązuje odpowiednio 
§ 18 niniejszych przepisów. . 

§ 44. Wybory odbywają s ię na posieche ni u Rady i znajd ują tu odpo
wied-n ie zastosowanie §§ 23, 24 i 25 n iniejszych przepisów wyborczych. , 

Na ty m samym pO"iedzeniu Rady na s tępuje ustalenie rezultatów wy· 
borów członków i ich zastępców przy zastosowaniu odpowied nio §§ 30, 31 
i 34 ni n iejszych przepisów. 
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Z a m k ni ę c i e w y b o rów . . , 

§ 45. Przy podawaniu do publicznej wiadomości wyników wyborów, . 
;i ch kwestjonowaniu i nieważności oraz przechowaniu aktów obowiązują 
-odpowiednie §§ 32, 33, 35, 36 i 37 niniejszych przepisów wyborczych. 

C. Wybory Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej. 

§ 46. Komisję Rewizyjną i Komisję rozjemczą wybiera Rada Kasy na 
pierwszem posiedzeniu zwykłą większością \ głosów oddzielnie w grupie dele
gatów ubezpieczonych z pośród wszystkich ubezpieczonych, oddzielnie zaś 
w grupie delegatów pracodawców z pośród wszystkich pracodawców mają
cych prawo wyborcze bierne i czynne do Rady Kasy. 

POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE. 

§ 47. Pierwszemi wyborami do Rady i Zarządu Kasy kierują komisa
rze wzgl. tymczasowe władze Kasy (art. 100 lit. a ustawy). Wykonywują 
oni wszelkie czynności wybofcze. które w myśl niniejszych przepisów wy
borczych należą do zakresu działania Zarządu względnie przewodniczącego 
Rady (§ 2). 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: 
]. jankowski 

212. 

Rozporządzenie Ministrów Skarbu Sprawiedliwości 

z d'nia 7 kwietnia 1921 roku 

'W przeamlocie wymiaru i uiszczania należytości ryczałtowej za 
postępowanie spadkowe w b .. dzielnicy austrjackiej. 

Na podstawie par. 4 cesarsk iego austrjackiego patentu z dnia 9 lute
go 1850 r. Austr. Dz. Pr. P. N:l 50 oraz par. 7 i 53 ces. au str. rozporządze
nia z dnia 15 wrześni a 191 5 ~ <l ustr. Dz. Pr. P. N2 279, zarządza s i ę co na
następuje: 

§ 1. Należytość ryczałtow ą za postępowanie s padkowe (poz. 25 tZ:lryfy 
.dolączonej do ces. austr. rozporządzenia z dn. 15 września 1915 r. austr. 
Dz~ Pr. P. N2 279) jak również należytość od rozporząd zenia ostatniej woli 
(poz. taryfy 101 I A. I. ustawy z dnia 13 grud nia 1862 r. austr. Dz. Pr. P . 
.N2 89) ui szcza się w wypadkach, kiedy stro ny są zwolnio ne od przedkłada
nia wykazu spad ku (art. 29 rozporządze nia Ministra Skarbu z dnia 17 wrześ
nia 1920 r. Dz. Ust. N2 95 z r. 1920 poz. 628) w znaczkach stemplowych. 

§ 2. W tych wypa dkach nie mają zastosowania par. 1 ust. 1 liczba 4 
<oraz par. 58 ust. 3 austr. rozporządzenia ministerjalnego z dnia 21 grudnia 
1915 r. austr . Dz. Pr. P. N2 380, a natomiast będzie stosowany odpowiednio 
przepis par. 13 tegoż austr. rozporządzenia ministerjalnego. 




