
, " 

1096 Dziennik Ustaw Poz. 413. N! 65 . 

41 9. Rozporządzenie Ministra P racy i Opieki Społeczn ej z dnia 
11 lipca 192.1 r. o odroczeniu termi nu ubez piec: zeni a na 
wypa~l ek choroby robotników i pracowników rolnych i służ· 
by domowej wiejskiej w kasash chorych na obszarze b. za-
boru austrjackiego . . . . . . . ' . . :~ . 

420. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych 
z dnia 22 lipca 192 1 r. wydane w porozum ieniu z Pre
zesem Głównego Urzędu Ziemskiego w przedmioci e zabez
pieczenia przy wykonywaniu ustawy z dnia 17 grudnia 
1920 r. o przejęciu na własność Państwa ziemi w niektó
rych powiatach Rzeczypospolitej Polskiej praw osób inter
nowanych i wywiezionych przez obce władze oraz osób, 
powracających do swych siedzib po dniu 1 kwietnia 1921 r. 1140 

Sprostowania do poz. 357 i 397 1142: 

413. 

Ustawa 
z dnia 7 lipca 1921 r. 

w przedmiocie zmian niektórych postanowień ustaw austrjackich 
o ubezpieczeniu robotników od wypadków, obowiązujących na 
terytorj um b. za beru austrjackiego, o raz o rozciągnięciu obowiązu· 
jących tam ustawo ubezpieczeniu od nieszczęśliwy ch wypadków 
na terytorjum przyłączone do Polski, a należące poprzed nio do 

Królestwa Węgierskiego. 

Z m i a n y o g ó l n e . 

fl rt. 1. Słowa : "Ministerstwo Spraw Wewnętrznych" oraz "Rząd" 
należy zastąpić słowami: "Ministe rstwo Pracy i Opie ki Społecznej". 

Rrt. 2. Przez" Władze polityczne I instancji" oraz "Władze polityczne 
II ins tancji" rozumieć należy .. Władzę admin i stracyjną I instancji" i "Władzę 
admi n istracyjną II instan cji". 

fl rt. 3 . Postanowienia ustaw o obowiązkowe m ubezpieczeniu, .okre
ślające wysokość kwoty za przekroczenie tych ustaw, zmienia się w tym 
kier unk u, że wysokość kwo t wyn osi ć będzie 20 razy tyle marek pols kich , 
ile koron au stro w~ giersl.<ich wynosiły kwoty w tych ustawach określone 
z tern, że n a j nlższy wym iar grzywny ma wyn osić 100 marek. 

Z m i a n y s z c z e g ó ł o w e: 

A) Zmiany w ustawie z dnia 28 grudnia 1287 r. (austr . Dz. Ust. z 1888 r . 
Nr. 1) w brzmieniu, ustalonom przez ustawę z dnia 29 kwietnia 1912 r. 
(austr. Dz. Ust. Nr. ~6) oraz przez ustawę z dnia 21 sierrJOia 1917 r. (austr. 

Dz. Ust. Nr. 363). 

Rrt. 4. Ustępy 1 i 2 § 1 otrzymują następujące brzmienie: 
"Wszyscy robotnicy i wszyscy urzędnicy, bez względu na rodzaj zajęca· 

ich, zatrudnieni w przedsiębiorstwach przemysłowych fabrykach i hutach, 
kopalniach oraz przy robotach szurfowych, w warsztatach i składach okręto
towych, w łomach, przy łamaniu lodu, jakoteż w zakładach, należących do 
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tych przedsiębiorstw oraz w gospodarstwach rolnych i leśnych, ubezpieczeni 
są stosownie do postanowier'1 ustawy ni niejszej prLeciw nastę pstwom wy
pad ków, zdarzającyc h się w tych przedsiębiorstwacll i gospodarstwach. 

To sam o o::lnosi się do roboi ników, jakoteż urzędników, którzy zatrudnieni 
są w przedsiębiorstwach przemysłoNych, mających na celu wyko nywa nie 
robót budowlanych, albo też w jakikolwiek inny sposób zatrudnieni są przy. 
wykonywan iu robót budowlanych lub robót przy budynkach. W przemyśle, 
mającym na celu wykonywanie robót budowlanych, obejmuje obowiązek 
u bezpieczen i a całe od nośne przedsiębiorstwo przemysłowe". 

Punkt 2 ustępu 3 § 1 otrzymuje następujące brzmienie: 
,, 2) zakłady, używające kotlów parowych lub motorów oraz wszelkie 

inne zakłady, prowc:dzone w sposób przem y słowy". 
Ustępy 4 i 5 § 1 (według ustawy z dnia 28 gru dnia 1887 r.) skreśla się. 
Na końcu ostatniego ustępu § 1 dodaj e się: "oraz krewni i powino

waci przedsiębiorcy, zajęci w przeds ię biorstwie, chociażby bezpłatnie, z .wy
jątkiem małżonka. Tak samo uważani być mają za robotników, ubeżpie
czonych według ninie jszej ustawy, więź niowie, zatrudnieni w przedsięb-iorstwie, 
podlegającem obowiązkowi ubezpiecz~nia. 

f\rt. 5. W § 4 po słowie "będących" dodaje się: "na podstawie no
minacji (dekretu)", zaś slowa: "krajowych, gminnych lub funduszowych" 
skreśla się, natomiast na końcu dodaje s ię zdanie: "i o ile osobom tym 
przysługuje przy wymiarze rent, względnie emerytur, wpływ nie mniejszy,' 
jak ubezpieczonym według niniejszej ustawy". 

f\rt. 6. Ustęp 6 § 6 skreśla się . 
W ustępie 7 § 6 skreśla s i ę słowa od .,jednakże najwyż ej" do końca 

ustępu. Natomiast d odaje się: "Zarobek krewnych i powinowatych, za
jętych bezrłatnie lub z zarobkiem n iżs zym od p . zeciętnego, oraz zarobek 
więźniów wym i erzy ć należy w kwocie równej zarobkowi rocznemu robotni
ków ~ej samej kategorji, zatrudnionych w danem lub sąsiednie m podobne m 
przedsi ębiorstwie" . 

W ustępie przedostatnim § 6 po słowie "potrzebuje" dodaje się .stale. 

f\rt. 7. Punkt 1 § 7 otrzymuje brzm ienie następujące: 
"Kosdy pog rzebu, które wymierzyć należy stosownie do zwyczajów 

miejscowych, jednak w kwocie, wynoszącej n ajwyżej 2/3 zarobku mie
sięczn ego" . 

\IV ustępie 6 § 7 słowa: "separowanym albo" skreśla się . 

f\rt. 8. § 9 otrzy:nuie brzmienie następujące:' 
"l.' bezpieczenie, przewidziane w § 1, następuje przez Zakład ubezpie

czenia od wy podków, którego siedzibę oznacza Min ister Pracy i Opieki 
Społecznej. . 

W poszczególnych okręgach adm in istracyjnych Zakład ubezpieczenia 
od wypa dków może otwierać swe oddzia ty. 

Zakres działa nia poszczególnych oddziałów oraz stosunek ich do 
zakładu ubezpieczenia od wypadków określa statut Zakład u ubezpieczenia 
od wypadków. 

Min iste r Pracy i Opieki Społecznej może polecić Zakładowi ubez piecze
nia od wypadków otwarcie swego oddziału w pewnym, ściśle określonym 
okręgu adminis tracyjnym. 

Zakład ubezpieczen ia od wypadków oraz jego oddziały podlegają nad
zorow i władzy państwowej w myśl postanowień przepisów o zakła dach 
ubezpiecze nia, oraz przepisów, w ustawie niniejszej zawartych. 

Urzędnicy zakładu ubezpieczenia doznają tej samej ochrony prawnej ,. 
co urzędnicy państwowi. 
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Od płatnych urzędników Zakładu ubezpieczenia należy odebrać przy
sięgę służbową. Podlegają oni władzy dyscyplinarnej Zarządu. Do miano
wania i oddalania urzędnika kierującego, tudzież technika ubezpieczenia 
potrzebne jest zatwierdzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej". 

Rrt. 9. Na końcu ustępu pierwszego § 11 dodaje się: "bez względu 
na to, czy praca wykonywana jest narzędziami przedsiębiorcy czy też na
rzędziami osób, wykonujących ją " . 

Ustęp 2 § 11 otrzymuje brzmienie następujące: 
.Za przedsiębiorcę przedsiębiorstw budowlanych, wymienionych 

w ustępie 2 § 1. uważany jest przemysłowiec, posiadający upoważnienie władzy 
przemysłowej ' do wykonywania przemysłu budowlanego. O ile roboty 
budowlane wykonuje osoba, nie mająca uprawnienia władzy przemysłowej, 
to tak wykonujący budowę, osobiście 'od wypadków n ie ubezpieczony, jako
też właściciel budowy odpowiadają solidarnie za wniesienie opłat, należnych 
Zakładowi ubezpieczenia od wypadków. 

Za wykonu j ącego budowę, osobiście od wypadków nieubezpieczonego, 
uważać należy tylko taką osobę, która nie bierze udziału w pracy ręcznej, 
sama zaś dysponuje jedynie budowę". 

Rrt. 10. Ustęp 1 § 12 otrzymuje brzmienie następujące: 
"Zarząd Zakładu ubez pieczenia , który w myśl § 9 ma być powolany, 

do któ rego należy sprawowanie wszystkich czynnośc i i re prezentowanie 
zakładu, zo rganizować nal eży jako kolegj um w ten sDosób, że składać s i ę 
będz ie z parlystej liczby członków, z których połowę stanowią reprezentanci 
przedsię biorstw, połowę reprezentanci ubezp ieczonych. 

Zarzą d wy biera ze swego g rona ,p rzewodn icząceg o, którego zatwierdza 
Minister Pracy i Opieki Społecznej, oraz jego za stępcę" . 

Rrt. 11. Ustę p l § 13 otrzymuje brzmien ie nastepujące: 
• Dla zak1adu ubezpieczenia od wypadków należy opracować statut. 

Statut ten winien zawierać szczegó ł owe postanowienia co do prawa wybo
rów i wybieraln ości c złonków, jakoteż co do wyboru wzmiankowanych 
w § 12 reprezentantów przedsiębiorców i ubezpie czonych, tudzież co do 
okresów wnoszenia opłat. Statut, jakoteż wszelk ie późniejsze zmiany 
statutu potrzebują do swej waż.nośc i zatwierdzenia Ministra Pracy i Opieki 
Społecznej. 

Rrt. 12. W § 15 na początku ustępu pierwszego słowo "każdym" 
skreś la się, zamia st słów . S praw wewnętrznych" wstawia się: "Pracy i Opieki 
Społecznej", ustęp trzeci cały skreśla się. 

, W ustępie czwa rtym § 15 zdanie, zaczynające się od słów: "W tym 
względzie" aż do końca, jak również ca ł y ustęp piąty skreśla się. 

Rrt. 13. W § 16 zdanie: "Zarobek przenoszący kwotę 3,600 koron 
roczn ie b ierze się w rachubę tylko w tej ostatniej kwocie" - skreśla się; 

W ustępie 2 § 16 słowo .korony" zastępuje się słowem ,marki'. 
Rrt. 14. 'IN ustę p ie 1 § 18 słowa .temu" oraz "w okręgu, którego 

leży ~. przedsit:biorstwo obowiązkowi ubezpieczenia podlegające" skreśla Się. 
U qtęp 2 § 18 otrzym uje brzmien ie następujące: 
"Także wła dze ad ministracyjne l in stancji i in spektorzy pracy winni 

donosić Zakładowi ubezpie czeni a o przedsiębiorstwach, obowiązkowi ubez
pieczenia podlegających, w ich okręgu istniejących lub nowo rozpoczyna 
nych". 

W ustępie 3 § 18 należy zamiast słów: "politycznej władzy krajowej" 
wstaw ić: .władzy adm inistr'acyjnej II instancji, w o k ręg u ktćrej jest siedziba 
p rzedsię b i o rstwa", a dalej za miast słów: "władza polityczna krajowa" wsta
wić: "władza administracyjna II instancji ". 
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flrt . 15. Do § 25 naleiy dodać, jako ustęp trzeci: "Doręczenie orze
czeń, wydanych na podstawie §§ 18, 19, 20, 23 i 25 odbywa się zasadniczo 
za poś re dnictwem poczty. W tym przedmiocIe mają zasto sowanie odnośne 
przepisy postępowania cywilnego. Pozaiem może także zakład odnieść si'ę 
do władzy administracyjnej lub do zarządu gminy z prośbą o zarządzenie 
dorE;czenia orzeczenia adresatowi". 

Rrt. 16 § 28 otrzymuje brzmienie nastE;pujące: 
"Zakład ubezpieczenia od wypadków ma prawo wystosować wezwanie 

do inspektora pracy, aby zwiedził przedsiębiorstwo, podlegające obowiązko
wi ubezp iecze nia_ 

Inspektor p racy przedłoży Zakładowi ubezpieczenia od wypadków spra
wozdan ie z spostrzeżeń; przez siebie poczynionych. Zakład na podstawie 
tego sprawozdania może postawić wniosek o wydanie pewnych poleceń 
co do zarządzeń, które przedsiE;biorca winien zaprowadzić celem zapobieże
nia wypadkom". 

Rrt. 17. Ustęp 1 § 29 otrzymuje brzmienie następują ce: 
,,0 każdym wypadku, zaszlym w przedsiębiorstwie, podlegającem obo-. 

wiązkowi ubezpieczenia, wskute k którego osoby, tamże zatrudnione, po
niosły śmierć lub uszkodzenie ciała, które spowodowało śmierć lub nie
zdo l ność do pracy, najmn iej 3 dni trwającq, winien przedsiębi orca, lub ten, 
kto w chwili wypadku miał kierować przedsiębiorstwem, wnieść najpóźni ej 
w dni 5 po wypa d ku do władzy administracyjnej l instancj i doniesienie pi
semne w 4 egzemplarzach". 

I\rt. 18, § 30 otrzymuje brzmienie' nastE;pujące: 
"Jeden egzemplarz otrzymanego doniosienia o wypadku winna władza 

admin is tracyjna przesiać bezzwłocznie Zakładowi ubezpieczenia od wypad
ków, drugi egzemplarz powinien być doręczony właściwemu inspektorowi 
pracy, trzeci należy dorE;czyć właściwej kasie chorych". 

/ 

I\rt. 19. § 31 otrzymuje brzmienie następujące: 
"Gdy nadejdzie doniesienie o wypadku, wskutek którego osoba ubez

pieczona poniosła śmierć . lub takie uszkodzenie ciała, które sprowadzi 
prawdopodobnie śmierć lub niezdolność do zarobkowania, dłużej, niż 4 ty
godnie trwającą, władza adnistracyjna winna przez s tosowne dochodzenia 
jak najrychlej stw ierdzić nastE;pujące szczegóły: 1) powód i rodzaj wypadku, 
2) osoby. które poniosły śmierć lub doznały uszkodzeń ciała, 3) za ro bek 
tychże. 4) rodzaj uszkodzeń ciała, 5) miejsce pobytu osób uszkodzonych, 
6) osoby pozostałe po zabitych przy wypadku, które według § 7 mają pra
wo żądania wynagrodzenia szkody. ° wdrożeniu dochodzeń wypadkowych winna władza administracyjna, 
przeprowadzając.a dochodzenia. zawiadomić Zakład ubezpieczenia od wy
padków, który może brać udział w dochodzeniach przez swego delegata. 
Władza administracyjna zawiadamia również o t erminie dochOdzeń wypad
kowych inspektora pracy, który może wziąć udział w przeprowadzaniu do 
chodzeń osobiś c ie lub przez delegata. ° wyniku dochodzeń należy zawia· 
domić Zakład ubezpieczenia oraz inspektora pracy. Koszty dochodzeń, jako 
też koszty rzeczoznawców, ponosi Zakład ubezpieczenia od wypadków. 

Statut Zakładu może przewidzieć p rzeprowadzenie dochodz,eń wypad
kowych także bez współudziału władzy administracyJnej . 

I\rt. 20. W § 36 dodaje się na końcu ustępu drugiego następujące 
zdania: 

"któręj odpis p rzesyła Zakład ubezpieczenia od wypadków inspekto
rowi pracy oraz właściwej kasie chorych. 
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Do sposobu dorE:czania wspomnianych rezolucji ma zastosowan ie po
stanowienie § 25 ustęp 3." 

f\rt. 21. Do § 37 dodaje się nowy ustęp trzeci: 
"Renty dla więźniów stwierdza się według §§ 29 do 36 i wymierza we

dług §§ 6 i 7; spoczywają one jedna~owoż aż do czasu uwolnienia poszko
dowanego z więz i enia skutkiem ukończenia kary, skutkie m amnestii lub 
z innych przyczyn , względnie aż do śm ierci poszkodowanego w i ~źnia." 

f\rt. 22. Ustęp 1 § 38 otrzymuje brzmienie nastE:pujące: 
"Dla zakładu ubezpieczenia, zaprowadzonego w myśl usta wy nin iejszej, 

ustanowione będą sądy rozjem cze, wyłącznie właściwe do orzekania o rosz
czeniach do wynagrodzenia szkody, przeciw Zakładowi ubezpiecze nia pod
noszonych, a przez tenże nie uznanych." 

Po l ustE:pie § 38 wstawia się następujące zdanie, jako osobny ustęp: 
"Siedzibę sądów rozjemczych oznacza Minister Pracy i Opieki Spo

łecznej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości po wysłuchaniu opinj i 
Zakładu ubezpieczenia od wypadków." 

f\rt. 23. § 42 otrzymuje brzmienie następujące: 
"Cudzoziemiec, przebywaj~cy w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, 

traktowany będzie na równi z obywatelem polskim, o ile obywatelom pol 
skim w państwie ojczyste m cudzoziemca na podstawie tam obowiązuj ą cych 
ustawo ubezpieczeniu przysługują jednakowe prawa z obywatelami danego 
państwa. 

Jeśli cudzoziemiec opuści granicę Rze czypospolitej Polskiej, pobiera 
nadal rentę, o ile ma zastosowanie zasada wzajemności względem obywa
teli polskich, w przeciwnym razie renta spoczywa". 

W ustępie 2 § 46 należy skreślić słowa, umieszczone w nawiasie. 

f\rt. 24. Ustęp 2 § 56 otrzymuje brzmienie następujące: 
"Zakład ubezpieczenia od wypadków wolny jest od podatku zarobko 

wego i dochodowego, księgi zakładu wolne są od opłaty stemplowej." 

B) Zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 1894 r. (austr. Dz. Ust. N~ 168). 

f\rt. 25. Wartyku le 1 po słowie: "na lądzie", dodaj~ się "w powie
trzu". Na końcu artykułu 1 dodaje się, jako punkt 11: "Scinanie drzewa , 
wraz z obrabianiem i transportem, oraz składami, prowadzone w wykony
wan iu przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego." 

f\rt. 26. W ustępie 1 artykułu V skreśla się słowa : "w tym Zakładzie 
ubezpieczenia, do którego przedsiębiorstwo należy." . . 

Toż samo skreśla się w ustępie 2 teg o artykułu słowa: ,,3.600 koron 
nie przenoszącą." 

W u stępie 4 a rt. V skreśla się słowa: "i § 22 ustęp 2, 3, 4." 

f\rt. 27. Ustę py 1, 2 i 3 artykułu VII s k reś la się. 

C) Zmiany w ustawie z dnia 8 lutego 1909 r. (austr. Dz. Ust. .H~ 29). 

ł\rt. 28. W ustępie 5 § 1 w m iejsce słów: "ustawy z dnia 30 marca 
1888 r. (F\ ustr. Dz . Ust. N2 33)" wstawia sic:: "ustawy z dn ia 19 maja 1920 r. 
(Dz. Ust. Rz. P. N!ł 44). " 

f\rt. 29. W ustępach 1 i 2 § 4 w miejsce słów: ,,~O koron", wstawi a ' 
się slowa: ,,100 marek", w ustępie zaś 1 § 4 w miejsce słów: ,,4 od stan 
wstawia się ,,6 od sta." 
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D) Ubezpieczenie górników. 

Rrt. 30. Ustawa z dnia 30 grudn ia 1917 r. o ubezpieczeniu od wy
padków robotników górniczych (austr. Dz. Ust. N2 523) z wyjątkiem § 14 i 16 
ust. 1 traci moc obowiązującą z dniem wejścia w życie nin iejszej ostawy, 
Od tego dnia począ'Wszy, postanowien'ia ogólnych ustaw o ubezpieczeniu 
robotni ków od wypadków stosują się także do ubezpieczenia od wypadków 
górniczych. 

F\rt. 31 . Zakład ubezpieczenia od wypadków przyjmuje na siebie obo
wiązek wypłaty rent górn ików, ubezpieczonych przed 1 stycznia 1919 r. 
w Zakładzie górniczym w Wiedniu, z funduszów, jakie przypadną Rządowi 
Polskiemu z likwidacji tego Zakładu. 

Skarb Państwa przyjmuje na siebie gwarancję za pokrycie ewentualnej 
różnicy wartości przejętych kapitałowych rent a kwotą otrzymaną z likwi
dacji. Do czasu ukończenia likwidacji Zakład u górniczego w Wiedniu Mi
nisterstwo Skarbu udzIeli Zakładowi ubezpieczenia zaliczki na wypłatę rent 
przejętych. 

P o s t a n o w i e n i a p r z ej ś c i o w e i w y k o n a w c z e. 

F\rt. 32. Moc obowiązującą wszystkich ustawo ubezpieczeniu od wy
padków w byłym zaborze austriackim rozszerza się na terytorjum, przyłączone 
do Polski, a należące poprzednio do K .. ólestwa Węgierskiego. 

F\rt. 33. Minister Pracy i Opieki Społecznej wyda po wysłuchaniu Za
kładu, odpowiedn ie rozporzą dzenia , dotyczące przyznania na czas potrzeby 
nadzwyczajnych dodatków drożyźnianych poszkodowanym przed wejściem 
w życie niniejszej ustawy, oraz ustanowienia procentowej podwyżki opłat, 
potrzebnych na pokrycie tych wydatków. 

W przeciągu 2 ch lat po wprowadzeniu nowej waluty, Minister Pracy 
i Opieki Społecznej może zarządzić rewizję rent, przypadających po wejściu 
w życie nini ej szej ust~wy i dozwolić na obniżenie tych rent do ustawowej 
wysokości w stosunku do normalnego w czasie rewizji re nt zarobku ro
botnika tej samej kategorji, co uszkodzony_ Pozostałe z tego tytu łu fundu
sze zostaną zużyte przedewszystkiem na pokrycie bil a nso wego niedoboru 
zakładu ubezpieczen ia, powstałego z powodu dodatków droż yźnianych, reszta 
zaś zostanie przelana do funduszu "Ogólno państwowego Związku Kas 
Chorych." 

f\rt. 34. Wykonan ie ustawy niniejszej powierza się Ministrowi Pracy 
Op ieki Społecznej. 

F\rt. 35. Ustawa niniejsza obowiązuje od dnia 1 lipca 1921 r. 
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