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598. 

Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej 
z dnia 13 września 1921 r. 
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e podwyższeniu taryfy za czynności związane z badaniem urządzeń. 
wymagających nadzoru technicznego. 

Na podstawie § 4 pruskiej ustawy z dnia 8 lipca 1905 r. o kosztach 
bada nia urządzeń, wymagających nadzoru (Zbiór ustaw pruskich st r. 317) 
i art. 6 p. b. ustawy z d nia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacj i za- I 
rządu b. dzielnicy pruskiej (Dl. Praw N2 64 poz. 385) zarządza się co na-
stępuje : 

§ 1. Opłaty za czynności, wykonywane po l lipca 1921 r. zawarte 
wart. 2 części: 

B. aparaty. pracujące pod c i śnieniem pary, 
C. próby odbiorcze instalacji acety lenowych. 
D. podnośnice (dżwigi), ; 
E. samochody, motocykle i egzaminy szoferów, 
F. przy rządy do fabrykacji wód mineralnych, 

rozporządzen ia z dnia 7 lipca 1920 r. w sprawie nowej taryfy za rewizje 
kotłów parowych i innych przyrządów i in stalacji, wykony wanych z polece
nia władz państwowych przez stowarzyszen ie d ozoru kotłów parowych 
b. dzielnicy pruskiej (Dz. UrzE:d. IV\ini ste rstwa b. dzielnicy pruskiej N2 46 
poz . 387) podwyższa się dziesięciokrot nie. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem ogłoszen i a. 

Minister b. Dzielnicy Pruskiej: 
w z. Wach o,lIiak 

559. 

Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej 
z dnia 17 wrześn i a 1921 r. 

w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej, w przed
miocie dokonywania rachunków pomi~dzy kasami chorych b . dziel 

nicy pruskiej a Skarbem Państwa. 

Na mocy art. 6 d. ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej orga
nizacj i zarządu b. dzielnicy pruskiej (Dz. Praw 64 poz. 385) i art. 102 usta
wy z dnia 19 maja 1920 r. o obowiązkowem ubezpieczer.iu na wypadek 
choroby (Dz. Ust. N2 44 poz. 272) postanawia się co nastt:;puje : 

§ 1. Celem dokonywania rachunku pomiędzy l~ as ami chorych a Skar
bem Państwa ną podstawie art. 48 ustawy o obowiązkowem ubezpieczeniu 
na wypadek choroby z dnia 19 maja 1920 r. (Dzienni k Ust. Rzeczyposp . 
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Polskiej N!! 44 poz. 272) co do świadczeń 'udzielanych w myśl art. 30 ustęp l 
lit b i c, art. 3:5 u~t. l lit . c i art. 36 ustęp I tejże usta ',vy, kasy chorych na tery
torjum byłej dzie lni ::y pruskiej będą przedstawiać właściwym urzędom ubez
pieczeń wyKazy podług wzorów wydanych przez .M.inisterstwo b . Dzielnicy 
Pruskiej. 

§ 2. \Vykazy winny być przedkładane za wypadki, w których świad
czenia wstały już całkowicie udzie ion e, co p6! roku: po 1 lipca i po 
1 styczn ia . 

J PiErwszy okres obejmu je czas od 1 pażdziernika 1920 r. do 30 czerwca 
1921 r. 

Wykazy winny być zestawia ne oddzielnie dla położnic a oddzielnie dla 
innych osób. 

Wraz z wykazem winny być przedkładane dokumenty dowodowe, 
mianowicie: met ryki, poświadczenia akusze rek co do karmienia przez położ
nicę i kwity. Zarząd kasy chorych winien poświadczyć, że położnice były 
członkami kasy w czaSie, przewidzian ym wart. 30 ustęp 2 wzgl. art. 31 
ustawy z dnia 19 maja 1920 r. oraz, że wysokość świadczeń odpowiada 
odnośnej grupie zarobkowej względnie. że położni ce należą do rodzin człon
ków obowiązkowo ubezpieczonych i że wszystkie warunki, przewidziane 
wart. 33 ustawy z 19 maja 1920 r., zostały wypełnione. 

§ 3. Urzędy u bezp ieczeń zbadają przedłożone im wykazy. Jeżeli wy
kazane świadczenia odpowiadają przepisom ustawy z dnia 19 maja 1920 r . 
i statutu odnoś nej kasy, urząd ubezpieczeń stwierdzi to poświadczeniem 
na wykazie i wyasygnuje kwotę, którą należy wypłacić kasie chorych przez 
właściwą kasę skarbową. 

Wykaz świadczeń z asygnacją urząd ubezpieczeń przesyła kasie skar
bowej celem wypłacenia wyasygnowanej kwoty. 

Do ku menty dowodowe przechowują urzędy ubezpieczeń, kasy chorych 
zaś winny przechowywać numerowane bruljony wyka2.ów w osobnej teczce. 

§ 4. Jeśli urząd ubezpieczeń uważa za nieuzasadnione uprawnienia 
do świadczeń iub wysokość tychże, skreśla podaną w wątpliwość pozycję 
i poprawia odpowiednio kwotę łączną. O słuszności zakwestjonowania roz- ~ 
strzyga ostatecznie na wniosek kasy chorych właściwy wyższy urząd ubez
pieczeń. Po rozstrzygnięciu wyższego urzędu ubezpieczeń kasa chorych 
umieszcza zakwestjonowany wydatek w następnym wykazie, jeśli wyższy 
urząd ubezpieczeń uznał uprawnienie do poboru lub wysokości świadczeń. 

§ 5. Kasy skarbowe winny wypłacać kasom chorych kwoty, wyasy
gnowane przez urzędy ubezpieczeń, i donosić najpóżniej do l marca każde
go roku Ministrowi b. Dzielnicy Pruskiej o, wysokości wypła t, uskutecznio
nych na mocy niniejszego rozporządzenia za rok Ubiegły. 

§ 6. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życ ie z dniem jego 
ogłoszenia. 

Minister b. Dzielnicy Pruskiej: 
w z. Vf/achowiak 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: 
L. Darowskt 




