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DzIennik UstaW. Poz. 659

§ a. Zwolllienie z zakładów wymienionych
w § 4 ni niejszego rozporządzenia może nastąpić za
zgodą urzędów wojewódzkich na życzenie własne
pensjona rjuszy względn i e ich opiekunów prawnych.
Samowolne opuszczenie zakładu ptzez inwalidę po·
woduje utratę nazawsze przez tego inwalidę prawa
do umieszczenia w zakładach inwalidzkich.
§ 9. Inwalidzi wojenni ubiegający się o umieszczenie na stale lub na pewien okres czasu w zakładach
wymienionych w § 4 niniejszego rozporzcldzenia,
oraz osoby zainteres.owane, proszące o przymusowe
umieszczenie inwalidy w tychże zakładach, wnośzą
podanie do urzędu wojewódzkiego przez władzę
administracyjną I instancji, na kłtórej terenie inwalida
stale mieszka (w Warszawie do Komisarjatu Rządu).
Podanie o zwolnienie z zakładów wymienionych
w § 4 niI)i ejszego rozpo rządzen ia wnosi się w sposób wyżeJ wymieniony za pośrednictwem zarządów
zakładów.

§ 10. Podania O umieszczenie inwalidów wojennych w zakładach wymienionych w § 4 niniejszego rozporządzenia powinny zawierać szczegółowe
uzasadnienie konieczności opieki zamkniętej oraz:
1) od pis dokumentów inwalidzkich, będących
w posiadaniu petentów, ·
2) urz ędowe stwierdzenie, że inwalida wojenny
jest niezdolny do samodzielnego zarobk.,owania i pozbawiony opieki, a w razie jesli
jest umysłowo chory, nad to, że choroba nie
wymaga leczenia i dotknięty nią nie jest
ni ebezpieczny dla otoczenia.
Podanie o zwolnienie z zakładu inwalidy
umieszczonego tam wbrew jego woli powinno zawierać dowód, że inwalida wojenny po opuszczeniu
zakładu będzie miał dostateczną opiekę.

załączn iki

wymienione pod 1)
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§ 7. Inwalidzi wojenni korzystający z zakładów
wymienionych w § 4 niniejszego rozporządzenia
zobowiązani są pod rygorem wydalenia do przestrzeGania regulaminu wewn ę trznego .tychże z a kładów.
O ile inwalidzi wojenni, umieszczeni w domach
inwalidów wojennych, mają możność wykonywania
pracy zawodowej, lub wyrażają chęć szko lenia się
w zawodzie, mogą pracować w warsztatach, istnieją
cych przy tych zakłada ch za z~odą lekarza zakłado
wegC!, w zakresie przez niego wskazanym.
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660.
Rozporządzen i e Ministra Pracy i Opieki
Spo-łecznej, Ministra Spraw "Wojsko Jych

i Ministra Skarbu

•

z dnia 11 sierpnia 1923 r.

w sprawie dostarczania ociemniałym inwalidom
wojennym narzęd zi , środkó ~v pomocniczych
i psów-przewod ników.
Na podstavJie art. 58 ustElwy z dnia 18 marta
1921 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich
rodzin oraz rodzin po poległych i zmarłych, których
śmierć znajduje się \V związku przyczynowym ze
służbą wojskową (Dz. U. R. P. N!! 32 poz. 195) w wykonaniu art. 40 i 41 tejże ustawy zarządza się ClO
następuje:

§ 1. Inwalidzi wojenni ociemniali, którzy w cią
gu odpowiedni ego czasu poddawali się reedukacji
za\ffodo wej w jednym Ze spe cjalnych zakładów inWalidzkich Rzeczyp ospolitej Polskiej IUQ b yłych państw
zaborczych i po przebyciu odnośnych kursów wykażą dostateczne wi a domo ś ci i wprawę n iez będną do
samodzielnego wykonywai!ia zawodu, mogą otrzymać
na koszt Skarbu ParlsbNa jednorazowo komplet na-,
rzędti, potrzebnych do urządzen ia własnego warsztatu. ;
O ile inwalidzi ociemnia li, pochodzący z armji
zabo rczej, podd awali się reedukacji w zakładach ·
reedukacyjnych państwa zabo rczego, dowód zaś szkojenia zagubi li, a uzyska nie wtórnika świadectwa jest
bardzo trudne lub niemożliwe, winni, w razie ubiegania się o wspomniany komplet narzędzi, poddać
się egzaminowi w jednym z zakładów reedukacyjnych, utrzym ywanych przez Państwo, w celu stwier}izenia wyszkolenia zawodowego i uzdolnienia do
samodzielnego wykonywania zawodu.
Inwalidzi ociemniali, którzy przed we)sclem
w życie niniejsz~ g o rozporządze nia otrzymali narzę
dzia pracy zawodowej, środki pomocnicze i t. p. od
urzędów państwowych, instytucji lub stowarzyszeń
filantropijnych Rzeczypospolitej Polskiej lub b. państw
zaborczych, nie mogą domagać się ponownego bezpłatnego przydziału takich samych narządzi i śro~
ków pomocniczych.
j

§ 2. Inwalidzi wojenni ociemniali po przebyciu kursu wyszkolenia, mają prawo do otizyma nia
od właściwej powiatowej komendy uzupełnień wy- 9-v/ierszowej, względnie, w wypadkach zasługujących
ciągu z orzeczenia komisji' rewizyjnej oraz ewentuna uwzględnienie, 21-wierszowej tablicy do pisania
alnej fachowej opinji lekarza powiatowej komendy pismem wypukłem ciemnych.
uzupełnień.
\
Inwalidom ociemni ałym , którzy wykonują za§ 11. Djety i koszty po~r?~y, odbytej na wód intelektualny, wymagający częstego korzystania
wezwanie władzy W związku z mmejszem rozporzą z pisma ciemnych (stenotyp iś ci, korespondenci i t. p.)
dzeniem, pokrywa się w myśl §§ 110-123 rozporzą przys~guj e prawo do otrzy~lania maszyny do pisadzenia wykonawczego z dnia 10 stycznia 1923 r. nia pismem wypukiem, VI wypadkach wyjątkowych
z dyktafonem lub parlografern.
(Dz. U. R. P. N!! 20, poz. 132).
Inwalidzi wojen ni ociemniaii, poświęcający ~ię
§ 12. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie zawodom intelektualnym i posiadający niezbędne ku
z dniem ogłoszenia.
temu wykształcenie ogólne i kwalifikacje, mają pral~ierownik Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej:
wo do otrzymania zwyczajnej maszyny do pisania,
L. Darowski
niezbędn ej co wy~'onywania ich zawodu.
Ministef .Skarbu: H. Linde
!'~2ipra\va m aszyn do pisania pismem wypukłem
i zwykłem, otrzymanych na koszt Skarbu Państwa,
Minister Spraw Wojskowych: Szeptycki
się niewystarczające, może urząd wojewódzki zażądać

j
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wzgl~dnie otrzymanych przed weJsclem nimeJszego
rozporz ądzenia w życi::!, od urzędów państwowych ,

instytucji lub s towarzyszer"l filantropijnych Rzeczypospolitej Polskiej lub państw zaborczych , będzie uskuteczniana w odpowiednich zakładach na koszt Skarbu Państwa pod warunkiem, że uszKodzenie tych
maszyn nie zostało spowodowa ne przez złą wolę lub
niedbalstwo inwalidy wojenneg o. Zwrot kosztów naprawy następuje na podstawi e uzyskanego zezwoi enia urzędu woj ewódzkiego. Suma I~osztów jednak nie
może przektaczać cen ogó lnie przyjętych.
Inwalidzi wojenni tak ociemniali, że nie
bez pomocy obcej, mają prawo do
otrzymania psa-przewodnika, zaopatrzonego w obroŻE:, li ilew kę do Drowaclzehitl i kaqaniec.
Na po!:.:rycie kosztów utrzymania psa-przewodnika otrzymują iI1walidzi wojenni ociem niali dodatek, równaj ący się kosztom żywienia psów policyjnych, ustal o nym przepisami wydanemi prze~ ,lV\inisterstwo Spraw Wewnętrznych . Dodatek ten jest wypłacan y od dnia przydziału psa. O stracie psa (skutkiem śmierci, ucieczki, kradzieży i t. d .) inwalida
wojenny obo wiązany jest zawiadomić izbę skarbową ,
wypłacaj ącą mu rent ę, w celu spowodowania zamknięc ia wyptaty . dodatków na żywienie ps a -pizeWodnika.
Inwalidzi wojenni ociemniali, którzy pozostali
bez psa-przewodn ika (wskutek jego śmierci, ucieczki, kradzieży i t. p.) mogą ubi ega ć się o udzielen ie
im innego psa-przevłodni k a ty!lw w wypadku, gdy
śmie rć, uci eczka, kradzież i t. p. p sa nie była skutkiem \tviny lub niedbalstw;) im'Jalidy wojennego
ociemnia lego czy też jego n ajbl i ;~szej rodziny. Jeżeli
pies-przewodnik skutkiem starości lub ChOiOb y stał
się niezdolny do pełni en ia właściw2j usługi, inwalida
wojen ny może prosić o u dzielenie mu innego_
O ile inwalidzi woj e nni ociemn ia li, posiadający
prawo do o trzymania psa - przewod nika rezygf"l.lją
z uzasad ni onych powodów z przydzia-lll psa, prZy'zn3je
im się równoważ n ik VI VJys oko ~ki dcda tku na pokrycie kosztó w utrzymania psa-przewodnik:l.

§3.

mogą

chodzić

§ 4. Uzasadnion a potrzeba dostarczenia psaprzewod niKa, przewidz iana wart. LIO ustawy z dn. 18
marca 1~1 r. (Dz. U. R. P. N2 32, poz. 193) II-e is tnieje, j eżeli inwalida:
1). z powodu choroby lub u traty nó g ni e moża
cho dzić,

2) znajduj e się w domu inwali~w,
3) ma dochód tak znaczny, że renta zostaje mu
c ałkowicie zawieszona V! my31 nrt. 26 p. f.
ustawy z dnia 13 marca 1921 r.

§ 5. Skarb Pmlstwa może sobie zastrzec prawłasności dostetczC'nych i !Jwćtli ::lzie wojennemu
ocie mniałemu n arzędzi,
materjałów pomocniczych,
psa-przewodnika itp. or<lZ prawo kontroli nud uż y
waniem ich prz ez inwalidów ociem niałyc h. Jednakże i w tym wyp adku, gdy takie zastrz;:!żEnic nie zo sta lo uczynione, otrzyrn ane od Pa ństw a przedmioty
Iiie m og ą być pod rygorem zwrotu Sk2rbowi Pafiwo

siwa ich wartości bez zgody urzędu wojewódzkiego

spized awan~, obciążane pożyczką itp.

§ 6.

Podanie o udzielenie narzędzi pracy, map rze}vodnika, napri'.'lwEl

terjałów pomocniczych, psą -

0
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•
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maszyn do pisania, parlcgrafu, dyktafonu itp. inwalidzi wojenni ociemni ali wnoszą wzgl ędn ie zgłaszają
protoKula rnie do urzędu wojewódzkiego przez urząd
administracyjny I instancji, na którego terenie stale
mieszkają, Gl VI WClrszawie do Komisarjatu Rządu.
Do podania należy dołączyć:
a) odpis dokumentów inwalidzkich, będących
VI posiadaniu petentów;
b) świadectwo zakładu reedukacyjnego o ukoń
cze niu reedukacji lub szkolertia, lub też o poddaniu si~ egzaminowi, stWierdzającemu wyniki reedukacji w jednym z zakładów b. państw
zaborczych oraz orzeczenie tegoż zakładu
o zdolnościach inwali dy wojennego do samo·
dzielnego wykonywani a zawodu; •
c) dowody niezbędności ud zielenia inwalidzie
wojennemu ociemniałem u narzędzi, materjałów pomocniczych, psa-przewodnika itp. t e
v.'zględu na obmny przez niego zawód lub
z ujęcie, jak np. odbycia lub odbywania studjów umysło wy ch, dowód zajmowania posady
w u rzędzie pal1stwowym lub samorządowytn,
w zakładzie prywatnym itp.;
d) szczegóło wy opis życia i plan pracy VI przy'
szłości;

e) opis, a ewentualnie i ko sztOiyS przedmio tów,
o których udz iele nie itIwalida woj enny wnosi
podanie, względnie opis uszlwdzenia prz yrz ą
du, o które go naprawę prosi;
f) oś wiadczenie, że petent nie otrzymał dotychczas od urzędów pailstwowych lub instytucji
fll an'tropijnych przedmiotów, o których udzi e lenie wnosi podanie.

§ 7. Urzędy wojewódzkie decydują w spra wie
świa dcz en ia, oKreśiorJeilo w niniejszem rozporządze
niu, biorąc pod u wag ę zawód, stosunk i materjalne
i rodzinne petenta, oraz wyznaczają źródło zakupu
o bjeIdów i sposób or1.1Z tetmin dostarczenia ich.
VI razie cdmowy przysługuje ubieg<ljącym sic:
odwołanie do Pl\inisteorstwa Pracy i Opieki Społecz
nej \V przeciągu dni 14 od dnia otrzym an ia o d mownego posta nowienia urzędu wojewódzkiego.

§ O. VI rmie potrzeby mogą inwalidzi wojenni
udać si~ do wyznaczonego pizez urząd 1Nojewódzki zakłedu reed ukacyjn ~g o, lub zaldadu wyk onującego napra we, maszyny do pisania na koszt SI<arbu P Clństwa ,
w cel u osobisteg o odbioru przyznahych im przedmiotów lub otrzymania wskazówek co do uży\i.{ania
narzędzi względnie co do sposobu uskuteczhl atlia łat
wiej szej nap;-awy. Djety i zwrot Kosztów podróży
przysb Sl uj ą inwalid zie t ylko VI tym wypadku, gdy podró ż odbył na wezwanie władzy .
VI razie pl.zydzielenia psa-przewodnika in wal idzi wolenni ob~wiązani są udać się w terminie, ozn a czonym przez urząd wojewódzki , na kosz t Ska rbl:l
Pnńshva z miejsca s\vego pobytu do miejsca o db ioru
psa i w ciągu niezbędnego na to czasu, nied!uż sz eg o
niż 3 t ygodnie, poddać sif; szkoleniu w o bchodzeni u
się z p sem -przew odn i!dem.
Inwalidzi wojenni ociemniali obowiązani są dbać
o psa-przewodnika i co roku poddawać go oglę
dzinom weterynarza urzędowego _
\V razie konieczności udzielenia psu natychmiastowej pomocy weterynąryjnej winien inwa lida

..
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§ 9. Wyznaczony przez urząd wojewódzki zakład
wydaje inwalidzie wojennemu przyznane mu przedmioty nie inaczej, jak za pokwitowaniem i po złożeniu przez
niego zobowiązania zgodnie z § 5 niniejszego rozporządzenia oraz notuje odbiór doręczonych przedmiotów w jego książeczce inwalidzkiej.
§ 10: Djety i koszty podroży, odbytej na wezwanie władzy w związku z niniejszem rozporządze
niem pokrywa się w myśl §§ 110-123 rozporządze
nia wykonawczego z dnia 10 stycznia 1923 r. (Dz.
~. R. P. N2 20, poz. 132).
§ 11.

Rozporządzenie

niniejsze wchodzi w życie

ogłoszenia.

Kierownik Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej:

L. Darowski
Minister Skarbu: H. LindB
Minister Spraw Wojskowych: Szeptycki

661.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki
SpoŁecznej, Ministra Spraw Wojskowych
i Ministra Skarbu
z dnia 11 sierpri'la 1923 r.

przedmiocie kapitalizacji rent inwalidów
wojennych.

W

r

Na podstawie art. 29 i 58 ustawy z dnia 18 marca 1921 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich
rodzin oraz o zaopatrzeniu rodzin po poległych i zmarłych, których śmier ć znajduje się w związku przyczynowym ze służbą wojskową (Dz. U. R. P. N2 32,
poz. 195) w b rzmieniu ustawy z dnia 4 sierpnia
1922 r. zmieniającej niektóre postanowienia ustawy
z dnia 18 marca 1921 r. o zaopatrzeniu inwalidów
wojennych i ich rodzin or<;lZ o zaopatrzeniu rodzin
po poległych i zmflrłych , których śmierć znajduje si~
w związku przyczynowym ze służbą wojskową (Dz.
U. R. P. z 1922 r. N2 67, poz. 608) zarządza się
w celu wyl<onania art. 28, 29, 30, 31 i 32 powołanej
ustawy z dnia 18 marca 1921 r. oraz art. 9 powołanej ustawy z dnia 4 sierpnia 19~ r. co następuje:

zie
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wojenny zWroCIC Się do weterynarza, w celu poddania psa-przewodnika leczeniu, o czem powinien zawiadomić urząd wojewódzki.
Koszty oględzin, oraz leczenia psów-przewodników ponosi Skarb Parlstwa, pokrywane one będą na
podstawie rachunków weterynarza, przedstawionych
przez inwalidę właściwemu urzędowi wojewódzkiemu.

z dniem

....

§ 1. Sumę, którą wypłaca się inwalidzie 'W razupełnego skapitalizowania renty, otrzymuje si~,

mnożąc sZeSciomie si ęczną
przez mnożnik, wynoszący

~entę inwalidy (mnożna)
dla inwalidy, który ukoń

czył:

lat
"
"
"

21-18 i
22-18 i
23-18 i
24-18

8/4-

1/2
1/4.

lat 25-17 i
h 26-17 i
" 27 - 17 i
.. 28-17

8/4.

1/ 2

1/,

•

lat 29-~6 i 3/4
lat 43-13 i l /I.
30-16 i 1/2
44- 13
" 45-12 i 8/,
" 31-16 i II,
" 32-16
" 46-12 i 1/2
" 33-15 i 3/4
" 47-12 i 1/4
" 48-12
" 34-15 i 1/2
" 35-15 iI/I.
" 49-11 i 1/2
" 36-15
" 50-11
" 51-10 i 1/2
" 37-14 .i 3/4
" 38-14 i 1/2
,." 52-10
" 39-14 i 1/4
53- 9 i 1/2
" 54- 9
" 40-14
" 55- 8 i 1/ 2
" 41-13 i 3/4" 42-13 i 1/2
"
l,
"
Przy ustalaniu mnożnej należy brać w rachub~
pełną rentę wraz z dodatkiem drożyżnianym w wymiarze odpowiadającym procentowi stałej utraty zdolności zarobkowej, spowodowanej służbą wojskową.
Ustalanie mnożnika winno być dokonane 'p rzy
uwzględnieniu wieku, jaki inwalida wojenny posiada
w dniu decyzji o kapitalizacji.

§ 2. Przez częściowe skapitalizowanie renty
rozumie się skapitalizowanie pełnej renty wraz z dodatkiem drożyźnianym za okres od 6-24 miesi'ęcy.
Wysokość
cz~ściowo
skapitalizowanej renty
określa się na podstaY'ie wymiaru renty, jaka inwą
lidzie prz ysługuje dnia l-go następującego miesiąca
po decyzji zarządzającej kapitalizacją. Gdy po tym
terminie inwalida podejmie należn ą mu rentę miesięczną, strąca się ją z renty skapitalizowanej.

•

Z zupełnego skapitalizowania renty mogQ
tylko ci inwalidzi wojenni, którzy:
.
1) są pełnoletni, a nie przekroczyli 55 roku
§ 3.

korzystać

życia,

2) posiadają prawo do renty na' stałe,
3) wykazują stan zdrowia rokujący trwanie ży
cia przez czas brany w rachubę przy kapit~
lizacji,
4) dają gwarancję celowego użycia skapitalizo· '.
wanej renty.
Inwalidzi, którym prawo do renty zostało pr-zyznane tylko czasowo, a pragnący korzystać z zupeł
nej kapitalizacji renty, winn.i być ponownie zbadani
przez właściwą komisje: wojskowo-lekarską; ' która
określi ten stopień utraty zdolności zarobkoweJ, ' jaRi
może być uważa' ny za stały i być podstawą kapitalizacji.
•
.

§ 4.
gą

Z

częściowego

skapitalizowania renty mo-

korzystać:

1) inwalidzi wojenni, którzy wprawdzie nie posiadają warunków wymienionych w § 3 niniejszego rozporządzenia, uprawniających do
skapitalizowania renty, lecz dają gwararicj~
celowego użycia kwoty w wysokości od 6-miesięcznego
do 24-miesięcznego ich zaop·atrzenia.
2) inwalidzi wojenni, którzy posiadają warunki
do korzystania z zupełnego skapitalizowania
renty, lecz chcą lub mogą zabezpieczyć
względnie polepszyć swą egzystencję dzięlti
użyciu jedynie kwoty nieprzewyiszającej ich

dwuletniego zaopatrzenia.

'
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