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wojenny zWroCIC Się do weterynarza, w celu podda
nia psa-przewodnika leczeniu, o czem powinien za
wiadomić urząd wojewódzki. 

Koszty oględzin, oraz leczenia psów-przewod
ników ponosi Skarb Parlstwa, pokrywane one będą na 
podstawie rachunków weterynarza, przedstawionych 
przez inwalidę właściwemu urzędowi wojewódzkiemu. 

§ 9. Wyznaczony przez urząd wojewódzki zakład 
wydaje inwalidzie wojennemu przyznane mu przedmio
ty nie inaczej, jak za pokwitowaniem i po złożeniu przez 
niego zobowiązania zgodnie z § 5 niniejszego rozpo
rządzenia oraz notuje odbiór doręczonych przedmio
tów w jego książeczce inwalidzkiej. 

§ 10: Djety i koszty podroży, odbytej na wez
wanie 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 
z dniem 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. 

W przedmiocie kapitalizacji rent inwalidów r 
wojennych. 

Na podstawie art. 29 i 58 ustawy z dnia 18 mar
ca 1921 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich 
rodzin oraz o zaopatrzeniu rodzin po poległych i zmar
łych, których śmierć znajduje się w związku przyczy
nowym ze służbą wojskową (Dz. U. R. P. N2 32, 
poz. 195) w brzmieniu 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 powo
łanej ustawy z dnia 4 sierpnia 19~ r. - co na
stępuje: 

§ 1. Sumę, którą wypłaca się inwalidzie 'W ra
zie zupełnego skapitalizowania renty, otrzymuje si~, 
mnożąc sZeSciomiesięczną ~entę inwalidy (mnożna) 
przez mnożnik, wynoszący dla inwalidy, który ukoń
czył: 

lat 21-18 i 8/4-

" 22-18 i 1/2 
" 23-18 i 1/4. 

" 24-18 

lat 25-17 i 8/4. 

h 26-17 i 1/ 2 

" 27 - 17 i 1/, 
.. 28-17 

• 
lat 29-~6 i 3/4 lat 43-13 i l /I. 

" 
30-16 i 1/2 

" 
44- 13 

" 
31-16 i II, 

" 
45-12 i 8/, 

" 
32-16 

" 
46-12 i 1/2 

" 
33-15 i 3/4 

" 
47-12 i 1/4 

" 
34-15 i 1/2 

" 
48-12 

" 
35-15 iI/I. 

" 
49-11 i 1/2 

" 
36-15 

" 
50-11 

" 
37-14 .i 3/4 

" 
51-10 i 1/2 

" 
38-14 i 1/2 ,. 52-10 

" 
39-14 i 1/4 

" 
53- 9 i 1/2 

" 
40-14 

" 
54- 9 

" 
41-13 i 3/4-

" 
55- 8 i 1/ 2 

l, 

" 
42-13 i 1/2 

Przy ustalaniu mnożnej należy brać w rachub~ 
pełną rentę wraz z dodatkiem drożyżnianym w wy
miarze odpowiadającym procentowi stałej utraty zdol
ności zarobkowej, spowodowanej służbą wojskową. 

Ustalanie mnożnika winno być dokonane 'przy 
uwzględnieniu wieku, jaki inwalida wojenny posiada 
w dniu decyzji o kapitalizacji. 

§ 2. Przez częściowe skapitalizowanie renty 
rozumie się skapitalizowanie pełnej renty wraz z do
datkiem drożyźnianym za okres od 6-24 miesi'ęcy. 

Wysokość cz~ściowo skapitalizowanej renty 
określa się na podstaY'ie wymiaru renty, jaka inwą
lidzie przysługuje dnia l-go następującego miesiąca 
po decyzji zarządzającej kapitalizacją. Gdy po tym 
terminie inwalida podejmie należną mu rentę mie
sięczną, strąca się ją z renty skapitalizowanej. 

§ 3. Z zupełnego skapitalizowania renty mogQ 
korzystać tylko ci inwalidzi wojenni, którzy: . 

1) są pełnoletni, a nie przekroczyli 55 roku 
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-zy
znane 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 kapita-
lizacji. • . 

§ 4. Z częściowego skapitalizowania renty mo
gą korzystać: 

1) inwalidzi wojenni, którzy wprawdzie nie po
siadają warunków wymienionych w § 3 ni
niejszego rozporządzenia, uprawniających do 
skapitalizowania renty, lecz dają gwararicj~ 
celowego użycia kwoty w wysokości od 6-mie
sięcznego do 24-miesięcznego ich zaop·a
trzenia. 

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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Częściowe skapitalizowanie renty może być przy
znane na wniosek postawiony przez urząd woje
wódzki przy rozpatrywaniu podania o zupełne ska
pitalizowanie lub na skutek osobnego podania. 

, 
§ 5. Renta nie może być ani całkowicie, ani 

częściowo skapitalizowana, gdy istnieją warunki, wpły
wające na zupełne lub częściowe zawieszenie renty 
(art. 26 ustawy z dnia 18 marca 1921 r_), albo też 
na zmniejszenie renty (art. 33, 47,48 cytowanej ustawy). 

§ 6. Podanie o skapitalizowanie renty wnosi 
się do urzędu wojewódzkiego przez władzę admini
stracyjną I instancji, w Warszawie-do Komisarjatu 
Rządu. 

_ § 7. Podanie powinno zawierać: a) określenie 
c.elu i środków do niego wiodących (warsztat, sklep, 
stu.dja), oraz uza~adn ienie potrzeby skapitalizowania 
renty, b) uwierzytelnione dane -o stosunkach rodzin
nych i majątkowych inwalidy wojennego oraz o sto-

,sunkach majątkowych i charakte rze instytucji wzglę
dnie przedsiębiorstwa, z którego pomocą cel ma być 
osiągnięty, c) plan i kosztorys względnie opis:"'gospo
darstwa, warsztatu, sklepu, studjów, d) odpisy doku
me-ritów inwąlidzkich, będących w posiadaniu osoby 
wnoszą"ej podanie, e) deklaracje inwalidy wojennego 
o poddaniu się kontroli Ministerstwa Pracy i O pieki 
Społecznej względnie podległych mu urzędów nad 
obrotem własnością, która będzie nabyta dzięk i ska
pitalizowaniu renty oraz o ograniczeniu prawa rozpo-

. J~ądzania nabytym warsztatem pracy przez czas usta
lony przez Min isterstwo Pracy i Opieki Społecznej, 
flie krótszy jednak - w razie zupełnego skapitali
zowania - niż 8 lat, licząc od dnia skapitalizowania 
renty. 

O ile załączniki, wymienione pod b) niniejszego 
paragrafu okazały się nie wystarczające, władza ad
ministracyjna I instancji powinna zażądać od właści
wej powiatowej komendy uzupełnień, względnie od 
właściwej izby skarbowej - wyciągu z orzeczeniem 
w sprawie wymiaru i wypłaty renty inwalidów wo
jennych. 

§ 8. Urząd wojewódzki: 1) stwierdza, czy, pe
tent posiada warunki wymienione w §§ 3 względnie 
4 . niniejszego rozporządzenia i czy nie zachodzą wa
runki wpływające na zmniejszenie renty w myś l arty
kułów 33, 47 i 48 -ustawy z dnia 18 marca 1921 r., 
2) powoduje zbadanie długowieczności i stanu zdro
wia petenta przez komisję lekarską dla spraw kapi
talizacji rent inwalidów wojennych, 3) przeprowadza 
na zasadzie instrukcji, wydanej przez Ministerstwo 
Pracy i Opieki Społecznej, dochodzenie w przed
,mio.cie pożyteczności zamierzonego użyc i a kwoty, 
,która ma być otrzymana dzię ki skapitalizowaniu renty, 
poczem przesyła Ministerstwu Pracy i Opieki Spo
łecznej do rozstrzygnięcia podanie wraz z opinją 
I wnioskiem. 

§ 9. Komisja lekarska dla spraw kapitalizacji rent 
inwalidów wojennych powinna składać się z lekarza, 
wyznaczo,nego przez urząd wojewódzki, lekarza wy
żnaczonego przez dowództwo okręgu korpusu oraz 

' delegata właściwej władzy skarbowej. 
Komisja ta określa przypuszczalną długowiecz

ność inwalidy wojennego i stwierdza, czy skapitali-

zo\vaniu renty nie stoi na przeszkodzie stan zdrowia 
inwalidy_ 

§ 10. Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej 
w porozufn ieniu z Ministerstwem Skarbu decyduje, 
czy renta inwalidy wojennego może ulec skapitali
zowaniu, określa te rm in i sposób wypłaty skapitali
zowanej kwoty oraz jej e wentualnego zabezpieczenia, 
zarazem zastrzega sobie kontrolę nad nabytą wła
snością. 

§ 11. Min iste rstwo ,Skarbu bada, czy nie za
chodzi zawieszenie względnie wygaśnięcie renty zgo
dnie z art. 25 i 26 powołanej ustawy z dnia 18 merca 
1921r. i art. 5 powołanej ustawy z dnia 4 sierpnia 
1922 r., dokonuje w wypadku zupełnego skapitalizo
wania obliczeń według tabeli lat i mnożników, usta
lonej W, § 2 n inie jszego rozporządzenia, uskutecznia 
vJstrzymanie wypłaty re nty w myśl art. 32 powołanej 
ustawy z dnia 18 marca 1921 r. z ostatnim dniem 
miesiąca poprzedzającego termin wypłaty skapitali
zowanej renty, równocześnie powiadamiając o tern 
Ministerstwo Spraw Wojskowych i Ministerstwo Pracy 
i Opieki Społecznej. 

§ 12. Urząd Wojewódzki, po wypłaceniu ska
pitalizowanej renty, wykonuje nadzór nad użytko
waniem !<woty otrzymanej przy skapitalizowaniu renty 
w myśl instrukcji Ministe rstwa Pracy i Opieki Spo
łecznej, 

§ 13. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłosze n ia. 

Kierownik Min isterstwa Pracy i Opieki Społecznej: 
L. Darowski 

Minister Skarbu: H. Linde 

lv'\inister Spraw Wojskowych: Szeptycki 
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki 
Społecznej, Ministra Spraw Wojskowych 

i Ministra Skarbu . 
/ 

Z dnia 11 sierpnia 1923 r. 

w sprawie umieszczania w za'kładach wycho
wawczych sierot po inwalidach wojennych i po 
poległych i zmarłych , których śmierć znajduje 
siC1 w zw iązim przyczynowym ze służbą woj-

skową· 

Na podstawie art. 58 ustawy z dn. 18 marca 
1921 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich 
rodzin oraz o zaopatrze niu rodzin po poległych i zmar
łych, których śmierć znajduje się w związku przy
czynowym ze służbą wojskową (Dz. U. R. P. Ne 32, 
poz_ 195) w wykonaniu art. 19 tejże ustawy zarzą
dza się co następuje: 

§ 1. Osoby", które mają prawo do renty zu
pełnych sierot mogą być utrzymywane i kształcone 
na koszt Skarbu Państwa, jeżeli są pozbawione opieki 
i dostatecznych środków utrzymania. 


