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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. 
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Za oso by t~ uważą się w szczególności: 
1) zup"ełne sieroty, pozostałe po in~alid(!ch wo

jennych, po poległycIł, i tych zmarłych, któ
rych śmierć znajduje się w związku ze służbą 
wojskową; 

_ 2) półsieroty, J<tórych pozostały przy życiu ro
dzic test inwalidą wojennym i przebywa w za
kładzie leczn iczym, szkolnym lub opiekuń
czym w myśl art. 33, 47 i 48 ustawy z dnia 
18 marca 1921 r.; 

3) dzieci, których rodzice żyją wprawdzie, le"cz 
są inwalidami woj~nllymi i przebywają rów
nocześnie w zaldadąch wymienionych powy-
ż~ pod 2). ~ 

§ 2. Dziecj, wymienione JJJ § 1 niniejszego roz
PPTzqqzenia, uważa się za pozbawione dostatecznych 
środków utr~ymania stale lub cwsowo, o ile zacho
qzj jedna z następujących okoliczności: 

1) nie mają majątku osobistego, 
2) osoby,zqpowiązane do ich utrzymania, w za

stępst11{ie zmarłych lub nieobecnych rodzi
ców, są ubogie, 

3) posiadają wprawdzie majątek osobisty, lecz 
ten na ra~ie nie daje żadnych dochodów, 
lub nie może być w danym ol<re~ .ie czasu 
bez straty prz!'!c!miotem sprzedaży lub wy
miany, 

4) osoby, obowiązane do ich utrzymywania w za
stępstwie zmarłych lub nieobecnych rodzi
ców-odmawiają wykonania tego obowiązku, 
a wywarcie przymusu prawnego pociąga 
zgubne skutki dla życia " lub zdrowia wycho-
wanka. \ 

Stan majątkowy dzieci, uznanych za pozbawio
nych środków utrzymania czasowo, powinien być 
rozpatrywany z końcem każdego roku szkolnego. 

§ 3. O umieszczeniu dzieci w myśl § 1 niniej
szego rozporządzenia w zakładach opiekuńczych orze
ka komisja kwalifikacyjna dla spraw sierot wojen
nych przy władzy administr.a.cyjnej l instancji (§§ 12, 
13 nin. rozp.) na wniosek jednej z następujących 
aspb fizycznych lub pri!lwnych: 

. 1) opieki tymczasowej, wyznaczonej przez urząd 

. gminny, 
'I t~ 2) sądu lub władzy administracyjnej, 

~" .-. ) d .. 3 pozostałego przy życiu ro zica, zmuszonego 
osamotnić dzieci wskutek umieszczenia w za
kładzie szkolnym, leczniczym lub opiekul'i
czym VI myśl art. 33, 47 i 48 ustawy z dnia 
18 marca 1921 r., 

" . ..:~~: 4) osób zobowiązanych do utrzymywania dzieci 
'~f- w zast~pstwie zmarłych lub nieobecnych ro· 

. dziców, o ile te są ubogie, chore lub nie· 
::~ . dołęine, 

->ti: 5) p.sÓP llprąwnionych qo opiekowania si~ dzieć' 
. mi w zast~pstwie zmarłych lub nieobecnych 

rodziców, p ile zobowiqżq- się nje brać dziecka 
z zakładu bez zgody zarządu teg'oż, 

6) każdego, Ido zgłosi, że dziecko uprawnione 
do opi~~i w myśl niniejszego rozporządzenia 
j~st pqzbąwiol1e opieJ<i, o jle zarząqzon~ przez 
właqzę administracyjną dochqdzeni;:! stwier
dzą stan powyższy. 

§ 4. Dzieci wymienione VI § 1 niniejs{:ego roz
porządzęnią umieszcza się IN zakładąch opieklirlCzy.::h
publi cznych lub prywatnych, na za::;adzie umowy ~a' 
wartej z temi zakłaaąmi prze? władze adminjstraqrj
ne I instancji, względnie, za ich zgodą przez organill 
wykonawcze związków komunalnych powiatowych 
lub mbst w1dzielonych z powiató 'N. 

Władze administracyjnI'! I instancji mają opo· 
wiązek wyl<onywania bezpośrednio lub {:a ppś,ep· 
nictwem upoważnionych lub powołanych instytucji 
spojecznych kontroli nad wyl\Onyw~niern zobowiąz~ń 
zakładu w stosunku do umieszczonych dzjęci i zpbez
p ieczenia ich praw cywilnych, oraz mają prąV(Q rpz
wiązania umowy i odebrania dzieci z zakładu, wr~sz
cie prawo żądania kwartalnych sprawozdań o fizycz
nym i moralnyrn stanie umiP.szczonych wychowan
ków jako też, jeżeli ci są w wieku szkolnym, o po- , 
stępie ich w naukach, nadto czuwają, by osoby, . 
umieszczone w zakładach w myśl niniejszego rozpo- ; 
r;z:ądzenia, z chwilą opuszczenia zakładu przy !JkofJ. I 
czeniu nauki, miały zapewnioną prac~ zarobkową lub · 
ewentualnie stypendjum na dalsze studja. , . 

§ 5. Dzieci, 4'mieszczo~e w oqpowiednicł} ~C!l. 
kładach w myśl niniejszego rOzporzijdzenj~ - otrzy
mują bezpłatnie: całkpwite !Jtrzymanie, Wycl'low<mje, 
odz;ież, opiekę lekarską i środki nau~owe - la rpwno
czesnem zawieszeniem renty. 

§ 6.. Kształcenie bezpłatne dzieci, WYmieniO
nych w poprzednich paragrafach, obejmuje na!J~E; 
w szl<;ołach: a) pawszechnych, b) zawodowych, c)"śre
dnich, ogólnokształcących lu/J seminarjach nauczy
cielskich. 

Do szkół wymienionych pod a) ucz~szczają obo
wiązkowo wszystlde dzieci, mające wiek stosowny 
w myśl dekret[J o obowiązku szkolnym z dnią 7 Il-łtego 
1919 r. (Dz. p. P. P. N!214, poz. 147). Korzystanie bez
płatne ze szkół wymienionych pod b) i c) może pyt 
stoSQwane tylko wyjątkowo, mianowicie w WY
padkach, gdy dzieci szczególnie na to zasługują że 
względu na swe uzdolnienie. 

§ 7. Dzieci, umieszczone w zakładach W myśl 
niniejszego rozporządzenia, mogą być z nich ode
brane przez osoby, na których wniosek zos~ały umiesz
czone, o ile osoby te dają rękojmię, że dzieci będą 
miały zapewnione utrzymanie i wykształcenie, przy' 
czem odebranie to może nastąpić tylko '?p. zezwol:.'!·· 
niem władzy administracyjnej [ instancji na PQdst~· 
wie orzeczenia komisji kwalifikacyjnych dla spraw 
sierot wojennYf=h, wydanego po porozumieniu sit:: 
z zarządem odnośnego zakładu. . 

Władze administracyjne I instancji powinny po- " 
dawać datę odebrania dzieci z zakładu· do wjaqo
mości urzędów wojewódzkich w celu wstrzym~nią 
asygnat na utrzymanie i kształcenie tych dzieci. 

Zwolnienie z zakładów dzieci wzmiallkowanych 
w § 1 p. 2 i 3 niniejszego rozporząqzl=nia wzgl~qnie . 
zawieszenie wypł~t tJskuteczniQll:tch przez iJr?!1PY' 
wojewódzkie na ich IJtrzympnie i kształcellilil w myśl 
§ 9 niniejszego rozpor:u:dlenia następuje wsklltel< 
wygaśnięcia warunków uprawniającycn dfi~ci dp łs..o- · 
rzystania ze ŚWilldcz~ń w myśl niniej!?zegq r.ozPQrzą
dzenią a mianowicie, jeżeli d~i~d te: u~Fj:!ciły PfąWO' 
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QO renty zupełnych sierot. Ze względu na to izby 
skarbowe Si:i zobowiązane zawiadamiać wf,adze aqrni
nistracyj ne I illstancji o każdym wyp3dlm, VI którym 
zos tanie wstrz}mane 30o/Q-owe zaopCltrze.nie dziecka, 
kęrf~rstającegp z uprawnienia VI myśl niniejszego roz-
porządzenia. . 

§B. Dzieci, wymienione w § 1 nin iejszego roz
porządt:el1ip u111ieszczone w odpowied nich z@kłądąch 
wychowawqycn i szkblnych, pozostają w ewi dencji 
władz administracyjnych J instancji, urzędów VJoje
wódzkich oraz izb skarbocvych. 

~prawo!dania z czynności, przewidzianych ni
niej!??em rozporządzeniem powinny by,:': przcdkladąne 
f'viin isterstv.JU Pracy i Opieki Społec;m,~j przez u rzl;dy 
~ojewódzkie w sposób i w terminach, które zostaną 
ustalone w odnośnych' instrukcJacb [V\inisterstwa. 

§ 9. J\Gszty utrzym ania i l,sztąlceni<i osó b, wy
mienionych w ' § 1 nin iejszego rozpon:ądzenia po
krywa &ię sl.łr.1ami, asygoowarJemi przez urz€1dy wo
jewódzkie z bJjdżetu Ministerstw3 Pracy i Opieki 
Społeczn ej władzom ądmin i strc:cyjnym I instancji, 
na z~sadzie instrukcji wydanej przez Ministerstwo 
prą~y i Opieki Społecznej i /''iinisterstwo Skarbu. 

§ 10. POQanie, względnie pro~pę protokularną 
Q przY7nanje świądczeń w myśl § 1 niniejszego roz
Ror?:ąlłze nia. wnosi si ę do władzy administra!=yjnej 
I instam:ji, a w Wars?awie do K0misf.1rjatu Rządu. 

§ 11. Podan,je względnie prośba protokularnll 
o przyznanie świadczeń w myśl niniejszego rozpo
q:ąd?enia powinna zawierać szczegółowe uzasadnie
nie konieczności umieszczenia osób, uprawnionych 
w myśl art. 19 ustawy z dnia 18 marca 1921 r. w od
powiednich zakładach. 

Do podania należy dołączyć: 

1) dowód tożsamoścj dziecka; 
2) metrykę chrztu (urodzen ia" lub w braku tejże 

odpowiedni dokument zastąpczy; 
3) świadectwo o stanie majątkowym dzi~cka; 
4) zawiadomienie (odpis) izby skarbowej o przy

znaniu 300j0-owego zaopat rzenia w myśl 
art. 17 ustawy z dnia 18 marca 1921 r. lub 
w my~1 tegoż .artykułu przy stosowi'lniu arty
kułów 11, 13 i 14 ustawy z dnia 4 sierpnia 
1922 r. -'. ' 

d ile dzieciom, co do których zestał postawiony 
wniQsek o umieszq:enie W zakładzie opiekllńczym 
w myśl nin iejszego rozporządzenia nie przyznano 
jeszcze 30°/0 zaopatrzenia, władle administracyjne 
wirWY CZUWllĆ, by postępowanie w myśl rozporzą
dzenia wykonawczego z dnia 10 stycznia 1923 r. 
(Dz. U. R. P. N'! 20, poz. 132) było przeprowadzone 
możliwie prędko. 

§ 12. Władze administracyjne I instancji rozpa
trują podanie o przyznanie świadqeń w myśl niniej
szego fpzporządzenia w razie potrzeby uzupełni ają za
łączniki niezbędnemi dokumentami i przedstawiają całą 
sprawę do decyzji komisji kwalifikacyjnej dla spraw 
sierot wojennych, poczem wykonywują decyzję tejże 
komisji. 

Zarazem w!ache te zawiadamiają iZby ąkprbowe 
Q dni~J przyjęcia dzi~ci do zakładów w celu SPOWQ
dowania zawieszenia renty. 

---------------r----------------------
W razie odmownego zał~twienia w I instancji 

wniosku o umieszczepie w zĘlkładzje przysługuje 
wnioskodawcom odwołanie się do władzy administra
cyjnej II instancji w przeciągu dni 14 od otrzymania 
odnośnego postanowienia instancji I-szej. 

§ 13. Komisje kwalifikacyjne dla spraw sierot 
wojennych - o~reślają na zasaązie dokuqq.entów, 
dostarczonych przez władze administracyjne I in
stancji - rodzaj i zakres świądczenia w ramach ni
niejszego rozporządzenią, Ci w szczególności wyzna
c;.:ają odpowjednie zqkłady wychowawcze i szkolne 
oraz ·orzekają o wnioskach w !łprawie odd ania dzieci 
z zakładów osobom, na których wniosek dzieci te 
zostały umieszczone. 

§ 14. Komisję kwalifikacyjną dla spraw sierot 
wojennych powołuje naczelnik urzędu administracyj
nego I instancji. 

W skład komisji wchodf:i: 
1) naczelnik ~rzędi.J administracyjnego l instancji, 

lub wyznaczony prze?: niego zastępca, jako 
przewodniczący, 

2) lekarz powiatowy, 
3) inspektor sz~lny, 
4) osoDa znana z dziąłalności na polu opieki spo

łecznej, zapr.oszona przez przewodniczącego, 
5) przedstawil:i~1 ppwi,atowego związku komu

nalnego h.jb mia~ta wydzielonego z powiatu, 
6) prżedsta'tliciel miejscowego koła inwalidów 

wojennych. 
PrQtokulanta Komisji wyznacza przewodniczący 

?: pośród persQnelu kancelaryjnego. Decyzje komisji 
zapadają Więks~ością głosów, jednak władza admj

. njstracyjna I instancji ma prawo zawiesić wykonanie 
orzeczenia kpmjsji do czasu rozstrzygnięcia sprąwy 
przez II instancję. 

§ 15. Instrukcje szczegółowe w sprawach wy
nikłych z niniejszego rozporządzenia wyda Minister 
prący i Opieki Społecznej lub Minister Skarbu we
dług kompetencji. 

§ 16. Rozporządzenie niniejsz~ wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Kierownik Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej: 
- L. DaroWqld 

Minister Skarbu: N. Linde 
. , 

Minister Spraw Wojskowych: Szeptycki 
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RQ~porząd~enie Ministra Kolei telaznych 
z . dnia 18 sierpnia 1923 r. 

o ;mianach taryfy osobowej i' bagażowej, obo
wiązujących na polskich kolejach państwowych. 

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tym
czasowe m przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa 
wydawąnifl pn~~pisów o przewozie pasażerów, bagażu 
i towarów Qrąz l.l ~tąląf1ją taryf przewozowych na ko
lejach _pelskich (pz. P. P. P. N~ 14, pOl. 152) i w po-

I 


