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981. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki 
Społecznej 

! dnia · 22 listopada 1923 roku 

' w przed~iocie dodatków drożyźnianych do rent 
ubezpiecz,enia od wypadków dla osób, pobie
rających renty i dodatki do rent z Zakładu 

ubezpieczenia od wypadków we Lwowie. 

Na mocy postanowień art. 33 ustawy z dnia 
7 lipca 1921 r. w przedmiocie zmian niektórych po
stanowień ustaw austrjackich o ubezpieczeniu robot
ników od wypadków, obowiązujących na terytorjum 
b. zaboru austrjackiego, oraz o rozciągnięciu obo
wiązujących tam ustaw o ubezpieczeniu od nieszczę- ' 
śliwych wypadków na terytorjum, przyłączone do 
Polski, a należące poprzednio do Królestwa Węgier
skiego (Dz. U. R. · P. N2 65, poz. 413) zarządza się 
co następuje: 

§ 1. Osobom, pobierając.ym renty z Zakładu 
ubezpieczenia od wypadków we Lwowie z powodu 
wypadków, określonych wart. 33 ustawy z dnia 
7' lipca 1921 r. w przedmiocie zmian niektó rych po
stanowień ustaw austrjackich o ubezpieczeniu robot
ników od wypadków, obowiązujących na terytorjum 
b. zaboru austrjackiego, oraz o rozciągnięciu obo· 
wiązujących tam ustawo ubezpieczeniu od nieszczę· 
śliwych wypadków na terytorjum. przyłączone do 
Polski, a · należące poprzednio do Królestwa Węgier· 
skiego (Dz. U. R. P. N2 65, poz. 413), przyznaje się 
od 1 listopada 1923 r. dodatek drożyźniany do rent, 
równający się różnicy między rentą, pobieraną na 
podstawie ustaw, obowiązujących w chwili wypadku, 
a kwotą, jakąby osoba uprawniona pobierała tytułem 
renty po myśli § 6 względnie 7 ustawy z dn. 28 grud
nia 1887 r. (austr. Dz. U. p. N2 1 z r. 1888) w brzmie' 
niu ustalonem ustawą z dnia 7 lipca 1921 r. (Dz. U. 
R. P. N2 65, poz. 413), gdyby jako policzalny zaro' 
bek roczny przyjąć kwotę 15.000.000 mkp. 

§ 2. Przy wymiarze odpraw wdowich, należą· 
cych się po myśli ustępu 5 § 7 ustawy z dnia 
28 grudnia 1887 r. (austr. Dz. u. p. N2 1 z r. 1888) 
w brzmieniu, ustalonem ustawą z dnia 7 lipca 1921 r. 
(Dz. U. R. P. N2 65. poz. 413) przyjmuje się jako 
rentę miesięczną, stanowio,cą podstawę obliczenia 
odprawy, kwotę, jakąby wdowa otrzymała tytułem 
renty wraz z dodatkiem drożyźnianym w miesiącu 
zawarcia nowego związku małżeńskiego. 

. § 3. Zakład ubezpieczenia od wypadków obo· 
wiązany jest podwyższać względnie obniżać po każdym 
zakończonym kwartale kalendarzowym policzalny za· 
robek, określony w § 1 niniejszego rozporządzenia, 
o sumaryczny wskaźnik zmian kosztów utrzymania. 
obliczony na podstawie zsumowania procentem skła
danym wszystkich poszczególnych wskaźników, w prze· 
ciągu tegoż kwartału kalendarzowego ustalonych 
przez komisję dla badania zmian kosztów utrzyma· 
nia w Warszawie.- . 

. Zarobek policzalny, określony w § 1 niniej' 
szego rozporządzenia . winien być po raz pierwszy 
powięk~zony względn ie zmniejszony z ważnością od 

dnia 1 lutego 1924 r. o wskaźnik sumaryczny., obli
czony na podstawie wszystkich wskaźników poszcze
gólnych ustalonych przez wyżej wymienioną komisję 
w ciągu IV I<wartału 1923 r. 

Dalsze podwyższenia winny mieć miejsce z waż
nością od 1 maja- l sie'rpnia-1 listopada. ' 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie. 
z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 
1 listopada 1923 r.; z dniem tym tracą moc obowią· 
zującą przepisy rozporządzeni a z dnia 16 stycznia 
1923 r. (Dz. U. R. P.' N2 10, poz. 63) oraz rozporzą' 
dzenie z dnia 16 czerwca 1923 r. (Dz. U. R. P. N!! 63, 
poz. 487). . 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: St. Sm6/ski 

982. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki 
Społecznej 

z dnia 24 listopada 1923 r. 

w przedmiocie dodatków drożyźnianych do rent, 
zapewnionych obowiązującą w b. dzielnicy pru· 
skiej ustawą o ubezpieczeniu urzędników pry· 

watnych. 

Na mocy art. 4 ustawy z dnia 22 września 1922 r. 
(Dz. U. R. P. N2 89, poz. 804) w przedmiocie zmiany 
ustawy niemieckiej z dnia 20 grudnia 1911 r. o ubez
pieczeniu urzędników prywatnych (Dz. Ust. Rzeszy 
Niem. str. 989) zarządza się co następuje: 

§ l. Osoby, pobierające renty, zapewnione 
obowiązującą w b. dzielnicy pruskiej ustawą o ubez
pieczeniu urzędników prywatnych, otrzymywać będą 
aż do odwołania, prócz świadczeń ustawowych, do· 
datki drożyźniane do tychże świadczeń w wysokości, 
oznaczonej poniżej. 

§ 2. Dodatek drożyźniany oblicza się VI ten 
sam sposób, jak świadczenia z tą różnicą, że składki, 
służące za podstawę obliczenia, mnoży się, zależnie 
od terminu ich płatności, w ·okresie 

a) od 1/1 1913 1,'. do l/IV 1923 r. przez 95999 
b) " l/IV 1923 r. do chwili wejścia 

w życie rozporządzenia/Rady Mi-
nistrów z dnia 19 listopada 1923 r. 
(Dz. U. R. P. N2 121, poz. 974) 
\V przedmiocie podwyższenia 
kwot, przewidzianych w obowią-
zującej w b. dzielnicy pruskiej 
ustawie o ubezpieczeniu urzęd-
ników prywatnych . . . . . u 63 

c) od chwili wejścia w życie roz' 
porządzenia, określonego wyżej 
pod .b) . . . • . . . . ." 1 

Przypadające do wypłaty miesięcznej sumy 
świadczet'J z dodatkami drożyźnianemi zaokrągla się 
do dziesięciu tysięcy marek w ten sposób, że ,kwoty, 
przewyższające pięć tysięcy marek, zaokrągla się do 
dżiesięciu tysięcy, zaś kwot niższych niż pięć tysięcy, 
nie uwżględnia się. 


