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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. 
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§ 3. Świadczenia z tytułu ubezpieczenia urzęd
ników' prywatnych łącznie z dodatkami, obliczonemi 
w myśl postanowień § 2 niniejszego rozporządzenia, 
nie mogą wynosić mniej od kwot poniżej wyszcze
gólnionych, a to: 
1) renta inwalidzka i starcza. . mkp. 2.400.000'mles. 
2) renta wdowia i renta dla wdowca .. 1.200.000 .. 
3) dodatek dla sieroty niezupełnej .. 600.000 .. 
4).. .. " zupełnej Ol 1.200.000 .. 

Suma dodatków _ drożyźnianych do ś'wiadczeń, 
wymienionych w punktach 2, 3 i 4, należnych oso
boru, pozostałym po jednym ubezpieczonym, nie 
moze przekraczać mkp. 2.400.000, o ile nadwyżka 
ewentualna ponad tę sumę nie wynika z postanowień 
§ 2 niniejszego rozporządzenia. 

Osoby, pobierające świadczenia z instytucji za
st~pczych, mają prawo do dodatków drożyźnianych 
przynajmni~j w takiej wysokości, w jakiejby im one 
należały się w analogicznym wypadku od Ubezpie
czalni Krajowej. 

§ 4. Osoby, pobierające dodatki drożyźniane 
do świadczeń, przyznanych I na podstawie Ordynacji 
Ubezpieczeniowej Rzeszy Niemieckiej, mają prawo 
tylko do kwoty, o jaką większe Sl!\ dodatki drożyź
niane, przyznane niniejszem rozporządzeniem, od do
datków drożyźnianych do świadczeń, należnych na 
podstawie ordynącji ubezpieczeniowej. 

§ 5. Dodatki drożyźniane do świadczeń usta
wowych płatne są miesięcznie zgóry że świadczeniem. 

§ 6. Na pokrycie dodatków drożyźnianych, 
przewidzianych w niniejszem rozporządzen iu , pobierać 
będzie Ubezpieczalnia Krajowa 20 procentowy doda
tek do wkładek ubezpieczeniowych (§ 172 ustawy 
o ubezpieczeniu urzędników prywatnych), który uisz
czają pracodawc.y i ubezpieczeni po połowie w sposób, 
przewidziany dla opłaty miesj(~cznych składek ubez
pieczonych. 

Ze stanu funduszu, zebranego w myślprz~p i sów 
ust~pu pierwszego tego paragrafu-który prowt.ldzony 
będzie oddzielnie - winna UbezpieClaln iEl t<rajow8 
przedkładać Ministerstwu Pracy i Opieki Społecznej 

. sprawozdanie kwartalne w ciągu n[lstępującego mie
siąca po upływie l<wartału. W sprawozdaniu powyż
szem winny być uwzględnione poszczególne rodzaje 
świadczeń i kwota wypłaconych dodatków dro:~yinia
nych, a wreszcie łączna liczba wszystkich świadCZeń, 
suma wypłac.onyc.h dodatków i ostateczny stan fu n-

. duszu. 

§ 7. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od 
następującego miesiąca po jego ogłoszeniu i z tą 
chwilą traci moc obowiązująCe! rozporządzenie Mi
nIstra Pracy i Dpiel<i Społecznej z dn. 29 marca 1923 r. 
(Dz. U. R. P. N2 38, poz. 265). 

Minister Pracy i Opieki Społecznej. St. Smó!ski 
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983. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki 
Społecznej 

z dnia 24 listopada 1923 r. 

w przedmi,ocie podwyższenia dod.aU<ów drożyź
nianych do świacczell, zapewnionych ustawą 
o ubezpieczeniu pensyj~.em fnnkcjonatjuszy 
w służbie prywatnej i nieldórych funkcjonarju· 
szy w służbie publicznej, Obowiązującą na zie- I 

miach b. pallstwa austrjackiego i węgierskiego, 
a wchodzących obecnie w skład Rzec~ypospo· 

litej Polskiej. 

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 10 czerwca 
1921 r. (Dz. U. R. P. N2 59, poz. 370) w przedmio
cie zmiany przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 1906 r. 
o ubezp ieczeniu pensyjnem funkcjonarjuszy w słu
żbie prywatnej i niektórych funkcjonarjuszy w służbie 
publicznej (f\ustr. Dz. U. P. z 1907 r. N21) w brzmie
niu, ustalonem rezporządzeniem cesarskiem z dnia 
25 czerwca '1914 r. o ubezpieczeniu pensyjnem (Rustr. 
Dz. U. P. Ng 138) zarządza się co następuje: 

§ 1. Osoby, pobiewjące świadczenia z tytułu 
ubezpieczenia pensyjnego w Zakładzie pensyjnym 
dla funkcjonarjuszy lub w instytucji Zc:lstępczej, otrzy· 
mują aż do , odwołania - prócz świadczeń ustawo
wych - dodatki drożyźniane do tychże świadczeń 
w wysokości, oznaczonej ponizej. 

Wyłącza się jednakże od dodatl<ów .drożyźnia
nych odprawy z powodu stałego zamieszkania zagra
nicą i zwroty premji (§§ 21, 25 ustawy pensyjnej). 

§ 2. Podstawę wymiaru ' dodatku droiyźni~he
go stanowi świadczenie, przysługujące na podstawie 
ustawy o ubezpieczen iu pensyjnetn funkcjonarjusży 
w słu żb ie prywatnej i niektórych funkcjone:rjuszy 
w służbie publicznej w ten sposób, że poszczególne 
części świadczenia, obliczone na podstawie poborów, 
zaliczonych do ubezpiec.zenia VI każdym z wymienlQ
nych niżej okresów, mnoży się przez mnożniki, usta
lone dIet c\anegó okresu VI niniejszem rozporzą~zeniu. 

Suma tych części, pG)mnożcnych przez odnośne 
mnożniki , stanowi dodGteh: droiyźniany . 

Przypadaj ące do wypłaty miesięcznej surrly 
świadczeń Z dodatkami droiyźnianemi zaokrągla SiE; 
do dziesięCiu tysięcy marek w ten sposób, że kwoty, 
przewyższające pięć tysiędf marek, zaokrągla się dQ 
dzi esięciu tysięcy, zaś. kwot niższych, niż pięć tysięcy, 
nie uwzgk;dniil s i~ . 

Dodatek drożyżni<:lny do odprawy dla wdowy 
z powodu zamążpójścia (§ 14 ust. pens.) nie może 
wyńoSiĆ' więcej niż potrójna kwota, wymieniona W § 4 
punkt 3 niniejsz<::go zozporzf,!dzenia. 

§ 3. Jako mnożni!( uSt!jla się dla okresu: 
a) do dnia 31 li pca 1921 r. cyfrę. 95.999 
b) od dnia 1 sierpnia 1921 r. do dnia 

31 pai:dziernika 1922 r. . .• 3.199 
c} od dnia 1 listopada 1922 r. do dnia 

30 czerwca 1923 r.. • . • • •. 1$ 
d) od dnia 1 lipca 1923 r. do dnia wej

ścia w życie rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 19 listopada 1923 r. (Dz. U. 

r 


