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P. Nr. 9, poz. 66) cło ulgowe, za pozwoleniem Mini
sterstwa Skarbu, będzie wynosiło uwidoczniony 
w powyższej tabeli odpowiedni procent cła maksy
malnego. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie 3 dnia po ogłoszeniu i obowiązuje do dnia 31 gru
dnia 1929 r. włącznie. 

Jednocześnie uchyla się ro~porządzenie z dnia 
12 grudnia 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 105, poz. 953). 

Kierownik Ministerstwa Ska'rbu: Ignacy Matuszewski 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Rolnictwa: K . Niezabytowski 

429. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA W WOJ
SKOWYCH, MINISTRA SKARBU, MINISTRA 
PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ, MINISTRA 
SPRAW ZAGRANICZNYCH I MINISTRA SPRA-
I ~: ",, _~ ,?, , __ , _ • WIEDLIWOśCI 

z dnia 6 lipca 1929 r. 

w sprawie częściowej zmiany rozporządzeń wyko
nawczych do ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wo
jennych i ich rodzin oraz o zaopatrzeniu rodzin po 
poległych i zmarłych lub zaginionych bez włąsnej 
winy, których śmierć, względnie zaginięcie, pozosta
je w związku przyczynowym ze służbą wojskową. 

Na podstawie art. 58 ustawy z dnia 18 marca 
1921 r. o zaopathzeniu inwalidów wojennych i ich 
rodzin oraz o zaopatrzeniu rodzin po poległych 
i zmarłych lub zaginionych bee: wła,snej winy, któ
rych śmierć, wz,glę.dnie zaginięcie, 'pozostaje w związ
ku przyczynowym ze ,służbą wojiskową (Dz. U. R. 
P. Nr. 32, poz. 195), zmienionej ustawami -- z dnia 
4 sierpnia 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 608), 
z dnia 12 lutegO' 1924 r . (Dz. U. R. P. Nr. 21, 
poz. 223), z dnia 3 marca 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr. 30, 
poz. 209), rOZiporzą:dzeniami Pre:zydenta Rzec.zypo
spolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 54, 
poz. 475) i z dnia 7 paździeroi,ka 1927 r. (Dz. U. R. 
P. Nr. 89, poz. 798) oraz ustawą z dnia 7 marca 1929 r. 
lDz. U. R. p. Nr. 23, pozo 229) zarządzamy co na
stępuje: 

§ 1. W rozporzą,dzeniu wykonawczem Mini
stra Spraiw W 01'skowych, Minis,tra Skarbu i Mini
stra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 10 s,tyClznia 
1923 'r. do ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojen
nych i ich rodzin oraz D zaopatrzeniu rodzin po po
ległych i zmarły,ch lub zaginionych bez włatSnej wi
ny, których śmierć, wz,ględnie zaginięcie, pozostaje 
w związku przyczynowym ze s,łużbą 'wojs.kową (Dz. 
U. R. P. Nr. 20, poz. 132), w brzmieniu nadanem ro'z-

porządzeniem Ministra Spraw Wojskowych, Mini
s-tra Skarbu i MinisL-a Pracy i Opieki Społeczne,j 
z dnia 5 lipca 1926 r. (Dz. U. R. P . Nr. 68, poz. 403), 
ro~porządzeniem Ministra Spraw Wojs kowych, Mi
nistra Skarbu i Ministra Pracy i Opieki Społecznej 
z dnia 22 czerwca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 72, 
poz. 654) oraz obwieszczeniem Ministra Spraw W oj
skowych, Ministra Skarbu i Ministra Pracy i Opieki 
Społecznej z dnia 1 października 1928 r. (Dz. U. R. 
P . Nr. 89, poz. 785) -- wprowadza się następujące 
zmiany, względnie u'?:upełnienia: 

1. § 4 otrzymuje brzmienie: 
"Podsbwą do przyznania zaopatrzenia jest 

orzeczenie komisji wojskowo-lekarskiej przy powia
towej władzy administracji ogólnej, wydane na wnio
sek lekarza referatu spraw inwalidów wojennych 
właściwej powiatowej władzy administracj~ ogólnej, 
a określające procent utra,ty zdolności zarohkowej, 
spowodowanej kalectwem (chorobą), pozostającem 
w związku przyczynowym ze służbą wojskową. 

Przy ustaleniu związku pr,zyczy;noweg6 pomię
dzy kalectwem (chorobą) a: służbą wojskową, mogą 
być uwzględniane: świa,dedwa wojskowo -lekarskie, 
orzeczenia szpitali, zaświadczenia szpitali o pr;zeby
waniu w stanie chorych, zapiski szpitalne d przebie
gu choroby i urzędowe zaświadczenia o dokonaniu 
badania (roentgenogramy, badanie krwi, plwo-ciny, 
moczu i t. p .), urzę,dowe ,lub lekarskie zaświadcze
nia o dokonanem zabiegu chirurgicznym lub opa
trunkowym, k'siążki i legitymacje inwalidzkie, książ
ki i zaświadczenia prote'zowe, zaświatdczenia o udzie
lonych urlopach ~drowotnych i t. p . 

W braku dokumentów, stwierdza:jących zwią
zek przyczynowy kalectwa (choroby) ze służbą woj
skową, można brać pod uwa,gę zeznanie wiarogod
nychosób, złożone przed sądem pod przysięgą, że 
były naocznymi świadkami faktu, który spowodował 
inwalidztwo, względnie zaświadczenia władz admi
nistracji ogólnej. 

Przy ustClJlaniu związku przyczynowego mię
dzy kalectwem (chorobą) a służbą wojskową odnoś
nie do osób wo,jskowych służby czynnej, obowiązu
ją orzeczenia komisyj rewizyjnych, działających na 
zasadzie wojskowych przepisów rewizyjnych. " 

2. § 5 otrzymuje brzmienie: 
"komisja wojskowo - lekarska składa się 

z przewodniczącego i dwóch lekarzy, wyznaczonych 
przez Minig,tra Spraw Wojskowych w porozumieniu 
z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej . 

TerytDrjalny zakres działania, siedziby i spo
sób postępowania ko~isyj wojskowo - lekarskich 
określą osobne przepisy, wydane przez Ministra 
Spraw Wojskowych w 'porozumieniu z Mini1strem 
Pracy i Opieki Społecznej." 

3. Pierwsze z;danie 1 ust. § 21 otrzymuje 
brzmienie: 

"O przyjęciu inwalidy do szpitala na koszt 
Państwa tudzież o jego odejściu zawiadamia zarząd 
s llpit a.J a (,zakładu leczniczego) właściwą władzę 

,skarbową i właściwą powia,to'wą władzę administra
cji ogólnej , podając da:tę przyjęcia, ilość dni pobytu 
i datę odejścia ze szpitala (zakładu leczniczego)". 
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4. W § 24 ,dodaje się w ustępie pierwszy\'l1 po 
wyrazach "służby wojskow ej" wyrazy "względnie po 
31 grudnia 1930 r.", zastępuje się zaś w drugim ustę
pie wyraz: "wojskowego" wyrazem "urzędowego" 
oraz wyrazy: "właściwą wła,dzę wojskową" wyraza'
mi: "właś ciwą powia tową ,władzę administracji 
ogólnej" , 

5. § 24-a ohzymuje brzmienie : 
"Urzędami powołanemi do przyjmowania zgło

szeń roszczenia do zaopatrzenia inwalidzkie,go są 
powiato'we władze administracji ogólnej (referaty 
spraw inwa'lidów wojennych), wyznaczone osobnem 
zarządzeniem Ministra Pracy i Opieki' Społecznej, 
ogłoszonem w Monitorze Polskim. 

ZgŁoszenia, kwalifikujące się' do ,odmownego 
załatwienia przedstawia staro'stwo właściwej woje
wódzkie~ władzy administracji o,gólne,j, względnie 
Komisarzowi Rządu m. st. Warszawy, do orzeczenia 
w I instancji. Od orzeczenia wojewódzkie j władzy 
a dmhtistTacji ogólnej, względnie Komisarza Rządu 
m. S't. Warszawy, służy stronie odwołanie się do .Mi
nisterstwa 'Pracy i Opieki Społecznej w ciągu dni 14, 
licząc od dnia doręczenia orzeczenia I instancji". 

6. W § 27 z,astępuje się wyrazy: ",właściwej 
powiatowej komendzie uzupełnień" wyrazami: 
"właściwej powiatowej władzy administracji ogólnej". 

7. W § 28 zastępuj e się w us't. 1 wyrazy: 
"właściwej powiatowej komendy uzupełnień" wyra
zami: "właściwej powiatowej władzy administracji 
ogólnej", ustępowi zaś 3 na'daje się brzmienie : 

"O tern, czy niezgło szenie się inwalidy w prze
pisanym terminie jest do statecznie uSiprawiedliwio~ 
ne, decyduje wła,ściwa powiatowa władza admini
stracji ogólnej. Od orzeczenia powiatowej władzy 
administracji ogólnej służy stronie od wołanie się do 
właściwe.go wojewody (Komisarza Rządu m. st. War
szawy) w ciągu dni 14, lic ząc od daia doręczenia 
orzeczenia I instancj i. Orzeczenie wo jevrody (Komi
sarza Rządu m. ,st. Warszawy) jes,t ostateczne". 

8. W § 29 zastępuje się wyrazy: "powia,towej 
komendzie uzupełnień" wyrazami: "powiatowej wła
dzy adminishacji ogóln~j" oraz wyrazy: "powiatowa 
komenda uzupełnień" wyrazami "powiatowa władza 
administracji ogólnej". 

9. W § 32 zastępuje się wyrazy: "w ciągu dni 
60" wyrazami: "w ciągu dni 14". 

10. W § 38 zastępuje się wyrazy: "Minister
stwo Spraw Wojskowych" wyrazami "Ministra Pra
cy i Opieki Społecznej". 

11. W § 40 skreśla się wyraz: "wojskowych", 
,zaś wyrazy: "szefa sanitarnego odnośnego dowódz
twa okręgu korpusu" zastępuje się wyrazami: "wła
ściwego wojewody, względnie Komisarza Rządu m. 
s.t. Warszawy". 

12. Skreśla się § 42. 
~3. Ustęp 2 § 43 otrzymuje brzmi enie: 
"W tych wypadkach z a kład leczniczy wi'nien 

najpóźniej do 7 dni zawiadomić o przyjęciu inwalidy 
właściwą powiatową wła dzę administracji ogólne j, 
podajctc przyczynę przyjęcia . P owiatowa władza 
administracji ogólnej orzeka wtedy, czy inwalida 
ma prawo do leczenia na koszt Państwa. Od tego 

orzeczenia służy zakładowi i inwalidzie odwołanie 
się do właściwego wojewody, w,zględnie Komisarza 
Rządu m. st. Warszawy, w ciągu dni 14, licząc od 
dnia doręczenia orzeczenia I instancji. Orzeczenie 
wojewody (Komisarza Rządu m. st. Warszawy) jes.t 
ostatec~ne". 

14. § 44 otrzymuje brzmienie: 
"Lec,zenie inwalidy wojennego w zagranicznych 

zakładach leczniczych (szpitalach, zdrojowiskach 
i uzdrowiskach) jes1t dopuszczalne, za zezwole f!~em 
Ministra Pra cy i Opie ki Społecznej w porozumieniu 
z Ministrem Skarbu, jedynie w tych ra.zQch, gdy spe
cjalna komisja,złożona z 2 lekarzy, wyznaczonych 
przez właściwą wojewódzką władzę administracji 
ogólnej (Komisarza Rządu m. st. Warszawy), oraz 
przedstawiciela właściwej izby skarbowej, stwierdzi, 
że przywrócenie zdrowia, uchronienie przed kalec
twem, względnie wyleczenie z kalectwa lub urato
wanie zagrożonego życ i a , jest możliwe tylko przez 
wysł~nie inwalidy do leczenia poza granicami Pań
s,twa . 

15. W § 46 zas tępuje się wyrazy: "odnośnej 
powiatowej komendy uzupelnieii" wyrazami: "od
nośnej powia towe j władzy administracji ogólnej". 

16. W § 47 zastępuje s ię wyrazy: "Mi,ni.stra 
Spraw Wojskowych" wyrazami: "Ministra Pracy 
i Opieki Spoteczne j" . 

17. W § 48 skreśla się w ustępie pierwszym 
wyraz: "niewoj skowym", zaś w ust. 2 zastępuje się 
wyrazy: "Niewo jskcwe zakłady sanitarne" wyraza" 
mi "Zakłady" . 

18. W § 55 zastępuje się w ustępie drugim 
wyrfJ!zy: "Ministra Spraw Wo,jskowych" wyrażami: 
"Ministra Pracy i Opieki Społecznej". 

19. W § 57 zastępuje się w ustępie czwartym 
wyrazy: "Ministra Spra w \ V'ojskowych" wyrazami: 
" l\iinLstra Pracy i Opi:z ki Spolecznej". 

20. W § 84 zastę puje się w ustępie pierwszym 
wyraz: "wo·js kowe" wyrazem: " paIJs twowe", a w 
ustępie drugim wyrazy: "Ministra Spraw Wojsko
wych" wyrazami: "Minis,tra Pracy i Opieki Spo
łecznej", oraz w ustępie 3 wyraz: "wojskowej" wy
razem "państwowej " . 

21. W § 92 za stE:puje się wyrazy: "Minister 
Spraw Wojskowych" wyrazami; "Minister Pracy 
i Opieki Społecznej" . 

22. § 93 otrzymuje brzmienie : 
"Celem rozsb'zygania odwoła!'l od orzeczeń ko

misy j wojskowo - lekarskich (§ 4) w przedmiocie 
ustalenia stopnia utraty zd o : no ś ci zarobkowej oraz 
związku przyczyno'Nc;,:o pomiędzy tą utratą a służ
bą woj skową , ustanawia się: 

a) imvalidz!cą komisj ę odwolawczą przy Mini
sterstwie Pracy i Opieki Spolecznej , 

b) inwalidzkie komisje odwoławcze przy woje
wódzkiCh władzach administracji ogólnej." 

23. § 95 otrzymuje brzmienie: 
"Do roz~trzygariia odwołań od orzecz e ń komi

syj woj sk owo - lekarskich, wydanych wz~lędem 
osób, które zwolnione zostały z czyn nej służby woj
skowej w stopniu oficera (równorzednegol. wlaściwą 
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jest inwalidzka komisja odwoławcza przy Minis-Łer
stwie Pracy i Opieki Społecznej. Do rozpatrywania 
i rozstrzygania odwołań od orzeczeri komisyj woj
skowo - lekars kich, wydanych względem sz erego
wych, właściwą jest inwalidzka komisja odwoław
Cza przy tej wojewódzkiej władzy administracji o~ól
ne'j, na której obszarze posiada odwołu.jący się -
stałe miej sc e zamieszkania. 

InwaHda mo·że prosić na piśmie, by jego odwo
łanie było rozstrzygni~te przez inwalidzką komisję 
odwoławczą przy tej wojewódzkiej władzy admini
stracji ogólnej, na któ r ej obszarze mieszka on w da
nej chwili. Prośbę tę rozstrzyga ten wojewada (Ko
misarz Rządu m. ,st. \X1 arszawy) , na którego. abszarz.e 
zo'stało wydane zaskarżone arzeczenie k amisji woj 
skawo - lekar,skiej , po parozumieniu s ię z wojewodą 
na którego obszarze mieszka odwołuj ący się inwalida. 
Wojewod<l: (Kamisarz Rządu m. sL V/arszawy) ma
że się przychylić do takiej praśby w wyjątkawych wy
pcudkach, zasługuj ących na szczcgó::l e uwzględcli e
nie (ciężka charoba, znaczne addalenie, trudrlO'ś ci 
kamunikacyjne i t. p.). O ile ad wolanie iD\validy za
stało odrzucone jedyni'e dl a braku dawodów, stwier
dzających związek przyczyna wy cierpienia ze służ
bą waj,s kawą, w razie przeds ta wienia tych dawadów 
może inwahdzk a komisja odwolaw cza powziąć od
mienną decyzję bez przesłucha'nia inwalidy i świad
ków, tylko na p ods,tawie złożonych uzupełniających 
dowodów". 

24. § 96 otrzym uj e brzmienie: 
"Odwoła,nia, jaka też prośby na j1adsŁawie dru

giego ustępu § 95 niniejsz ego roz,porządzenia, wnolsi 
się do powia tawej władzy adminis tracji ogólnej, wła
ściwej ze ".-zgIęciu na s tałe miejsce zamieszkania in
walidy. P 0'wiatawa władza administracji agólnej 
przesyła odwołanie wra z z wszystkiemi aktami 
w dradze służbo,wej inwalidzkiej kamisji adwaław
czej" 

25. § 97 atrzymuje brzmienie: 
"W skład inwalidzkiej komisji odwaławczej 

przy Ministers.twie Pracy i Opieki Społecznej wcha
dzą: 

a) ,przewodnic zący, wyznaczony przez Mini
stra Pracy i o.pieki Społecznej, 

b) sta ły referent komisji, wyznaczony przez 
Minis tra Pracy i Opieki Społecznej z . pa
śród urzędników wydziału spraw inwali
dówwojennych (bez prawa głas owania), 

c) delegat Mi~istra Skarbu, 

d) lekarz delegowany 'przez Ministra Spraw 
Wojsko wych , 

e) lekarz delegowany przez Ministra Pracy 
i Opieki Społecznej, 

f) przeds tawiciel inwalidów wojennych. 

Sposób mianowania członka wymienione'go pad 
f) określi Minister Pracy i Opieki Spałecz'nej w poro
zumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych . Do 
czasu mianowania tego c złanka, inwalidzka komisja: 
odwoławcza przy lvlinisterstwie Pracy i Opieki Spo
łecznej będzie pełnić czynnaśc i w składzie człon
ków, wymienionych pod lit. a) - er. 

26. § 98 otrzymuje brzmienie: 
"W skład inwaiidzkiej kamis ji adwołąw,'7 ej 

przy wojewódzkiej władzy administracji ogólnej 
wchodzą: 

a) wojc\voda (Kamisarz Rządu m. st. W :l.rS.~a 
wy), jaka przewodniczący, względnie wy
znac zony przez niego urzędnik z wyksz t 1. ł
ceniem prawniccem, 

b) ,stały referent kamisji, wyznaczony iprzez wa
jewodę z p ośród urzędników oddziału '5pnvv 
inwalidów wojennych (bez prawa gbsJ
wania), 

c) delega t właściwej izby skarbowej (wydziału 
skarbawego), 

,d) lekarz delegovnny przez wojewadę, 

e) lekarz delegowany przez właściwego do
wódcę okręg u korpusu, 

f) przedstawiciel inwalidów wojennych. 

Sposób miano wania c złonka wymienionego pod 
f) okre śli l\'lin ister Pracy i Opieki Społecznej w po
razumieniu z Minis trem Spraw Wewnętrznych. Do 
czasu mianowania: tego. członka, inwalidzkie komi
sj e odwoławcze przy wojewódzkich władzach admi
nist racji ogólnej będą pełnić czynności w składzie 
członków, wymienionych pad lit. a) - ej". 

27. § 100 skreśla się . 

. 28. W § 103 zastępuje się wyrazy: "Ministra: 
Spraw W/o jskawych" wyrazami "Ministra Pracy 
i Opieki Społecznej". 

29. Ustęp 3 § 104 atrzymuje brzmienie: 
"Do ważnośc i orzeczenia inwalidzkiej komisji 

a,dw' aławczej wymagany jes,t co najmniej udział 
CZłO!1ków komisji wymienianych w § 97 pod lit. a -
e i w § 98 pod h t. a) - e) lub ich zastępców. 

Orzeczenia zapadają bezwzględną większo.ścią 
głosów. W razie zaś równości głasów rozstr.zyga 
przewadniczą'cy" . 

30. Skreśla się § 122. 
31. W § 123-a zastępuje się w 4 ustępie wyrazy: 

"Min1sterstwa Spraw Waj skawych" wyrazami: "Mi
nis,terstwa: Pracy i Opieki S;połecznej", ,zaś 5 i 6 
ustępowi nadaje się brzmienie: 

"O zwracie kosztów, przewidzianych w ustępie 
l-szym, orzekają powiatowe władze administracji 
ogólnej, właściwe ze względu na stałe miejsce za
mieszkania inwalidy, na padstawie prawomocnego 
orzeczenia kamisj i 'wojskowo - lekarskiej . Od orze
czenia pawiatowej władzy administracji ogólnej słu
ży odwołanie da wajewódzkiej władzy administracji 
ogólnej w ciągu dni 14-tu, l i cz łc ad dnia doręczenia: 
orzeczenia starostwa. 

Orzeczenie wojewódzkiej władzy administracji 
ogólne~ je,S't o'stateczne". 

§ 2. W razporządzeniu Ministra Pracy i Opie,
ki Społecznej, Ministra Skarbu i Mini stra Spraw 
Wojskowych z dnia: 4 grudnia 1925 r. w sprawie wy~ 
konania ustawy z dnia 3 marca 1925 r . o rozciągnię
ciu na część górnośląską województwa śląskiego. mo
cy abawiązującej ustawy Q zaopatrzeniu inwaIidów 
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wojennych i ich rodzili oraz o zaopahzeniit rodzin 
po poległych i zmarłych lub za1ginionych bez wła,snej 
winy, których śmierć, wz,gJęcLnie zaginięcie, znajdu
je się w związku ze służbą wojiskową (Dz. U. R. P. 
z 1926 roku Nr. lO, [i!o'z. 69) w brzmieniu nadanem 
przez § 2 ro~porządzenia żdnia 22 czerwca 1928 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 654), w ustępie 1 § 1 po wy
razach "z dnia: 22 czerwca 1928 r." wstawia się wy
razy ,,(Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 654) i z dnia 6 lipca 
1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 53, poz. 429)". 

§ 3. W rozporządzeniu Ministra Spraw Woj
skowych, Ministra Skarbu oraz Ministra Pracy 
i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem 
Spraw Zagranicznych z dnia: 19 czerwca 1925 r. 
w sprawie zaopatrzenia inwalidów wojennych, za
mieszkałych zagranicą (Dz. U. R. P. Nr. 94, 
p oz. 668). wprowadza się nCłJstępujące zmiany: 

1. § 2 otrzymuje brzmienie,: 
"Podstawą do przyznania zaopatrzenia jest 

·orze·czenie komisji wojskowo - lekarskiej, stwierdza
jące i:stnienie związku przyczy:nowego pomiędzy 
ug,zkndzeniem zdrowia: lub okale,czeniem a odbytą 
służbą wojiskową" . 

2. § 3 otrzymuje brzmienie: 
,/Sposób urzędowania komisyj wojskowo - le

karskichpr,zy ustalaniu warunków, uprawniających 
do zaolfaŁrzenia inwalidów wojennych, przebywają
cych zagranicą, n ormuje instrukcja Ministra Spraw 
Wojsk owych, wydana w porozumieniu z .Ministrem 
Pracy i Opieki Społecznej, Ministrem Spraw Zagra
okznych i M~nishem Skarbu". 

. § 4. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Opie
ki Społecznej, Ministra Spraw Wojskowych i Mini
stra Skarbu z dnia 11 sierpnia 1923 r. w przedmiocie 
umieszczania liillwalLdów wojennych, niezdolnych do 

samodzielnego zarobkowania i pozbawionych opieki, 
w zakłrudach opiekuń<;zych (Dz. U. R. P . Nr. 84, 
poz. 659), wlProwadza: się następujące zmiany: 

1. W § 5 lit. er zastępuje się wyrazy: "powia
towej komendy uzupełnień" wyrazami : "powiatowej 
władzy administracji ogólnej, właściwej ze względu 
na stałe miejsce zamieszkania linwalidy". 

2. Ostatni llSltęrp § 10 otrzymuje brzmienie: 
"Do podania o umieszczenie w zakładzie za

mkniętym dołącza właściwa powiatowa władza ad
ministracji ogóln~ wszystkie akta administracyjne 
(akt rewizyjny) onz ewentua.}nie fachową opinję 
leka'r,za urzędowego". 

§ 5. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Opie
ki Społecznej, Ministra Skarbu i Ministra Spraw 
W oj1skowych z ,dnia 13 lipca 1927 r. w sprawie ka
pitalizacji rent inwalidów woj ennych (Dz. U. R. P. 
Nr. 67, poz. 596) 1 ustęp § 9 otrzymuje brzmienie: 

"Komisja lekarska dla spraw kapitalizacji rent 
Lnwalidów wojennych składa się z 2 lekarzy, wyzna
c,zonych przez powiatową władzę administracji ogól
nej oraz dellegata urzędu skarbowego" . 

§ 6. Rozporządzenie niIliiejsze wchodzi w ży
cie z dniem o,głoszenia:. 

Minister Spraw Wojsk,owych: J. Piłsudski 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 
" 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: A. Prystor 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

Minister Sprawiedliwości: St. Car 
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