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,DZIENNIKU,S ,T-A Wi 
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

Warszawa, dnia 3] lipca 1985 r. Nr 33 

TR ESC: 
Poz.: 

R o Z l' o RZĄD Z E N I A R A D Y M ) ~ ) S T RÓW: 

146 - z dnia 10 lipca 1985 r. w sprawie ubezpieczen ia ustawowego odpowiecJzialnoś c1 cywilnej rolnik6w' 389 
147 - z dnia 18 lipca 1985 r. w sprawie trybu :,;głaszania znaków to warowych za granicą oraz opląt 

związanych z ochron" znaków towarowych 391, 

R O Z P O 'R Z Ą D Z E N I A: 

148 - .\1inistra Sprawiedliwości z drli a 19 lipca 1985 r, w ~prawie okre~lenia wysokości ulgowych stawek ' 
opl et za clrnndci no ta rialne i sądowe dokonywane w związku z oddawaniem gruntów w użytko~ 
wanie wieczyste' i sprzedażą nieruchomości pań~twowych . 393 

149 - Mmistra Handlu Zagranicznego z dnia 19 czerwca 19P.5 r. zmienia}:\ce rozporządzenie w sprawie 
- , właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania , i prowadzenia dochodzenia vi postępo-

waniu karriym skarbowym , • , 393 
150 - M,inistra Handlu Zagranicznego z dnia 12 lipca 1,985 r. zmieniające rozporządzenie w ' sprawie ceł 

i pozwoleń na -towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym 
z zagranicą '. 394 

151 - Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnościowej z dnia 14 czerwC'a 1985 r. w sprawie wykonania nie-
których przepi sów ustawy o rybactwie ś'ródJądowym 402 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 
/ 

z dnia 10 lipca 1985 r. 

w r.prawle ubezpieczenia ustawowego odpowiedzialnośd cywilnej rolników. 

'Na podstawie a r t. 7 ustawy z dnia 20 wr~eśilia 1984 r: 
o ubezpieczeniach mają tkowych i , osobo wych (Dz. U. 
Nr 45. poz. 242) za (l.ądza s ię. co nasttwuje: 

§ l. 1.. Ubezpi eczeniu ustawowemu odpow i ędzi a 1ności 

cywilne j (OC) rolników na 'terenie' Pol skiej Rzeczypospo
We i Ludowej pod legaJą: 

l) osoby tiżyczne prowadzące indywidual ne gospodar
stwo rolne . zwane dalej "rolnikami". 

2) osoby bliskie , rolnikowi - małżonek. dzieci, pasier
bowie, dzieci przysposobi one albo przyjęte n a wy
chowanie, rod zice. ,prz ysposabiający. rodzeńst wo, 

o jczym. macoch a, teściowie. dziadkowie. wnukowie, 
zIęciowie i synowe - pracujące' w gospodarstwie 
ruJnym rolnika. 

3) inne osoby pracujące w gospodarst wie rojnym rol
nika. 

,' 2. Zagospodi!rs two rolne w rozumien iu rozporządze

nia , u waża się obszar użytków rolnych, gruntów' l eśn ych, 

gruntów pod stawrllni oraz g runtów pod zabud owaniam i 
związanymi z prowadzeniem tego gospodarstwa o łącz

nej powierzchni przekraczającej 0;5 ha. stanowiący zor
ganizowa ną całość gospoddrczą i znajdujący się we wła
daniu osoby fizy czne j. hędącej"' właścicielem lub włilda
jącym, , wykazanej w ewidt>ncji gruntó\v plOwi'łrhon ej na ' 
p'Od:;taw ie odrębnych przE:'pisów. Za g ospodals two rolne 

,u waża się również dzierżawione przez osobę fizycznil 
użytki rolne 'Państwowego Funduszu Ziemi. przedsiębior
stwa albo spółdzielni, .jeżeli Ach obszar przekracza po-
wierzchnię 0.5 ha. ' 

§ 2. 1. Z ubezpieczenia ustawowego odpowiedzial
ności cywiln'ej (oq rolników Państwowy Zakład Ubez
pieczeń (PZV) ponosi odpowiedzialnoś.ć cywilną, jeżeli 
w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego rolnik 
lub osoby bliskie rolnikowi albo inne osoby pracujące 
w prowadzonym przez rolnika gospodarstwie rolnym Sil 
zobowiązani na podstawie obowiązującego prawa do od
szkodowania za spowodowanie : śmierci. uszkodzenia cia. 
ła. rozstroju zdrowia albo utraty, zniszczenia lub uszk.o-

' dzenfa rzeczy. 

2. Z ubezpiecze nia OC rolników PZU ponosi rów
nież odpowiedzialność za szkody w życiu prywatnym, '-je
:7eli rojnik lub osoby bliskie. pozostające z rolnikiem we 
wspólny'm gospodarstwie domowym - na podstawie obo
wiązującego prawa - ponoszą odpowiedzialność za te. 
szkody, ' 

§ 3. PZU nie odpowiada za szk ody : 

1) wyrządzone umyślnie. 

2) wyrządzone osobom bliskim wskutek. zniszcze nia lub 
uszkodzenia mienia, 
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3) wyrządzone w życiu prywatnym w związku z upra
wianiem sportów motorowych i polowania, 

4) wynikłe z przeniesienia chorób zaj{aźnyc'h nie pocho-
dzących od zwierząt, . 

5) rzeczowe, spowo~owane wadą · dostarczonych przez 
osobę objętą ubezpieczeniem towarów lub. wykony
waniem usług; za wynikłe wskutek tego szkody oso
bowePZU nie ponosi odpowiedzialności tylko wów
czas, gdy osoba objęta ubezpieczeniem wiedziała 
ó ,wadzie, . 

6) powstałe wskutek uszkodzenia, zniszczenia lub zagi
nięcia rzeczy wypożyczonych lub przyjętych przez 
osobę objętą ubezpieczeniem do użytkowania, prze
chowanIa lub .l!aprawy, 

7) polegające na utracie gotówki. ' biżuterii, papieróW 
, wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz 

zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i innych, 

8) w drzewostanie lasów i .parków na skutek wzniece-
nia pożaru, 

9) nie przekraczające łącznie 2000 zł, 

10) powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicz
nych, objęte , ubezpieczeniem ustawowym komunika
cyjnym odpowiedzialności cywilnej. ' 

§4. ' 1. Z ubezpieczenia wypłaca się należne odszko
dowanie w granicach odpowiedzialności cywilnej oso-
by objętej ubezpieczeniem.: ' 

2. Niezależnie od odszkodowania, o którym mowa w 
:U~st. l, PZU: 

1) pokrywa koszty wynagrodzeni.9 rzeczoznawców po
. wołanych przez PZU albo - źa jego zgodą - przez 
osobę · zainteresowaną, w celu ustalen!a okolicznosci 
i rozlniaru szkody, 

2) zwraca uzasadnione okolicznościamt danego wypadku 
ni ezbędne koszty poniesione przez osobę objętą 

ube?pieczeniem w celu zapobieżenia zwiększeniu się 
szkody. 

§ 5: 1. PZU jest obowiązany dochodzić od sprawcy, 
szkody zwrotu wypłaconego odszkodowania, jeżeli szkoda 

' zostc:/a wyrządzona w stanie nietrzeźwości. 

2. W uzasadnionych społecznie i · gospodarczo P'ZY
padkach PZU może ograniczyć ,częściowo r~szczenie, 
ciktóryIilmov-la w ust. 1. 

§ 6. 1. R6szqeń związanych z wypadkiem, przysłu • . 
gujących w stosuriku do osoby objętej ubezpieczeniem, 
można do<;:hodzić bezpośrednio od PZU, 
,. "-

2. Jeżeli roszczenie zostanie zgłoszone do, osoby obję- ' 
tej ubezpIeczeniem, przekazuje ona roszczenie do PZU, 
powiadamiając o tym poszkodowanego. 

3, W postępowdniu sądowym, wszczętym przeciwko 
osobie objętej ubezpieczeniem o naprawienie szkody, 1"0-

. piecznę jestzapozwan!e PZU. 

4, DochodzeniE' rosz~z(>nia od PZU na drodze Sądo
wej może nastapić nie wcze!'nIe) nn po ' upływie 30 dni 
odrlnia zgłoszenia roszczenia do PZU. 

§7 PZU wyplacaodszkodbwanie osobie uprawnio
nej. zawiadamiając o tym osor,ę obiętą ubezpieczeniem. 

' .' § 8. ,Na ' poczet bdszkodowaniił przysług.ującego 
~ ubezpieczenia OC lOtników zalicza się' przytnane ' tej 

samej osobie, z t y tu łu tego samego zdarzenia, odszkodo
wanie ,z innych u bezpieczel'I Tlkljątkowych. 

§ 9. 1. W razie wypac'ku osoba objęta ubęzpiecze
niem powinna g,ą:ż, yć do złagodzen·ia skutków wypadku 
i zapewnienia pomocy lekarskiej osobom poszk6dowa. 
nym oraz w miarę n10żIiwoŚCI zabezpieczyć mi enie osoby 
poszkodowanej i star ać si ę zapobiec zwiększeniuszk\ldy. 

2. O wypadku z ofiarami w ludziach, jdk rÓwnież 
o 'wypadku pow'5 talym w okoJiczno5c iach nasuwającycil , 
przypuszczenie, że pope łniono przest\:pstwo. osoba objęta 

ubezpieczeniem lub 'osoba zgłaszająca ros2czenie powInna 
niezwłocznie zilwiadomić Milicję : Obywatelską a I bo pro
kuratora. 

3. 'Osoba obj ęta ubezpieczeniem lub osoba zgłasza
jąca roszczenie j est obo,wiązana za wiadomić PZU o wy
padku oraz udzielić nie.zbędnych informacji i wy ja<inień 
ułatwiających PZU ustalenie' Okoliczności wypadk u roz
miaru szkód. 

§ 10. Po otrzymaniu wiadomości o wyj3adku PZU 
przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia' stanu 
faktycznego . wypadku, zasadności roszczen i wysokości 
świadczeń oraz informuje osobę objętą ubezpieczeniem 
i osobę-' zgłaszającą roszczenie, jakie dpwody są potrzeb
ne do określenia odszkodowania. 

"-§ 11. 1. PZU wypłaca odszkodowanie w terminie 
30' dni od dnia otrzymania zawiadomienia , o szkod.zie. 

2. Jeżeli w terminie określonym w usL 1 wyjaśnienie 
okoliczności koniecznych J1..0 ustalenia odpowiedżialności 
PZU albo wysokości odszk~owania okazało sięniemożli
we, odszkodowar.ie wypłaca się w termini~ 14 dni od wy
jaśnienia tych okoliczności. Jednakże bezsporną cz<;ść od
szkodow imia PZU wypłaca w terrrimie ,określonym 
w ust. 1. 

3. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje, PZU infor
muje o tym napi5mie osobę zgłaszającą roszczenie w 
terminie określonym w ust. 1. . wskazując na okoliczności 
I podstawę prawną, uzasadniające ' odmowę wypłaty od
szkodowania, wraZ z pouczenrem o- środkach odwoław
czych. 

§ 12. \V zakresie w<;półdziałania ZćlkJadów społecz· 
nych służby zdrowia z FZU, trybu wyznaczania . lekarzy, 
staw)'!k ich wynagr.,)(jzeniil za orzeczenia, opinii. wyda
wanych dla PZU oraz zasad orz~kania przez lekarzy w 
związku z wypadkami obj<;tymi ubezpieczeniem ustawo
wym O~ · rolników . - stosuje się odpowiednie zasddy 
i tryb, obowiązujące w .. ubezpieczeniach ustawowych ko
munikacyjnych. 

, § 13. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
24 lutego 1978 r. w Spl awie obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialn.ości cywilnej rolnikÓw (Dz. U. Nr 5, poz, 13 
i z 1982 r. Nr 38, poz. 251), z tymże ' przepisy tego rozpo
rządzenia stosuje' się do l.darzen objetycn ubezpieczeniem, 
które powstały przed dniem wejścia , w życie niniejszego 
rozoorzadzenia, 

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ,()głO

szenia z niocą od dnia l lipca 1985 r. 

Prezes R.ady Ministrów: w '.z;·;Z. /vIessnet 
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