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znaczone przez Agencję na wykup obligacji 
nie mogą przekraczać 50% sumy kwot okreś
lonych we wnioskach o wykup wierzytelno
ści. 

3. Wykupem mogą być objęte również obli
gacje banków regionalnych wyemitowane 
celem restrukturyzacji powstałych do dnia 
13 sierpnia 1994 r. należności kredytowych 
banków spółdzielczych , wynikających z kre-

dytów udzielonych na cele zgodne z zada
niami Agencji. 

4. Wniosek o wykup obligacji składa się 
w Agencji na formularzu , którego wzór okre
śli Prezes Agencji ." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życ i e po upływie 7 dni 
od dnia ogłoszenia . 

Prezes Rady Ministrów: W. Pawlak 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 23 sierpnia 1994 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków ubezpieczenia obowiązkowego budynków 
wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych. 

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. 
o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344, 
z 1993 r. Nr 5, poz. 21 i Nr 44, poz. 201 oraz z 1994 r. Nr 4, 
poz. 17). w związku z art. 4 ust. 9 ustawy z dnia 71ipca 1994 r. 
o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386) , zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 
grudnia 1990 r. w sprawie ogólnych warunków ubezpiecze
nia obowiązkowego budynków wchodzących w skład gos
podarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych (Dz. 

U. Nr 92, poz. 546 i z 1991 r. Nr 85, poz. 389) w § 5 ust. 2 
otrzymuje brzmienie: 

,,2. Sumę ubezpieczenia w złotych i groszach, odrębną dla 
każdego budynku, ustala ubezpieczający z ubezpieczy
cielem." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dn iem 1 stycznia 
1995 r. 

Minister Finansów: w z. K. Kalicki 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

. . z dnia 23 sierpnia 1994 r. 

zmieniające rozporządzenie w 'sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialno
ści cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. 

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. 
o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344, 
z 1993 r. Nr 5, poz. 21 i Nr 44, poz. 201 oraz z 1994 r. Nr 4, 
poz. 17), w związku z art. 4 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386) , zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Min istra Finansów z dnia 9 grud
nia 1992 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy poja
zdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ru
chem tych pojazdów (Dz. U. Nr 96, poz. 475 i z 1993 r. Nr 
129, poz. 603) w § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4. Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach od
powiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego 
pojazdem mechanicznym, najwyżej jednak do usta
lonej w umowie sumy gwarancyjnej . Suma gwarancyj
na nie może być niższa niż 1.150.000 zł w odniesieniu 
do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubez
pieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych 
osób." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życi e z dniem 1 stycznia 
1995 r. 

Minister Finansów: w z. K. Kalicki 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 23 sierpnia 1994 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialno 
ści cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego. 

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. 
o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344, 

z 1993 r. Nr 5, poz. 21 i Nr 44, poz. 201 oraz z 1994 r. Nr 4, 
poz. 17), w związku z art. 4 ust. 9 ustawy z dnia 71ipca 1994 r. 




