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ZARZĄDZENIE MINISTRA PINANSOW 

s dnia 3 marca 1978 r. 

w aprawle taryly składek za obowiązkowe ubezpieczenie odpowledzlalnoścl cywilnej rolników. 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy I dnia 2 grudnia 
1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych 
(Dz. U. z 1958 r. Nr 72, poz. 357, z 1964 r. Nr 16, poz. 94 
I z 1975 r. Nr 16, poz. 91) oraz § l rozporządzenia Rady Mi
nistrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie sposobu usta
lania taryf i poboru składek za obowiązkowe ubezpiecze
nia majątkowe i osobowe (Dz. U. Nr 49, poz. 304) zarządza 
aię, co następuje: 

§ l. Ustala się taryfę składek za obowiązkowe ubez
pieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników w zależ

ności od obszaru użytków rolnych gospodarstwa. 

§ 2. Składka roczna wynosi: 
I) w IV klasie gleby: 

Obszar użytków rolnych Składka w złotych 
gospodarstwa w ha od gospodarstwa 

od 0,5 do 3 40 
ponad 3 do 10 60 

" 10 do 20 80 

" . 20 do 30 100 

" 30 do 40 120 

" .0 150 

89 

2) w pozostałych klasach gleby składkę oblicza się we
dług tabeli określonej w pkt l przy zastosowaniu na
stępujących współczynników: 

Klasa gleby II III v VI 

Współczynnik 1.8 1.6 1.2 0,8 0,5 

§ 3. Jeżeli w skła d ogólnego obszaru gospodarstwa 
roln ego wchodzi mniej niż 0,5 ha użytków rolnych obliczo
nych zgodnie z § 2, składka roczna za ubezpieczenie wy
nosi 40 zł. 

§ 4. Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 
10 września 1975 r. w sprawie taryfy skład e k za obowiąz
kowe ubezpieczenia ro lników od nieszczęśli wych wypad
ków I odpowiedzialności cywilnej (Monitor Polski Nr 29, 
poz. 181). 

ł 5. Zarządzenie wchodzi w życie z d niem ogłoszenia 
I moc q od dnia l stycznia 1978 r. 

Minister Finansów: ~ %. M. K'lalf 

ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

• dnia 9 marca 1978 r. 

w sprawie plerwneństwa I Imprez organizowanych na terenach Międzynarodowych Targów Poznańsklcb. 

Na podstawie art. 24 ust. 2 I art. 78 ustawy I dnia 
19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. Nr 43, 
poz. 272), art. 18 ustawy z dnia 28 marca 1963 r. o znakach 
towarowych (Dz. U. Nr 14, poz. 73) I § 11 rozporządzenia 

Rady Ministrów % dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochro
ny wzorów zdobniczych (Dz. U. Nr 8, PO%. 45) zarzqdza a i ą, 

co następuje: 

f 1. I. Wystawieni. wynalazku lub wzoru uźytko

wego na: 

1) Międzynarodowym Salonie Techniki Fotograficznej, 
Filmowej I Kinowej "FOTOKINOTECHNIKA", Mię
dzynarodowym Salonie Maszyn Włókienniczych, Odzie
żowych l Obuwniczych "INTERMASZ", Międzynaro
dowym Salonie Medycznym "SALMED'; oraz Między
narodowej Wystawie i Sympozjum "Ochrona Człowie
ka w Srodowisku Pracy SECURA", odbywających się 
od dnia 16 kwietnia 1978 r. do dnia 21 kwietnia 1978 r., 

2) 50 Międzynarodowych Targach Poznańskich, odbywa
jących się od dnia 11 czerwca 19.78 r. do dnia 20 czerw
ca 1978 r., 

3) Targach Krajowych Wielobranżowych ,.JESIEŃ 78", 
odbywających się od dnia 10 września 1978 r. do dnia 
16 września 1978 r., 

4) Międzynarodowym Salonie Maszyn, Narzędzi I Mate
riałów Budowlanych "BUDMA", Międzynarodowym 
Salonie Maszyn I Urządzeń Obróbki Drewna "DRB
MA", odbywających się od dnia 15 pażdziernika 1978 r. 
do dnia 20 października 1978 r. 

6) Międzynarodowym Salonie Techniki Biurowej "IN
TERBIURO" oraz Międzynarodowym Salonie Aparatu
ry Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki "MEZURA", 
odbywających się od dnia 14 listopada 1978 r. do dnia 
18 listopada 1978 r., 


