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OBWIESZCZENIE PREZESA PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU' UBEZPIECZEŃ 

z dnia 20 listopada 1985 r. 

w spraw~e ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków l taryf składek 
za to ubezpieczenie. 

l. Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 
70 Wf ześnia 1984 r. o ubezpieczeniach mają tkowych i 
osobowych (Dz, U. Nr 45/ poz. 242), ogłasza ~ię: 

l} ogólne . warunki ubezpieczenia następstw nieszczęś li

wy ch w ypadków, stanowiące załącznik nr 1 do ni
niejszego obwieszczenia, 

2) zbiór taryf składek za ubezpieczenia następstw nie
szczęśliwych wypadków, stanowiący zu ł"lcznik nr 2 
do niniejszego obwieszczenia, 

7.at w'ierdzone uchwa ł am i nr 31 i 32 Rady Ubezpieczenio
w ej z dnia 3 paździ ernika 1985 .r. 

2. Tracą ' moc: 

l) ogó lne warunkJ uhezpieczenia następs tw nieszczęśli 
w ych wypadków, zatwierdzone dec yzją Ministra Fi
nansów z · dnia 11 sierpn ia 1970 r. nr FRIRMU /4030-
-03/NW/70, ze zmianami zatwierdzonymi decyzjami 
Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 197\ r. nr FR/ H MUl 
/4030-02/NW/71. z dni a 23 czeJ wea 19'12 r. nr FRI; 
/RMU!4030 -01 /NW/28/'12, z dnia 29 grudnia 1972 r. 
nr FR/RM Ui4030-NW/163/72, z dn ia 19 grudnia 1979 f . 

Dl GSU!4030-IO\ /79 i z d nia 12 czerwca 1~81 r. nr 
GSU!4030-63i81. 

2) ogółne warunki u'bezpi,eczenia nast ępstw nieszczqsl i
wych wypadków osób wykonujacych wdania związa 

ne z ochroną przeciwpożarową w jednostkach ochro
ny przeciwpożarowej, zatwierdzone decyzją Minislr::l 
Filffinsów z dnia 3 stycznia 1977 r. nr FR/GSU/ 
14030-135i76~ 

3) ogólne warunki u bezpieczenia w zakresie następstw 

nieszczęś liwych wypadków młodzieźy w szkołach 

i innych . zak ładach. zatwierdzone decyzją Ministra 
Finansów z dnia 9 czerwca 1982 r. nr DMU/4030-8/82, 

4) uzupełniające vvanmki g rupowego ubezpieczenia na
stępstw nieszcz~śliwych wyrjadków pracowników w 
uspołecznionych zakładach pracy. zatwi erdżone de
c yzją Ministra Finansów z dnia 31 grudn ia 1979 r. 
nr GSU/4030/ 102/79, 

5) zbiór taryf składek za ubezpieczenie następstw nie
szczęśliwych wypClClków, zatwierdzc.-nych decyzją 
Ministra Finansów z dnia 11 sierpn ia 1970 r. nr FRI 
IR;V.U i403()-04/N W 170. ze zmianami zatwierdzonymi 
decyzjami Ministra Fin a nsów z dnia 29 grudnia 1972 r. 
nr FRJRMU/4031-NW/164 /72, z dnia 3 stycznia 1977 r. 
nr 'FI{/GSU/4031 -136176, z dnia 8 cze rwca 1971 r. nr 
FR /GSU/4031-74i77 i ' z dnia 12 czerwca 1981 r. nr 
GSU/4031·64!81, 

,6) ta ryfa Xl za u.bezpieezenie mł odzi eży szkolnej, za
twierdz0na decyzją Ministra Finansów z dn ia 9 CZCIV':

Co 1982 r. nr DMU /4031-9/82, ze zmianami zl'Łwierdzu

pymi decyzją Ministra Finansó w z dnia 20 czerwca 
1984 r. n I GSU/4032-79.04, 

7) tmy la składek za grupowe ubezpieczenie nilstępstw 

nieszczp,śliwych wypddków, zatw ieldzof'a decyzją 

Minist ra Fini1n sów Z dniĆl 20 gl uclnia 1982 r. nr DMlJ!. 
/40:! i ·133 <l2. · 



-' "' 

Monitor Polski Nr 42 - 542 Poz. 269 ----------------------- ~~--------------~------------------
~ . 

8) taryfa XII za ubezpieczenie ' osób wykonujących ·za
dania ' związane z ochroną przeciwpożarówą, zatwier· 
dzona decyzją Ministra Finansów z dnia II sierpnia 
1970 r. nr FR/RMU I4030-04/NW!70, ze zmianami za
twierdzonymi decyzjami Ministra Finansów z dnia 
29 grudnia 1.972 r. nr FR ,RMU/4031 -NW/164n2 i z 

" dnia 3 stycznia 1977, r. nrFR fGSU 14031·136116. 

Z tym że dotych'czdsowe ogólne warunki (pkt l. -2 i 3) 

/ 

i taryfy (pkt 5/ 6, 7 i ' 8) stosuje się do umówza'w <! i tyCIi 
przed wejściem w życie - ogólnych warunków J ta ry f wy
mienionych w ust. 1 - do Iwńca bieżącego okresu ubez
pieczenia określon~go w tych umowach. 

3. Ogólne warunki i taryfy ·sklad(·k wymi enione 
w 'ust. 1 wchodzą . ViI życie z dniem 1 stycznia '19,86 r~ 

Prezes Państwowego Zakładu Ubezpieczen: A. Ac/umski 
,:fi; 

Z ałączn ik nr do obwieszczen ia 
Pfezesa Państwowego Zak ładu Ubez
pie C'leJi z .dnia 20 listopada 1985 r. 
(poz. 2{)9) 

OGÓLNE WARUNKI UBEZP1EC;ZENIA . NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKOW 

I. C z ę Ś Ć O g ó I n a. 

Postanowienia ogólne. 

.§ 1. 1. Na podsta wie nini e jszych ogólnych warun
łów l>aństwowy Zaklćld Ul.Jezpieczeń (PZU) udziela ochro
ny ubezpieczeniowej w zakresie następstw nieszczęśli

. wych wypadków. 

2. W przypadkach uzasadnionych szczególnym,i ' oko
licznościami mogą być, w porozumieniu z ubezpieczają
rym, stosowane w umowie ubezpieczenia warunki spe
cjalne. 

§ 2. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie ' 
do umów ubezpieczenia zawieranych zarówno przez jed-

. Dostki gospodarki uspołecznionej. jak i nie . uspołecznio· 
IIej oraz osoby fizyczne. 

§ 3, Przez użyte w niniejszych ogólnych warunkach 
.określenia rozumie się: 

l) ubezpieczający - osobę fizycztą lub prawną, zawie
rającą ubezpieczenie, 

2) ubezpieczony - osobę fizyczną, której życie I zdro
wie są ' przedmiotem ubezpieczenia, 

3) uprawniony - osobę uprawnioną " do otrzymania 
świadczenia . w iazie śmierci ubezpieczonego, przez 
wymienienie jej w deklaracji zgody bądź należącą 

do wymienionego kręgu osób bliskich według kolej
ności ustalonej w niniejszych warunkach, 

4) niesz.zęśliwy wypadek - nagłe zdarzenie wywołane 
przyczyną zewnętrzną, w którego następstwie ubez- ' 
p)eczony niezależnie od swe( woli dozna ł trwałego 

uszkodzenia Ciala, rozstroju zdrowia lub zmarł. 

§ 4. Umów ubezpieczeni a nie zawiera si ę.: 

l) z oby watelami pfHl<;tw obcych, 

2) ~ osobąmi w wieku pO~1yie j 75 lat. ch yba że bezpO" 
średn.i.o przed osiągnięciem ·tego .wieku korzystały 

z ochrony. ubezpieczeniowej przez okres co najmniej 
5. lat: . osoby te mogą kr.ntynuowat ubezpieczenie 
we<Hug . s.um . obowiązujących w ostatnim okresie 
ubezjJ~eczenia. 

Przedmiol. zakres ubezpieczenia ł ogranicz enia 
odpowiedzialności PZU. 

§ 5. Przedmiote m ubezpieczenia są trwałe ni1stęp
stwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszk odze- ' 
niu ciała ' lub rozstroju zdrovłia, powodujące trw a le .in
walidztwo Ji.rb śmierćubezpieczoąego . 

§ 6. 1. _Ubezpieczenie może obejmować zakres pełny 
lub zakres ograniczony. 

2. Zakres pelny obejmuje odpowiedzialność za wy
padki. jakie wydarzyć się mogą podczas określonej w 
umowie ubezpiec'żenia pracy zawodowej (nauki), w dro
dze z domu do pracy ( szkoły) i z pracy (ze szkoły) do' 
domu . oraz w życiu prywatnym . . 

3. Zakres ograniczony obejmuje odpowiedzialność za 
wypadki, jakie m'ogą ' wydarzyć się .w związku z jednym 
z następujących ryzyk : I 

1) podczas wykonywania pracy zawodowej określonej 
w umowie ubezpieczenia oraz w drodze z .qomu do 
pracy i z prflcy do domu. 

2) {lodczas wykonywania pracy zawodowej lub . innych 
czynności ' ok reślonych w umowie ubezpiec~enia, 

3) w drodze ' z domu do pracy i z pracy do domu. 

4) w życiu prywa tri ym. 

§ '7. 1. Ubezpieczenie ' obejmuje wypadki powstałe 
zarówno .wkraju, Jak i za granicą . 

2. Swiadczenie należne z tytułu ubezpieczeni a wy
płaca się tylko w. złotych. 

§ 8 . .z odpowiedzialności PZU wyłączone . są cho
roby ~awodowe i wszelkie cheroby lub stany. chorobo
.we, nawet takie, które występują nagle, jak zawal serca', 
wylew krwi de mózgu i przepukIiJla, oraz wypadki po-
wstałe: . . 

l) podczas prowi'lClzenia , pojazdu mechanicznego, jeżeli 

ubezpieczony nie posiadał ' odpow{ędniego prawa
jazdy .. upraw niajfJcegq do prowfldzenia daneg'o po,-

.: . ję?:d u, ' . 

2) podczas prowadzenia po jazdu mech'lnicznego przez 
ubezpieczonego- wstanie nietrzeźwości. 
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3) w związku z popełnieniem lu~ usiłowaniem popeł
. nienia przez ubezpieczonego przestępstwa lub sam,,
bójstwa, 

. 4) w wyniku zatrucia spowodowanego spożywaniem 
alkoholu bądź używania nikotyny lub ' narkotyków, 

5) . w wyniku uszkodzenia . zdrowia spowodowanego le
czeniem oraz zabiegami lekarskimi i pomoćniczymi, 
bez względu na to, przez kogo były wykonane, ćhyba 
że chodziło o leczenie bezpośrednich następstw wy, 
~~ . 

6) na skutek działań wojennych. 

Umewa ubezpieczenia. 
Początek I koniec odpowledżlalnośct PZU. 

§ 9. ' 1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 
roczny lub krótszy. 

2. Umowę ubezpieczenia zawiera się w formie imien
nej; w odniesieniu do jednostek gospodarki uspołecz

nionej może być stosowana forma bezimienna. 

.3. F!Jrmę pezimienną stosuje się tylko W ubezpie
neniu zbiorowym pod warunkiem objęcia ubezpiecze
niem wszystkich osób, które należą do określonej w umo
wie grupy osób .. Ubezpieczający jest wówczas obowią

zany prowadzić imienną ewidencję osób ubezpieczonych, 
r; podziałem według wykonywanej przez te osoby pracy 
lub czynności, i udostępnić ją do wglądu ' na żąda
nie ' PZU. 

§ tO. Zawarcie umowy ubezpieczeni.! PZU potwier
dza dokumentem ubezpieczenia (polisą) lub w ubezpie
czeniach krótkoterniincwych innym dokumente!D zawar
cia ubezpieczenia i ' p~zyjęcia skhldki ubezpieczeniowej. 

§ H. Jeżeli nie umówiono się- inaczej, odpGwiedzial-
DOŚC PZU rozpoczyna się: , ' 

1) ' w ubezpieczeniu na koszt jednostek gospodarki_uspo. 
łecznionej - od dnia następnego po zgłoszeniu 
wniosku o .ubezpieczenie, 

2) w ubezpieczeniu jednostek gospodarki ,nie ' uspolecz
nio.nej oraz osób fizycznych - od dnia następnego 
po zawarciu umowy uhezpieczenia~ ,jednak nie wcześ
niej niż od dnia n11stępnego po zapłaceniu składki. 

§ 12. 1. . Składkę u')ezpieczeniową 

czas ' trwania umowy ubezpie'czenia, na 
~wiązującej taryfy składek. 

oblicza się · zal 
podstawie ' obo-

2_ Ubezpieczający jest ' obowiązany ' zapłacić składkę 
ubezpieczeniową: . 

l) przy umowach zawieranych przez jednostki gospo
darki uspołecznionej: . za pierwszy okres ubezpiecze
nia - w ciągu 30 .dni od daty doręczenia dokumen
tu ubezpieczenia (polisy), a ża n11stępneokresy ubez
pieczenia '- Vi ciągu 30 dni 'Od daty wezwania ubez
pieczającego do za piaty' składki, 

§ 13. 1. Odpowiedzlalno~ć PZU kończy się 'Z upły
wem okre!,m ubezpieczenia określonego w dokumencie 
ubezpieczenia . 

2. Jeżeli umowa ubezpieczenia zawerta przez jed~ 

nostkę gospodarki uspołecznionej na okres roczny nie 
została wypowiedziana w terminie 2-miesięczn ym prz ... d 
kOl\Cem okresu ubezpieczenia, przyjmuje się, iż została 
ona przedłużona na następny okres ' roczny. 

3. W ubezpieczeniu jednostek gospodarki nie uspo
łecznionej i osób fizycznych umowę ubezpieczenia uważa 
się za przedłużoną, jeżelI składka za następny okres 
ubezpieczenia opłacona zostanie w ciągu l miesiąca 

po upływie dotychc~11sowego okresu ubezpieczenia. Jed-
. nakże za szkody powstałe do dnia następnego po dniu 
opłacenia składki PZU ponosi odpowiedzialność na wa
runkach umowy dotychczasowej. 

Rodzaje I wysokość świadczeń. 

§ t;4. Ubezpieczonemu przysługują 'świadczenia zgod
nie z sumami ubezpieczenia . wynikającymi z zawartej 
umowy ubezpieczenia oraz . zastosowanej taryfy składek: 

§ 15. t. Jeżeli ubezpieczony wskutek doznanego wy
padku zmarł w ciągu 2 lat od daty wypadku, PZU wy
płaca uprawnionemu, wyznaczonemu imiennie przez ubez
pieczonego, świadczenie w wysokości sumy ubezpiecze
nia · przewidzianej na wypadek śmierci. 

2; Ubezpieczony ~oże w k11żdym czasie ' dokonać 
zmiany uprawnionego. Jeżeli ubezpieczony nie wyznaczył 
uprawnionego, świadczenie przysługuje członkowi ro
dziny zmarłego według następującej kolejności: 

1) małżonek, 

2) dzieci, 
3) rodzice, 
4) inni ustawowi spadkobiercy zmarłego. 

---3. W razie braku uprawnionego, z, przysługującego 
świadczenia PZU wypłuca - w granicach sumy .ubezpie
czenia - przede wszystkim udowodnióne koszty po
grzebu/ osobie, która te kor;ztyponiosła, chyba że ' koszty 
te zostały pokryte z ubezpieczenia społecznego. 

4. Swiadczenie nie przysługuje osobie, która umyŚl
nie spowbdowała wypadek ubezpieczonego;, 

§16~ 1. Jeżeli ubezpieczony wskutek wypadku do
znał 100010 trwałego inwalidztwa, ~ PZU wypłaca świ'ad
czenie w wysokuści pełnej sumy ubezpieczenia przewi , 
dzianej na wypadek trwałego inwalidztwa, a · w razie 
częściowego inwalidztwa - taki procent sumy - ubezpie
czenia, w jakim ubezpieczony . doznał trwałego inwa
licfztwa. 

. 2. W razie śmierci ubezpieczonego. nie będącej na
stępstwem wypadku, a p'rzed otrzymeniem' przez niego 
świadczenia przyshigującego za trwałe . inwalidztwo ..:.. . 
PZU wypłaca świadczenie z tytułu trwałego inwalidztwa 
osobom wymienionym w § 15. Jeżeli inwalidztwo ni€'i 
zostało ustalone przed śmiercią ubezpieqonego, pf'?yj
muj'e się pl'zypuszczalny · stopien- inwillidztwa we'. lłuq 
oceny lekarzy orzekających PZU. 

2) .prZy umowach ubezpieczenia zawieranych prźez .jed
n()stki ' gospodarki nie uspołecznionej' ł osoby fizycz- 3. Jeżeli PZU wypłaci świadqenie za trwale · inwa
ne - jednocześnie z zawarciem umowy ubezpie- ' lldztwo, a następnie w ciągu 2 lat od d11ty wypddku r:.a
czenia. . stąpi śmierć poszkodowa;nego będącd następstwem wy-
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Jlaliku. PZUpótrnca to świadC:'z'eriiez 'Sumy prcewidzia
nej na wypaoek śniierCi, ćhyb'aże "było '0110 -wy'żs'le. 

łH~ ~y .,nab}lCi-a ,prruez or.az ~peqjaln-lYch ·środ· 
,kow nołutonn\yC!h i :pomaGn:icz:ych :oraz ,kas.zt;N lPrzeszku

_denłil fUlW.6dOlwegD ·inwaLWó.w ,podlsjJają 2!.netow.i,' Jieśl.i 
!S.ą ,ufjowodnione .i ale megł'f ,b?fć Jl_okty~ 2: .ubez;p.ie
czen!a spolern:nf>!lil ~il!l pod war,un.k.iem. ,ż'e ~al-~cenie 
przez . lekarza protez i · środków ochronnych lub skiero
'wnnie -na przcss.ikołenre 1'ffi-st-ą.piło: 

J) ptZed ,os41gnif;ciem wieku 24 'lat. w .odnIesieniu ilo 
.ubezPieczoneg.? .małoletniego, 

'2) ..pmJd ''lłljlływem .1) hlt 9d 'dftt-:y '~pat'li!iu, ,jeśli ,.chad2:i 
o !UbezpieCzm:regD:;pt) łJltO:letniego. 

§ 18, 1. Jeżeli umoWlł .ube4;pieczenia J>rze~idu,je 
zwrot kosztów leczehia następstw wypadku, PZU zwraca 
do lImówionęj ' wysokości udowodnione koszty powstałe 

W ciągu 2 'lat ot! fiaty -wypadku . -ube-zp,ieczortemu lub 
osobie,' która te koszty _poniosła, chyba że koszty . Jecze--

. nra zostałypokryłi! 'z liłYezpiecze1iiC! 'spdł:erzneg6, 

2. ])okositów ,letlzeftiB !Zalicza :się k.Dszty opieki ,Ie· 
karskiej, zaleconej przez lekarza ' fachowej opieki pielęg

.nićH'liłliej. :;środJri,ó;w Jecznit:z:y'ch, 'hOOilń :p.0id6aniazych oraz 
]łOb.yłu, (lJIertt,OjJ Ji ·zd.hiegn.w ,,w zakładach 1lenzntozycp,:PD
nadtG:kres~ty ;pnre~ lubei'lpieczonego, ,jak ró'Wltie.ż 

<4)!fo1Jw ~t0W~ąrej - jeieli ~piMa ,~aka by.1a -uz..afffid
niona- do domu; il:ekill1Z<V :tub .z:ak,ład.u rleczriicwjJo • 

. -Koszty przejazdów podiegają 'lwrotowi według cen obo
, WfąZujiłcycbwptll)Ii'cżn yćh smd'kadh komunlka~ ji. 'chyba 
że' stan żdrowla poszkodowanego ' uzasndnła 'utyC·ie 
tlroższego . 'środka 'kommiikat:ji. Niezależn'ieoli -powyż

szychkósżtow' ''PW 7:wraca 'utrezpteczonemu nięibędne 
wydatki poniesione na przejazdy do wska~an\ych IJtzez 
PZ~ lekarzy i na obserwację,·kliniczną oraZ ko sz.t,y ś-wia
decfw i orzeczeń lekarskich wymrlganych dla masad· 
nienia roszczeń, według stawek ustalonych ć!la 'lekarzy 
.orzekających '~. . 

ł 19.1. Jeżeli llmowa 'przewiduje ~wiaClc7#nle ' wpo
staci .rl.iiennego .zasiłk.u, · przysłu.guje ono ubezpieczonemu · 
pod warunkiem .ruił.kowltej niezdolności Clo pracy stwier
dzonej urzędow,y..Ill zaświadczeniem lekarskIm. . 

.2 . . W z.ale.żności .odumowy ubez,piecze~ia dzienny ' 
zasiłek przysługUje..od IS lub ~O dnia ,po w,y..lladku. a je
żeli niezdolność do pracy trwała co najmniej '5 tygodni

\ iOd -lłastępnego .!lrua po w;y,padku. . _ . 

'3, 'umowa'U'bezpl~ni8 moŻle ,obejJ;flowac ró.wnież 
inne świadczenia, jeże.fi 'Są fene pr·z€-wRtżime 'W Jtar.yfie 
1I'kłaitek. . 

'11 'Staracśię 'o 'iłagCfuenll!l '9ktfł~w wypadku 'PTzev. me
'ŻW'łocZIre l'odt:Iani-e 'Się 'Opiece 1~1fJ'fiłtmj i "!Zaleco
nemu leczeniu, 

2) <d.,ŚUU!c?:yć ~~ 

a-) 1iciklłatmte~'triiorry 

,padk.u. 
formulan zgł65'leniB wy-

łi) :d~WlleDty miezhędne .,d,o .u.stalenia ,zasadności 
~>l'OS2Czeni:tt ,i ,wysak.f)~ciświaBczenia. 

o) "VI IliDie $:mismi a.tbezpieczOll'f'~ .- &ki:ument ' urzę
du stanu cywilnego (do wglądu) stwierdzaiłącjy po
krewieństwo lub .powlnowactwo uprawnionego 
zubezpieczonyni. 

3) umożliwić PZU . zasięgnięcie informacji odnoszących 
się do okolicznuści wymienionych w jJkt 2" w szcze
góJnośd Jl lEikarz.Y, 'którz'y naa . ubezpieczonym spra
wowa-li hib naCI al sprawują opiekę po wypadku, 

A) poddać się .na -:Zćłd.anie J>.ZU .bad,aniu , przez . Iskarży 
wskazanych przez, PZU lub dbs.erw.ac.Ji , klinIczneJ. 

/ 
, 

:§ . .22. Jeieli 'W.s.k..u:t:ek rat.ą(ego niedbaLst;wa ubezpie
lCZaJif'W.. ltbe~piBmli)Jly (htb ,~rlfaw.nion:y (R~ \Wykonal ,oUQ
wiązków , iW\V,mteni~n~ .~ .§ .21. ~ ,mivlaw W:Pływ .Da 

ustalenie okoliczności wypadku lub wysokości świadcze
ma, .'P.zU maże GJGmó-wić wy;platyś-wv?dpzenia ,lub . je 
~Hi~ć, rc'hyba że '-wyplat~ 'świ-adc,zenia .dd'}1l0wia:dału:by 
JL6sa('łom '.wsp'6łżycia spOtm:rmeg-o. . ' . ' 

, 
§ '23 . . '1. RuClza'fe i lWysokoścprZ)'slugu;jących :SwiaU

czell ustala się fi-o stwierdzeniu, że istnieje związek PH~-Y- " 
czy nowy pomiędzy wypadkiem a śmiercią, trwałym inwa-
11ilztwem,. 'lec2'enilIDl cIub 'liiezdolno!ici'fł "00 pr..acy uOezpie
· cz~lIlego. 

_2 • . Ustalenie :zwigzk.u . przy1:zynow.ego, o któr:ym 
mowa w ust. 1, oraz stopnia - (procentu) trwałego inwa-' 
lidztw.al. okresu leczenia i niezdolności do pracy nastę- 
puje na podstawie dostarczonych dowodów, określonych ' 
w § 21, oraz wyników badań lekarskkh - wedJug zasad 
IokTreg}imych w fuls.tr~i ,dla dekarzy , 0f.zek,aJąqrch w 
!Spl'if.WlłiI1b Locernv ~ mesz~~ślj;wyob ;w'Y'Pildków, 

wydanej przez Ministrów F.i:JltJnsów -,er.az Zd:row.ła J Dpieki 
Społecznej. Instrukcja ta jest dostępna do wglądu w jed-
nostkach organizacyjnych nu. . 

,J. Stopam ttr.meg:ł> :i:rtw.a1idzt.wiil lPowlmen ,by-ć usta
lIou'Y 'niua,Y;tecznie ąro l%akDńczeniu leczenia, -cz uM7zględ

nienie~ ' żaleconego przez lekarza leczenia ' uspra wniają
<cegll. a - ·w ,razie . ,dłłlis.wg0 .leczenla ~ ,najpóźniej w 
:.J4 miesiącu tild ,dnia AWHiPadłw. Późniejsza zmiauastąpuia 

§ :W . .łeżeIi losoba, ktÓliH 'doznała w~paG.ku, 'byla ,ubtlz- inwalidztwa (polepszenie lub pogorszenie) llie , .!laAe ,pod· 
pieczona na podstawie kilkuum6w ubezpieczenia, ,śwmd- stawy do zmiany wysokości świadczenia; 
czenie przysługuje .~ każdej . umowy; jednak świad-4. Przy ustalaniu stopnia '(procentuJ trwalego inwa

-cZ\'!nla z tytułu ·kosZtUwpogrze'bu, . kosttów leczeni\ł, lidztwa iliebierze się pod uwagI:) rodzaju pracy"lubczyn~ 
protez] spe.cjaJny'ch środków <oćhro~l)yC~ i, ponr~cm~vch ';JJusci lW.y:irtgn~anych przez 'uhe"LflteOZoney:e. 
oraz przeszkolemazawollowegollTwahdow' me mogą . 
przekraczać rzeczywistyc'h kosztów 'uduwouniunych ra- -- -5. W .Ia.z1e .utrat:o/ jub uszkodzenia orJJanu, narządu 
c.hlJnka;ni. . lub ~ladu.ldóI;),cll funkcje .przed w:ypadkiembyJyju7l 

Postępowanie w 4:atJe " lWł;paiJku. 
.. ! 

§ 21. 'Wrażie wypott'kutihe'lph'czający, ·'uhezpieczony 
uprawniony ,. 'ki!7Jly z .nic'h "w--za'kresie ' swoićh 'mdżli

wosci, są 'dbowiązdni': 

\, 

-ll:pośledz.one wskulekśamt1istnej choroby lub trwałego 
. inwalidzt wa, stopień 4PJ;ocent) trwale,go inwaJidzlwa wy- , 
padkowego określa się' w wysokości r6żnkym"iędzy stop~ ' 
',niem 'łprooer-i'tem) tl'wllłe'gG Jinwa·łidztw.a 'właściwym dlił 

'śtanu (tłltllegn ,ofgnntJ. ·.na:mąd-u lItib układu po wypćHlku 
!fi "!itopni-em floproOOJftem) !łłIWłtli~a :istn)ejąa~o mezpo
srednioprzed wypadkiE'm. 



,\ . ' 

Monitor Polski Nr 42 fl! 545 -' Poz. : '269 
------~----------------------------------------~------------------~ 

Wyplata świadczeń. 

§ 24, L ' PZU jest obowi.ąz.an.y wypłaCić świadczenie 

w. ciągu 30 dni od daŁy wyjaśnienia okolicznoŚci koniecz
nych do ustalenia odpowiedzialności PZU lub wysokości 
świadcżenia. ' 

2. W razie niemożności wypłaty świadcze~ia w ter
minie określonym w ust: L PZU Jest obowiązany - je
ż·eli co do. zasady uznaje swoją odpow.iedzialność _ ·wy" 
p:facit w tym terrmnie bezsporną; część świadczenia, wy-
nikającą' z posiadanych dokumentów. ' , 

§ 25. 1. I Jeżeli osoba uprawniona nie zgadza Sil'li 
z ustaleni ami właściwej jednostki organizacyjnej PZU 

, co" GO odmowy zaspokojenia roszczenia albo· co do wy
sokości świadczenia, może w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania zawiadomienia w tej sprawie zgJosić na piś
mie ządanie ' ponownego rozpatrzenia sprawy ' przez bez
p0średnio. nadrzędną jednostkę organizacyjną PZU. 

2. Właściwa jednostka organizacyjna PZU jest obo
wiązana poinformować w" zilwiadomieniu osobę upraw
ni oną o terminie wymienionym w ust 1 oraz wskazać 

nadrzędną jednostkę' organizacyjną. W ' razie niedopełnie" 
nia , tego obowiązku termin prZewidziany w. ust. 1 nia 
biegnie. 

3. Nadr?:ędna jednostka organizacyjna PZU jest obo
wiązana rozpatrzyć sprawę i zawiadomić o · wyniku osobą 
uprawnioną w terminie 30 .- dni od dnia otrzymagia 
wni osku. 

II. C z ę Ś Ć s z c z e g. ó ł o w a. 

§'26. Postanowienia części szczegółowej mają zasto'. 
slJwanie do umów ube-zpieczenia wYp1ienionych w ninieJ~ 

sze \, czesCl . Postanowienia te obowiązują dodatkowo. 
oprócz post a n,owień zawartych w ' części ogÓlpel niniej~ 

'~ szych warunków. W razfe gdy w części ogólnej p.o
stanowienia te są onmienrie, obowiązują ' wówczas poąta~ 
rrowienia : części szczegółowej odnoszące się do danej 
gmpy osób ubezpiecz-onych, 

Ube1pieczenie młodzieży w szkolil€h ,i inny,ch zakJadach 
'oraz zatrudnionego personelu. 

j . 

§ 27. 1. Ubezpieczenie dzieci, uczniów i studentów 
oia~ persQnelu przedszkoli, szkół ,podstawowych. śred
niah. wyższych, spe"jalnych i zakładów opiekuńczych 
ob ejmuje pełny zakr.es/ ' ' 

2. Pelny zakres ubezpieczenia obejmuje rownież 
'cfziecF i młodzież oraz personel kolonii, wczasów . i . obo
zów dziecięcych i mtodzieżowych. 

) . Za ' personel (ust. 1) uważil, się wszystkich pra
cowników dydaktyczn.ych i administracyjpych stale za
trudnionych w d.anej, szk.ole (zakładzie, ośrodku itp.), 
z wyłączeniem pracowników gospodarstw pomocniczych 
i ' instytutów' naukowo"lmda\\!czych; niec bę~ącyeh jecdnos1-
karni oT!J'dnizacyjnymi- szkoty. 

...... 4. . NinieJsze szczegółowe warunki. nie· maJą ,zastoso
wan:.a. do/ uczniów, szkól dl.a osób, pracujących. uczest.ni
kó.1.I.! <;7/kole n ia, zaoczne.go. oraz WSZf' I kLeg,o rodza j).l, kur
sów juk również do Słuchaczy szkól pożallliczych. 

§ 28. 1. ." Ubezpieczającym jest kierownicl wo szkoły 

lub zakładu opiekuńczego, a w odniesieniu dl) kolunii; 
wczasów i obozów dziecię~ }lch. i młodzieżow.ych . '- ich 
oLganizator ltlb kierownictwo., -

2; Jeżeli wniosek o ubezpieczenie został z!ożmry w 
ciągu 60 dni od początku roku szkolnego, odpowiedzial
ność PZU w stosunku do osób, które w tym okresie opła
ciły ' składkę, rozpoczyna się od pierwszego dnia roku 
szkolnego. ) , ' 

3. W razie złożenia wniosku po upływie terminu 
podanego w ust. 2, odpowiedzialność PZU rozpoczyna się 
w stosunku do osób, które przed złożeniem wniosku op/a
ciły składkę, od 'dnia następnego po zł'Ożen,iu wniosku. 

4. W ubezpieczeniu. uczestników kolonii, obozów 
, dziecięcych i młodzieżowych odpowiedzialność PZU ) 'JZ~ 
poczyna się od dnia. następnego po złożeniu wnios k u 
i zapłaceniu PZU składki lub ' od uniówionego terminu 
póżniejszego. 

5. Jeżeli jednym wnioski'2m są zgłoszone do ubez
pieczenia wszystkie dzieci (młodziE'ż), uczniowie, st'unen
ci i wszystkie osoby nalezące do personelu, umowę 

' ubezpieczenia zawie:-a się w formie bezimienriej. W r'azie 
zmniejszenia się lub zwiększenia w ciągu okresu' ubez
pieczenia liCzby ubezpieczonych osób, PZU nie zwraca 
części opłaconych składek ani nie pobiera składki do
datkowej . Jeżeli zgłofizenie do ubezpieczenia obejmu je 
całą młodzież i tylko część per,;onelu, umowę ubezpi~· 

cienia młodzieży zawiera się w formie bezimiennej, a per
sonelu - w formie imiennej. . 

6. Jeżeli uczniowie (>itudenci lub dzieci) są ubezpie
c'zeni w formi.e bezimiennej, dyrekcja szkoły w' porozu
mieniu z komitetem rodzicielskim 'może zwalnić od za-' 
płaty składki uczniów (studentów lub dzieci) zrrajdu j ą

cych się w; trudnej sytuacji materialnej ; jednakże '1ie 
więcej niż 50f0, a w szkołach specjalnych - nie wif; cej. 
niż 10°/0 ogólnej liczby uczniów. Listę osób zwolnionych 
od zapłaty składki doręcza się PZU . . Przepis ten nie . tna 
z'astosowania do dzieci, uczniów (słuchaczy) i młodzi czy 
na koloniach, wczasach i obozach. 

§ 29. 1. Umowy ubezpieczenia dzie.ci, uczniów, stu .. · 
'dentów i personelu w ' szkołach zawi.era się do kOflca 
bieżącego roku ~zkolnego, z włączeniem przer.w świątecz
nych i okresów wakacyjnych po zakończeniu zajęc 
szkolnych. 

2. Osoby ubęzpieczone w szkole na- dany, rok. s'z.Jwl
ny są obięte ubezpieczeniem także w ra~ie przejścia W 
tymże , roku szkolnym do innej szkoły. " 

3: Je~eli ubezpieczone dziecko, ut?ż~ii lub student 
w okresie · nauki występuje' ze szkoły k nieprzechod;zi 
do innej szkoły, ubezpieczenie jest ważne przez okres 
podany w 'ust. 1. . 

4. W stosunku do absolwentów szkoły ubezpiel;zenie 
jest 'rażne do dnia rozpoczęcia zawodowej pracy zarob
kowej lub powołania do zasadniczej służby wojskowej 
albo d'o rozpoczęcia nauki w innej szkole, nie dłużej 
jednak niż przez 4' miesiące; licząc od konca roku · szkol
nego . 

§ 30. Umowy ubezpieczenia dzieci. młod'l:ieży per-
sonelu w zakładach opi'€ kuńczych, na koloniach, wcza+ 
sach i ·obozach zawiera się: 
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l) .." zakładach opjekuńczych na okres ' roczny; 

2) na koloniach; wczasach i obozach - na .podany we 
wniosku okres turnusu kolonijnego. wczasowego lub 
obozowego. łącznie z dro·gą. 

Grupowe ubezpieczenie pracowników wuspołecwionych 
zakładach pracy. 

ł 31. Grupowe ubezpieczenie nastę~stw nieszczęśli
wych wypadków pracowników , w uspołecznionych zakła
dachpracy obejmuje pełny zakres. 

§ 32. t. Ubezpieczenie moie być zawarte w warian
cie podstawowym iub rozszerzonym. 

2. W wariancie rozszerzonym ubezpieczeniem objęte . 

są r6wnie~: 

l) następstwa w postaci śmierci lub trwałego . inwa
lidztwa spowodowanego zawałem serca albo wyle
wem . krwi do mózgu i następstwa innych zdarz.eń 

uznanych za wypadek przy pracy, a ponadto wypad~i 
'śmiertelne spowodowane chorobą zawodową •. 

2) koszty leczenia następstw wypadku do wysokości 
100/0 sumy ubezpieczenia umówionej na wypadek 
śmierci, przy czym zastosowanie mają przepisy § 18. 

§:- 33. 1. Ubezpieczającym.' jest' zakład pracy, który 
składa wniosek . o ubezpieczenie w imieniu pracowników. 

2. Pracownicy ubezpieczającego zakładu 'pracy skł.a

aają indywidualne deklaracje zgody na P!zy~tąpienie do 
grupowego ubezpiecze.nia- oraz potrącanie im składek za 
to ubezpieczenie. Deklaracje te obowiązują na czas nie 
oznaczony. 

3. Ubezpieczają~y zakład pracy jest obowiązany 
przesyłać do PZU deklaracje zgody w ciągu 14 .dni od 
daty ich podpisania, wraz z -wykazem imiennym spa
rządzonym w dwóch egzemplarzach. Po potwierdzeniu 
deklaracji I wykazu imiennego' 'PZU zwraca kopię wy
kazui deklaracje ubezpi&zającemu zakład9wl pracy w 
celu przechowywania ich jako dowodów ubezpieczenia 
poszcze~Jólnych pracowników. . 

§ 34.' 1. Odpowiedzialność PZU z tytułu ubezpIecze
nia rozpoczy_na sfę od następnego dnia po: 

1) "podpisaniu przez pracownika deklaracji zg'ody, jęd
nak nie"wcześniej niż od daty początku umowy uhez
pieczenia, a _ po tej dacie . - od pierwszego .dnia za

'; trudnienia pracownika przez ubezpieczającego, 
, 

2) opłaceniu przez . 'pracownika pierwszej składki, jeżeli 
nawet do tej daty nie zoślala podpisana deklaracja . 
zg,ody .. 

2. .Pierwsza składka zaubezpieczeni~ powirina być 
potrącona z najbliższf'go · , wynagrodzenia za . pracę lub 
:z; innych wypłat albo oplaconapr:lez llbezphiczonegopra
cownika bezpośrednio w kasie ubezpieczającego zakładu 

pracy- najpóŹIłiej do końca miesiąca kalendarzowego. 
w którym . pódpisanaZ:-:lsbła dekló'-raCja zgody. Następne 
składki miesięczne powinny być potrącane z gÓry w ko
lejnych, następujących po sobie miesiącach " prz'ezczas 
trwania ubezpieczenia, 

. 3. Jeżeli deklaracja zgody nie została przekazana ' 
do 'PZU wterminre przewidzianym w § 33 ust. 3, odpo
wierlzialność PZU rozpoczyna się od dnia następnego po 

.opłaceniu składki - według. zasad określonych § 11 
pkt 2. ' . 

§ 35. OdpOWiedzialność PZU z tytułu ubezpieczenia 
poszczególnych pracowników kończy się: 

'1) w razie zaprzestania pracy w .ubezpieczającym za- ' 
kładzie pracy'- - z upływe'm jednego miesiąca, licząo 
od końca miesiącakah~ndarzowego, za który . opła
cona została ostatnia skłądka mie.s!ęcznę.. 

2) ,w razie śmierci ubezpieczonego pracownika. -. 

§ 36. Ubezpieczający zakład pracy może wypowIe..; 
dziet umowę ubezpieczęnia grupowego w każdym czasie 
na koniec miesiąca kalendarzowego. 

§ 37. W razie wypowiedzenia · umowy ubezpieczenia 
grupowego odpowiedzialność PZU z tytułu , ubezplecz~' "ia 
wszystkich llracowników wygasa z upływem tego · mie
siąca kalendarzowego, za który zostały opłacone ostatni9 
składki, najpÓźniej jednak z datą rozwiązania umowy, 
ubezpieczenia grupowego. Odpowiedzialność PZU wyga~ 
sa w podanym wyżej terminie również wtedy. gdy ubez'" 

.pieczający zakład pracy nie wypowiedział umowy 'ubez" 
pieczenia. grupowego, zaniechał jednak przekazywania 
składek ubezpieczeniowych do PZU. . 

Ubezpieczenie ' straży · pożarnych. 

§ 38: Ubezpieczenie osób wykonujących zadania 
związane z ochroną przeciwpożarewą w . jednostkach. 
ochrony przeciwpożarowej obejmuje: 

lJ funkcjohariuszy pożarnictwa. 

2) członków terenowych ochotniczych stJaży pożarnych, 

3) członków straży pożarnych zakładowych (ochotni
czych i obowiązkowych) oraz obowiązkowych tere,

. nowych, . 

4) kandydalówna funkcjonariuszy pożarnictwa. słu

chaczy kursów pożarniczych oraz osoby powołane nA 
ćwicze.nia pożarnicze, . 

5) członków kobiecych I młodzieżowych drużyn ochotni-
. czych straży p.oiarnych, . 

6) junaków odbywających zasadniczą' służbę wojskową 
w oddziałach obrony cywilnej przy komendach woje
wódzkich straży pożarnych. 

§ 39. L Ubezpieczenie obejmuje wypadki. jakie wy .. 
. darzyły się podczas pełnienia służby, jak również podczas
udziału w akcjach ratowniczych poza służbą oraz .wj . 
drodze z dońm na służb~ i w drodze powrotnej ze służby. 

2. Do służby· zalicza się czynności związane z zajmool 

wa.nym stanowiskiem przez ' funkcjonariuszy pożarnictwa 

lub wykonane na polecenie przełożonego oraz zadania 
statutowe członków straży pożarnych.i członków młodzie
żowych drużyn ochotniczych straży pożarnych, 

§ 40. Ubezpieczenie słuchaczy kursów P9żarniczycn 
ł osób powołanych na ćwiczenia pożarnicze obejmuje za
kres ograniczóny do \'I'ypadków podczas przebywania W. 
szkole, w ośrodku szkofenia pożarniczego 'lub -iN innych 
miejscach. w których odbywają się ćwiczenia lub szkole
nia," oraz w drodze do tych miejsc lub w drodz~ po" 
wrotnej. ' 
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§ 41. Ubezpieczenie kandydatów na funkcjonariuszy 
pożarnicl\Va oraz junaków odbywaiąćych zasadniczą 
służbę wojs~ową, łącznie z. zakwaterowaniem,obejinu~ 
~~ 'równ~eż, wypadki w iyciu prywatnym , (pełny zakres}. 

§ 42. Na równi z wypadkami traktuje się z,aziębienia, 
zapalenia płuc, zaburzenia , nerwicowe i psychiczne oraz 

' porażen ia, niedow łady, udary i zawały se rca, pod warun
kiem że ubezpieczony doznał wymienionego stanu cho-

tobowego bądf w związku z osobistym, czynnym ur11.ia. 
lem w akcji ratown,iczej lub ,ćwiCzeniach pożarniczych, 
bądź w drodze z domu do tej akcji lub na ćwiCzenia albo 
w 'drodze powrotnej do qomu, 

§ 43, Jezeli osoba. która doznała wypadku. by ła 
ubezpieczona na p odstawie niniejszych ogólnych warun
ków przez d wóch różnych ' ubezpieczających, świadcze roie 

przysługuje tylko z jednej umow,Y. 

Załącznik nr 2 d~ obwieslc lpnia 
Prezesa Państwowego ZaklilduUbez. 
pieczeń z dffia 20 listopada 19[15 r. 
(poz. 269) 

ZBIOR TARYF SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKOW 

Ogólne zasady obUczania składki l rod~.aje świadczeń. 

I § 1. ' 1. Stawki taryfowe. jeżen nie zaznaczono ina::. 
cze j, są stawkami za roczny okres ubezpieczenia,. usta
lon ymi w złotych za ubezpieczenie jednej osoby przy su
maćh ubezpieczenia 1000, zł na wypadek śmierci i 2000 zł 
na 'wy padek ~'rwałE'go i~walidztwa. Składkę właściwą dla 
sum przewidzianych w .umowie ubezpieczenia oblicza się. 
D 1 C stawkę taryfową przez 1/1000 sumy ubezpie-
( oj n a w ypadek śmierci. 

krótszy 

2) obej mujących ryzyka , które normalnie wyłączone 
są z ' ubezpieczenia (np. ryzyko wojny. chorób t rn pi
kalnych) , ' 

3} dotyczących ryzyk pozataryfowych. tj. nie wy :IIle
nionych w taryfach, 

ustala Państwowy Zakład Ubezpieczeń (PZU). 

5. Przy umowach zawieranych co najmniej od dwóch 
iat na podstawie porozumien z organąmi nadl zędn ymt 
lub naczelnymi jednostek 9,.ospodarki uspołecżnione j, 
jąk rÓWlllez przy umowach zawieranych ,na pbdsta
wie obowiązku wynikającego z przepisów · prawnych 
ustala się składkę , na podstawie "poziomu kalkutacyjnego 
ustalonego w technicznym planie ubezpieczenia. 

' 2. ' Przy umo w6ch ubezpieczenia zawartych na okres 
od roku (ubezpieczenia krótkoterminowe) składkę, 
się . jeżeli w taryfie nie postanowiono inaczej, 
nast.::pującej tabeli frakcyjnej: 

oblicza 
. według 

-\--. I 

'\ . Okres ubezpieczenia. 

do. 15 dni 

., 

.. 

powyj.ej 

1 Illiesiąca 

2 miesięcy 

3 miesit:cy 

4 miesięcy 

5 miesięcy 

6 miesięcy 

7 miesięcy 

a miesięcy 
8 miesięcy 

Procent stawki tarv,fowej 

15% 

20% 

300/0 

4()i1!o 

50% 

60°/. 

70"1. 

SOUl, 

90°/0 

1009/, ' 

3, Przy umowach ubezpieczenia zawieranych przez 
jednos tki gospodarki uspołecznion e j na okres krótszy 
od re)ku na koszt tych jednostek. składkę oblicza się 
w za lemo5ci od umowy. według liczby dni lub pełnych , 

miesięc y. przy czym k azd y rozpoczęty miesiąc liczy się 
za r e tny miesiąc. 

4. Stawki taryfowe dla ubezpieczeń: 

1) z 'Z ćł kresem świadczeń nie przewidzianym w ninie j
\ szych taryłdch, 

6, Składkę z jednej polisy zaokrągla się do pełnych 

złotych - od 50 groszy w górę. ponizej 50 groszy w dół. 
Skłdd ka, do pobrania z jednej polisy nie !Doże być nilsza 
niż ' lOÓ zł (składka minimalna) . 

§ 2. , 1. Ubezpieczenie obejmuje ' następujące ,' rodzaje 
świadczen: 

1) na wypadek śmierci. 

2) na wypadek trwałeqo inwalidztwa, łącznie ze zwro
tem kosztów nabycia protez i specjalnych środ-

'·ków ochronnych i pomocniczych do 10000 zł or ilz 
kosz,tów przeszkolenia zawodowego. inwalidów do 
la 000 zł. chyba ze taryfa p rzewiduje ich zwrot w 
inne j wysokości. ' 

2. Do ubezpieczenia mogą być włączone za qpł d tą 
doclatk~wej sk~adki następujące świadczenia : 

t) dzienny zasiłek w razie pełnej niezcl q lności do 
pracy wsk utek wypadku, 

2) zwrot kosztów leczenia następstw wypadku. 

Zasiłek dzienny może ' być włączony jedynie do IITn O W 

ubezpipcz<>ni il osób pracujących zawodowo, zawierany ch 
według tar yty 1. Dzienny zasiłek nie mde przeklilczać 
'1/1000 sum y ubezpieczenia na wypadek śmielci. K osz,ty. 
leczenia ubezpiecza się do wysokośc-i 50000 zł. 

3. Suma ubezpieczenia na wypadek trwałego inwa
lidztwa jest równa podw,ójnej sumi.e ubezpieczenia na. 
wypadek śmierci. ' 

, , 

/ 
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Taryfy składek dla umów ubezpieczenia jednostkowego 
i zbiorowego. 

Taryfa I 
\ -

§ 3. 1. Taryfa ma zastosowanie do umów ubez· 
pieczenia jednostkowego i zbiolOwego osób pracujących 

i nie pracujących. zawieranych w zakresie pełnym lub 
- ogfdniczonym. 

2. Taryfa ta . określa stawki dla różnych kategorii 
osób. w zależności od rodzaju wykonywanych czynności 
(zawodu) i związanej z tym klasy niebezpieczellstwd 
(stopnia zagroŻ€nia wypadkowego). Ustala się pięć kłus 

niebezpieczeństwa (I-V), do których zalicza się osoby 
wykonujące następujące rodzaje zatrudnienia: 

klasa I osoby pracujące wyłącznie lub przeważnie 
w biurze. personel nauc'lyciels~i i wycho
wawczy. pisarzy. duchownych; 

klasa II - pracowników inżynieryjno-technicznych za
trudnionych przewaznie poza biurem (w pra
cowniach. laboratoriach. warsztatach. na bu
dowach itp.). pracowników służby zdrowia. 
handlu. gazotvnictwa. prz~mysłu lekkiego -i 
spożywczego. strażników zakładów przemy
słowych i handlowych. artystów teatru. opery 
i baletu; 

klasa III -; pracowników przemysłu drzewnego. energe
tycznego (z wyjątkiem zatrudnionych przy 
urządzeniach wysokiego napięcia). leśnictwa 

(z wyj"ltkiem zatrudnionych przy zrywce, 
wyrębie i zwózce drewna), służby wetery
naryjnej, służby wewnętrznej Milicji Obywa
telskiej. członków straży pożarnych. wojsko
wych zawodowych poza zaliczonymi do kla
sy IV, rzemieślników pracujących przy ma
szynach z napędem mechankznym lub elek
trycznym; 

klasa IV - pracowników górnictwa węglowego i kopal
nictwa .rud i soli mineralI,ych (z wyjątkiem 
pracujących p<?d ziemią), budownictwa i prze- , 
mysłu materiałów 'budowlanych, żeglugi 

morskiej i śródlądowej, lotnictwa, transportu 
lądowego i kolejnictwa, przemysłu ciężkiego, 
chemicznego, energetycznego zatrudnionych 
przy urządzęniach wysokiego napięcia, leś

nict wa zatrudnion ych przy zrywce, wyrqbie 
i zWÓzce drewna. wojskowych zawodowych 
służących w lotnictwie, artyle-riii broni pan
cernej. saperów. 1,1ilicji Obywatelskiej (pra
cownicy służby zewnętrznej i kontroli ruchu); 

klasa V - pracowników górnictwa węglowego . oraz 

tJ wag i: 

kopalnictwa rud i soli mineralnych pracują
cych pod ziemią, osoby zatrudnione przy 
materiałach wybuchowych. · nurków. oblaty
waczy samolotów. ujeżdżaczy i trenerów 
kon1 wyścigowych, akrobatów. kaskaderów, 
pogromców dzikich zwierząt. 

1) Skłaclkę oblicla się według klasy niebezfieCzeństwa właś
ciwej dla zawodu wykonywanego przez ubezpieczone90. 
W razie w}'k"n}'wanla przf'z ubezpieC?:one90 kilku czyn
ności zawodow}'l:h lub pełnienia różn. ch funkcji. przyj-

) muje się do obliczenia śkladki ten rodzaj pracy ubezpiecza
'nego, dla którego stawka jest najwyższa. 

, 

'" 

2) Czynności wykonywanych dorywczo - obok głównej czyn • . 
ności zawodowej - nie bierze się pod uwagę przy ustala
niu składki, z wyjątkiem <:;zynności wykonywanych przez 
oso by zaliczone do klasy V. 

3) Składkę za ubezpieczenie osób niC! wym ienionych w kla
sach l-V ustala się według tej klasy, która nl'Jjbardziej 
odpowiada czynnościom wykonywanym przez te osoby, tj, 
czynnościom o takim samym lub podobnym stppniu zagro
i.enia wypadkowego. 

4) Dla sportowców czynnie uprawiających sport w klubach 
,porto:wych przy ustalaniu k lasy niebezpieczeństwa po
równawczo można stosować klasy -niebezpieczeństwa przt1-
widZiane w taryfie III (§ 5 ust 9). 

3. Stawki W złotych za roczne ubezpieczenie 'od każ
dego 1000 zł sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci 

i 2000 zł sumy ubezpieczenia na wypadek trwałego inwa
lidztwa dla poszczególnych zakresów ubezpieczenia i 
klas niebezpieczeństwa wynoszą: 

Zakres ubezpieczenia 
-r Stawki w złotych dla 

.. - IklćlSyniebeZPiec,~:il~twa __ 

i II I III IV V 

1) wypadki w pracy. w 

2) 

3) 

41 

5) 

drodze z domu do I 

pracy i z pracy do ,<,. 
domu oraz w życiu 

prywiJtnym (pełny 

zakres ubez,piecze-
nia) 4.00 7.00 10,00 ) 3.00 18,00 

-z włączeniem ry· 
zyka uprawiania nie-
bezpiecznych dyscy-
plin sportu (ust. 4) 8.00 . l 1.00 . 14,00 17.00 22.00 

wypadki w pracy 
oraz w drodze z do-
mu do pracy i z pra-
cy do domu 1.50 4.50 7.50 LO.50 15.50 

,wypadki w pracy 1,00 4.00 7,00 10.00 15;00 

wypadki w drodze' z , 

domu do pracy i z; 

pracy , do domu 0.50 0,50 , 0,50 0.50 0.5\) 

życie prywatne i I 
~,50 I 2.50 2.50 I 2,50 I 2,50 

, 

4. Za niebezpieczne dyscypliny sportu uważa się: 

czynny udział w zawodach, wyścigach, rajdach, impre
zach i treningach w następujących rodzajach dyscyplin 
sportu: - boks. bobsleje. saneczkarstwo, sport motorowy. 
jeździectwo, narciarstwo, alpinizm i taternictwo jaski-
niowe. skoki do · wody. płetwonurkowanie. • 

5. Dla osób pracujących w rolr:ictwie stawka za 
rocznel ubezpieczenie, przy pełnym zakr2sie ubezpiecze
nia, od każdego 1000 zł sumy ubezpieczenia na wypadek_ 
śmierci i 2000 zl sumy ubezpieczenia na wypadek lrwa
łego inwalidztwa wynosi 8 zł. 

6. Dla osób niepracujących zawodowo od każdego 

1000 zł sumy ubezpieczenia na wypadek śinierci i 2000 zł 
sumy ubezpieczenia na wypadek trwałego inwalidztwd 
stawki za roczne ubezpieczenie wynoszą: 

1) 4 zł - dla osób w wieku do.. lat 75. 
2) 5 zł - dla osób w wieku powyi,ej 75 lat. 
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7. ' Za włączenie do ubezpieczenia świadczenia w po
staci dziennego zasiłku na wypadek czasowej niezdel
neści do pracy wskutek nieszczęśliwege wypadku skład
ka rcczna za każdy 1 zł dziennego zasiłku wynosi: 

przy ; dziennymzasilku 

od 15 dnia po wypadku 
.. 30 " 

procent sŁawki według 

właściwej taryfy dla sum 
ubezpieczenia : 

1000 zł na wypadek śmierci 
i 2000 zł na wypadek 
trwałego inwalidztwa 

80% 
70010 

8. Za włączenie de ubezpieczenia świaaczenia w po
staci zwrotu kesz~ów leczenia następstw nieszczęśli.wego 

wypadku ' składka rocma wynesi wielekrotneść staw
ki według właściwej taryfy dla sum ubezpieczenia 
1000 zł na wypadek śmierci i 2000 zł na wypadek trwa
łego inwalidztwa, a mianewicie: 

zwret kesztów leczenia 
do wysekeści 

5,000 zł 

10.000 zł 
15.000 zł 
25.000 zł 

50.000 zł 

wielokretność , sŁawki 

3-kretna 
4-krotna 
S-krotna 
6-krotna 
7-krotna 

9. Przy umowach ubezpieczenia zawieranych na 
koszt jednostek gespodarki usporecznionej od składek 
obliczenych według taryfy I udziela się .obniżki składki 

w wysekeści 20010. 

10. Przy umewach ubezpieczenia zbi orewege zawie· 
ranych przez jednostki gespcdarki uspołecznione], obej
mujących osoby, wykonujące pracę dorywczą, składkę 

Obliczą się od liczby robeczodniówek - bez względu 

r:a . Iicżbę godzin przepracewanych w ciągu dnia. Jako 
składkę za jedną ' roboczbdniówkę przyjmuje sią 0,5% 

składki rocznej . Podstawę do __ obliczania składek przy 
umowach ubpzpiecżenia zbiorowego -gtanowi liczba osób 
zatrudnionych w danej jednostce, planowany stan zatrud
nienia na dany okres ubezpieczenia lub średni stan za-, 
trudnienia w zależności od umowy. 

Taryfa II 

§ 4. 1. Taryfę II stosuje się do umów ubezpieczenia 
uczestników wczasów, ' wycieczek, podróży i imprez oke
licznościowych (zloty, obchody, kiermasze itp.). 

2. Stawka od 1000 zł sumy ubezpieczenia na wypa
dek śmierci ' i 2000 zł sumyu1:iezpieczenia na wypadek 
trwałego inw~!ic1ztwa wynosi: 

Okre5 ubezpieczenia
nie przekraczający: 

3 dni 
7 

15 " 
30 " 
60 

Stawka 
w złotych 

0.20 
0,30 
0,50 
0,70 
1.00 

3. Ubezpieczenie obejmuje wypadki mogące się wy
darzyć ,. w czasie od opuszczenia domu w celu udania się 
na wczasy, wycieczkę lub , w podróż do chwili powrotu 
do domu. Z ubezpieczenia wyłączone są wypadki podczas 
czynnego ' udziału w zorganizowanych publiczn ych zawo
dach, wyścigach, rajdach, imprezach i treningacti' - we 
wszelkiego rodzaju dyscyplinach sportu. 

4. Umowa ubezpieczenia Iij.oże być za waTta w formie 
zbiorowej, jednakże ubezpieczający powlmen mieć 

wykaz imienny ube,zpieczanych osób, chyba że jest to 
riiemożliwe ze względu na masowość imprezy. 

. T a T y f a. III 

§ 5. 1. Taryfę III stosuje się do umów ubezpiecze
nia członków stowarzyszeń spertowych, uczestników 
imprez i obozów sportowych oraz uczestników zajęć 

sportowo-rekreacyjnych. 

2. Według tej taryfy umowa ubezpieczenia możl! 

być . zawarta tylko przez stowarzyszenie sportewe lub 
.organizatora imprezy, obozu albe zajęć - jako umowa 
ubezpieczenia zbiorowego. ' 

, , 3. Umowa ubezpieczenia może być , zawarta w fcrmie 
bezimiennej, jeżeli wszyscy człcnkowie stowarzyszenia' 
(koła, klubu lub sekcji sportowej) lub uczestnicy imprez, 
obozów bądż zajęć będą objęci ubezpieczeniem, albo 
w formie imiennej, jeżeli ubezpieczeniem będzie .objęta 

tylko część członków stowarzyszenia ' (koła, klubu lub 
sekcji sportowej). 

4. Ubezpieczenie członków stowarzyszenia spertowe
go obejmuje : wypadki podczas czynności związanych ' z 
przynależnością do stowarzyszenia, łącznie z wypadkami 
podczas czynnego udziału w zawoaach, wyścigach i raj
dach; jak również podczas treningów i imprez sportowych 
oraz podróży de i z miejsca imprezy. 

5. Ubezpieczenie pozostałych osób .obejmuje tylko 
wypadki. jakich ubezpieczony może doznać podczas 
.określonej imprezy, obozu lub zajęć. 

6. Przy umowach ubezpieczenia zawieranych w for
mie imi ennej (ust. 3) pobiera się składkę w podwójnej 
wysokości. ' 

7. Za ubezpieczenie na okres krótszy od roku po
biera się pełną składkę roczną· 

8. Składkę oblicza się według stawek wlaściwych 
dla danej dyscypliny sportu, podanych w ust. 9. W rązie 
uprawiimia kilku dyscyplin sportl,1 przyjmuje się do obli
czenia składki Todzaj dyscypliny sportu, dla której staw
ka jest naj wyższa. 

9. Stawka od każdego 1000 zł sumy ubezpieczenia 
na wypadek śmierci i 2000 zl sumy ubezpieczenia , na, 
wypadek trw'alego inwalidztwa wynosi: 

Dyscyplina sportu (rodzaj sportu) Stawka 

, 1) tenis stolowy, kręglarstwo, szachy , kultury~ 
styka, wędkarstwo . . . . 0.30 zł. 

2) tenis, gimnastyka artystyczna, lekkoatl,etyka 
(z wyjątkiem skoku o tyczce), pływanie , 

wioślarstwo. żeg larstwo (śródlądowe), pił ka 
wodna, ręczna i siatkowa , łyżwiarstwo fi-

, gurowe i szybkie. kosżykówka, hoke j ' na 
trawie, kajakarstwo . • • • . • • • • " -' O.(iO zl. 
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3) łucznictwo, strzelectwo, kolarstwo, żeglar-
stwo (morskie), żeglarstwo lodowe, sport mo- ' 
torc'~~ Qd!1 y, narciarstwo woJne . . . . . 1.20 'zł, 

4) .szermierka, ' judo, dalekowschodnie sporty 
wałki , gimn cistyka sportowa i akrobatyka 
sportowa, podnoszenie c;iężarów i zapasy, 
hokej na lodzie, piłka nożna, sport spado
chronuwy i balonowy,' s porty lotnicze, ru,gby, 
skok ' ó tyczce . . . . . . . . " . .. 2,00 zł , 

5) płetwonurkowanie" boks, bobsleje, sanecz
karstwo, sport motorowy, jeździectwo, alpi 
nizm i tatern5ctwo jaskiniowe, skoki do wó-
dy, narciarstwo . . . . . . . . . . . 4,00 zł. 

lO. Składkę za ubezpi eczenie osób uprawiających 

inne dyscypliny sportu niż wymienione w taryfie ustala 
si ę w.edług dyscypliny o takim samym lub podobnym 
s topniu za c; roże nia wypadkowego. 

T a r y f a IV 

§ 6. I. Taryfę stosuje się do umów zbiorowego 
ubezpieczenia młodz i ezy i personelu w szkołach i innych 
zakładach , 

2. Dla osób obj ę tych ~i'm ubezpieczeniem przewidu
je się na s tępujące rodza je świadczeń i , wysokość sum 
u bezpiec~enia : 

I) dla dzi eci i młodzieży w przedszk olach, szkołach 

wszystkich szczebli i z ak ładach opi ekuńczych oraz 

--------------~--------~------

ubezpieczenie osób wymienionycłi 
turnus do 3 miesięcy, łączni~ z perso- ! 

wariancie B - 20 zl, C - 35 zł. D -ł 

4. Składka za 
w ust. 2 pkt 2 za 
ńelem, wynosi w 
45 zł od osoby. 

Taryfa V / 

§ 7. L Taryfę skladek stosuje się :do umów grupo
w ego ubezpieczenia pracowników 'IN uspblennionycb 
zakładach pracy. 

2. Ubezpieczenie obe jmuje ' w wariancie pod5t awo- ! 
wym tylko świadczenia na wypadek smierci. i na wypa
dek trwałego in walidztwa, 

3. Stawki w złotych za roczne .. pbezpieczenie, przy 
pełnym zakresie ubezpieczenia oraz przy sumach ubez
p,ieczenia 1000 zł na wypade k śmierci i 2000 zl ' na wypa
dek trwalego inwalidztwa, wynoszą : 

Wariant ubezpieczenia t Klasy ni ebezpieczeństwa 

! 1 2 3 i 4 5 

podstawowy , 3,7 6,0 7,5 10,5 ' 15,0 
rozszerz on y 4.-1 7,3 8,4 11.5 16,3 

2) dla dzi eci i młodzieży uczestników kolonii, wczasów 4. Wysokość składki ustala się w zależności od 
i obozów: IOdzaju wykonywa nych cz y nności za wodowych ubezpie

czonych. pracowników (klaśy niebezpieczeństwa) i sum 
uhezpieczenia. Składki są płatne w' ratach miesięcznych 

z góry, przez cały czas trwania ubezpieczenia. 

. 
I I 

' Wariant (w zł) 
Lp. Rodzaje ś\viadczeń 

H I I -. C D -
l W razie śmierci 40 ,000 75 ,000 1100,000 

t 2 \1\' razie 100"/0 trwal.e· 
go inwalirlztwa 80.000 150,000 200.000 

3 Koszty leczenia 15,000 20,000 20.000 
4 Kos zty protez 

/ 
oraz 

specjal nych środków 

ochronnych · i pomoc-
niczych 30.000 40,000 40.000 

5 Koszty przeszkolenia 
żawodówego inwalidów 30.000 40.000 40.000 -

6 ~wiadczenie ryczfłłto-

we za niezdolność do 
nauki za okres: 

2.000 od 1 do 2 miesięcy 3,000 3.000 
powyżej 2 miesięcy 3,000 4.000 4.000 

3) dla personelu wszelkiego rodzaju p rzedszkoli. s2.kół 
i ' zakładów opiekuńczych: 

Rodzaje I 
Wariant (w zł) 

świadczeń 
B I I C D 
-

W raife śmierci 40.000 75.000 100.000 
W razie 100010~ trwałego in-
walidztwa " 80,000 150.000 200,000 

. 
3. Składka za ubezpieczenie osób wymienionych 

w ust. 2 pkt 1 i 3 wynosI w wariancie B '~ 120 zł, 

C - 200 zł, D- 280 zł od OSODY. 

5. W umowie ubezpieczenia stosuje się jednolite 
sumy ubezpieczenia dla wszys~kich pJacówników danego 
zakładu pracy. 

6. Przy ustalaniu sk ladki stosu je się uproszczony 
system taryfowania, polegający n a podziale ubezp i eczo~ 

nych pracowników zakładu pracy na następujqce grupy 
podstawowe: 

l) administracyjna 
bezpi'eczeństwa , 

ze składką według 1 klasy nie'" 

2) transportowa - ze składką według 4 klasy niebez
piecze ńst wa, 

3) branżowa - ze skł ad'ką ' według klasy niebezpieczen,; 
stwa właściwej dla pODstawowej działalno~ci ubezpie
czającego zakładu pracy; w' zalezności od / stopnia 
zagrożenia wypadkowego zakład y p,racy (przedsię

biorstwa, instytucje) dzieli się na 5 klas; klasyfikacją 
zakładów pracy (rodzajów działalności) według klas 
niebezpieczeństwa określa załącznik do taryfy. 

7. W razie przystąpienia do grupowego ube zpiecze' 
nia co najmmeJ 750/0 ogółu pracowników zakładu 'p racy. 
PZU: 

, l) udziel a ube'zpieczonym pracownikom obniżki składki 
ubezpieczenio\vej w wysokości 100/e składki. 

2) moźe - na życzenie pracowników - ustalić składką 
jednolitą, odpowiadającą składceśre<lniej · ważonej 
dla wszystkich pracowników. 
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Załącznik do taryfy V skladekz4.· 
grupowe . ubezpieczenie na stępstw, 
nieszczęśliwych wypadków 

Kl.ASYPIKACJA ZAKŁADÓW PRACY (RODZAJÓW · DZIAŁALNOSCI) WEDŁUG KLAS NlEBEZPlECZENS rw A 

1. Analityczno-badawcze labO! atorla i pracownie 
. słuiby zdrowia. weterynaryjne, . bakteriologicz-

ne itp. .. i • i • • . • 

2. Apteki • • • • • • • • • i • .. • • I 

3. Biura (pracownicy administracji) różnych in- · 
stytucji •• 

4. Broni fabryki: 
a) fabryki j magazyny materiałów wybu

chowych 

b) pozostałe • ••• i l i • • • ł 

5. Budowa . (fabryki) maszyn •. i · . t , . • • • 

6. Budowlanych materiałów przemysł • •. , 

: 1. Budownictwo ogólne, przemysłowe specjalne 

8. Celulozowo-papierniczy przemysł 

9. Chemiczne I mechaniczne pralnie 1 farbfarnie · 
(odzieży itp.) • 

10. Chemiczny, przemysł : 

al wytwórnie wyrobów chemii organicznej 
nieorganicznej, gazów przemysłowych, na
wozów sztucznych, produktóW' destyIiicji 
drewna, barwników, · 'olejkó\v eterycznych, · 
mas plastycznych, kauczuku syntetycznego. 

·celof.anu, . celuroidu. żywic syntetycznych. 
włókien sztucznych, farb, lakierów, pokos-
tów , wyrobów światłoczułych. garbników, 

. laborato·ria chemiczne, zakłady wulkaniza-
cyjne oraz zakłady pomocnicze itp. _ 

h) . z a kłady używające materiałów wybucho
wych 

11. Chłodniczy przemysł • • • • . • i i • • • 

12. Cyrki • . ; I. ł I 

13. Dezynfekcyjne deratyzacyjne zakłady • ł • 

.14. Drogowe' roboty • • • • • • • • • • I , 

15. Drzewny przemysł: 
a) tartaki ; , i • i • • . i • i • 

bl wytwórnie mebli. artykułów stolarsko-bu
dowlanych, wyrohów bednarskich, koło
dziejskich, tokarskich. wyrobqw dIagospo
darstw·, sprzętu sportowego . i szkolnego. 
wyrobów artystycznych, szkutniczych (ło
dzie, kajaki, krypy), sklejek, oklein (forni
rÓw). wełny · drzewne'j, impregnacja drewna 

c) . wytwórnie wyrobów plecionych z drewna, 
wikliny, trzciny itp. . • •••• , 

16. Dźwigów instalacje: 
al w domach (dźwigi wewnętrzne) . . , 
bl dźwigów. żurawi. transporterów) suwnic 

przemysłowych i portowych 

17. Elektrycznej energii· wytwórnie (elektrownie 
wodne. cieplne, rozdzielcze, sieć): 

a) prac;ownicy obsługi transformatorów, sieci 
i urządzeń wysoki ego · napięcia -

b) inni branżowi t · 

c) in.kasenci •••••. ~ • • . • • • • . • 

2 

2 

1 

18. Elektrotechniczny przemysł. • ł • • • 

t9. · Elewatory (spichrze) zbożowe • 

20. Emaliernie •• •••• 

21. Farmaceutyczny przemysł • • • 

22. Filmowe przedsiębiorstwa i · • 

23. Fotograficzne zakłady i Iabofi:ttoria 

24~ Gastronomiczne zakład:y • 

5 25. Gazownie i wydobywanie gazu ". 
4 . ~ 

26. Geodezyjne, miernicze i fotogrametryczne za-
4 kłady • • • • • 

4 

4 

3 

2 

27. 'Geologicznych badań przedsiębiorstwa •• 

28. Górnictwo węglowe (kopalnie węgla kamienne
go, brunatnego i brykietownie): 
a) górnicy pracujący pod ziemią, elektromon

terzy, dźwigowi. . obsługa transporterów pod-
ziemnych i naziemn ych oraz kolejek .. 

b) pracown!.oy nazi emni · kopalń, pracownicy 
odkrywkowych kopaln i brykietowni 

29. Gumowy przemysł • • • • • ł i ~ 

· 30. Handlowe przedsiębiorstwa: 
a) sprzedawcy i cały personel sklepowy. wÓz-

Karze. ajenci i magazynierzy .. 
b) . grupa transportu: pracownicy ładujący. wy

ładowujący, transportujący, konwójenci, kie
. rowcy pojazdów sa,mochodowych' 

-4 c) pracownicy p.rzedsiętJiorstw obrotu zwierzę-
tami hodowLanymi i rze:tnymi _ • • • . . , 

5 · 31 . Hotele, domy wczasowe itp. . . . ..... 

3 

4 

2 

3 

3 

2 

3 

5 
4 
~ 

32. HutniCtwo żelaza i metali nieżelaznych 
wydobycie rud: 

a) pracownicy podziemnych kopalń rud 
h) pracownicy hut, stalowni, walcowni, 

odlewni , koksowni • , 

oraz 

kuźni, 

33. Kamieniołomy bazaltu, granitu, marmuru, wa
pienia, .gliny, kredy; piasku, żwiru oraz obsługa 
młynów do mielenia kamieni • • • 

34. ' Kąpielowe zakłady • i.... . i . I • 

35. Kinematografia (cały personel) •• I •• 

36. Koleje żelazne, pasażerskie koleje linowe 

37. , Kolportażu przedsiębiorstwa (personel jeżdżący 
samochodami I kierowcy) . 

38. Kominiarskie zakłady .. 
39. Lecznicze zak/ lidy (służba zdrowia) 

40. Leśnictwo (wyrąb i .zwózka dręwna) 

41. Lotnictwo cywilne komunikacyjne 

42. Metalowych wyrobów powszechnego użytku 
wytwórnie • 

43. Milicja Obywatelska:. 
a) pracownicy sh1źby wewnętrznej 
b) praC'owni.cy służby zew":.ętrznej i kontrol i 

ruchu . t. ł • • , • • • • • • • • 

4 

2 

3 

3 

2 

2 

4 

3 

3 

4 

3 

2 

4 

:) 

2 

5 

4 · 

'2 

'2 

4 

.. 
3 

'2 

4 

4 
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w4. :Mu::ayczny.C;:h ,wtrumenló.w . Jabryki •• i' 
45. Naftowy prżemysł: 

'd) : roboty ,wie:rtn~e.. ó. " '1 " • ' j ' i ' , . 

b), wydobywanie ropy, rafinerie , , i rozlewnie 

46. Oczyszczania n:ii'asta zaklatly • • 

47, ,Otlzieżowy . przemyśl • , • • • 

48, Ogrodnicze -zak lat! 'i . . • . 
· . ., 

•• 
49, ~Ottbpetlyc:inycb wyrobuw -wytw6mre 

-50, Pa~iernicze ' przetwórstwo , 
.' . 

• i • 

'"51. Pocżtowe urzętly ' ('I'rstonoszel ' 

~52. Poligraficzny przemysł . 

• Ił 'ił " I , 

. . 
53, Połowów, ryb • .przetlsiębroTstwa: 

a) "załoga 'PfłłoWUw ~na P!Zeilm&h fi >jeztOTad'b " • 

b) załoga połuw'ów przybrzeżnych na morzu , 

e) załoga 'pufuwów<ijUhlkDI1f()'f!9kfcłf . , 

dl !:pr:awwnia.y \lla4llłmlów iJłiiP(fi.w.Dzy.Gh 
iądzie 

54. Porcelany <11łbFyx;i ;(w y'M'órrii~ (pO'Il!'elan y '1śtółb - . 
wej, "teć'hriil:izn'aj, lmjans.u ii "Wyrobów ' yJiniUliI'łUh) 

55. 

;56. 

57. 

59. 

Powroźnic~ych ,w,yrobow wytwórnie 

Pr.ac,y ..domnw.ej ,utkłlld.y 'JiSłXlgnw,e \ifF>1 z-ątu-nie; 
' mycie okien itp,) . 

Precyzyjny i optycznypaemysl ~ zaklad.Y . ll;Słu,. 
gowe . , . ' , , 

Radiowe i telewi~y,jne ..stiłGje, studia -owz"J a-
diowęz!.y: . · al :dbs'ł.ocg'a rmtRrXl!ów-::i .;apar..d'tuli~ " wys.Ó<ki~orr.a-

pięcia . .. . :: .. ' 
b) ::poz6s.tali 1})naco.wnłC',y • ' 1 .. . • 1 .. , ' • 

Ratownicze stacje: 

a) . górskie 'i morskie tlrużyny ratowri"irze 

bl ' nurkaWł-e , . . 

cI pracownicy :innych stdcji ,ratowni"cz'tch 

60. Rolnictwo d .p~zedsigbiorstw.a o.bśłqgi .rolnictwa: 

a) traktorzyści. , kombajniś:ai, .KownIe, ,.menha
nicy , ma~yn .r.olniczych i kierowc,y ,po

. jazdów . mechaniczny:.ch 

bl obsŁuga konL · twdłia. · agwnoillowie tns tu:k-
torzy rolni. , agrotechnicy zootechnicy 

c) mni pracownicy rolni 0-.· • 
61. Rzeżnie: 

. . . . al pracownicy rzeźni bydła 

bl pracownicy rzezni dr óbiu !, \f •• j 

,62, Skórzany przemysł 

\63. Smoły w,ypala'lilJie 

''64. Sofi jadalnej "j rp-dła!ł:OlWł3j *qpalnie '" 

i'65. Spedycyjne zaK'mqy 

,552 Foz. '269 
-------------~----------------------

3 

5 

'2 

:3 

66. Spożywczy przemysł: 

67. 

a) przemysł Jajczarsko-drobiarski i mleczarski 
oraz zlewnie mleka , , , , 

' tl) piekarnie, 'wytwQlńie 'makaronu, ~u-krej:ków, 
czekolady, drozdzvwnie, wytwórnie wód ga
~uwan yeh, prteł-woI'ów uwue-owyćh, ~ji:rF'l:y' 
'iIOWyCl1,gIZY.łJOWy.rn, ;prżypraw, suregatów 
kawowym , , ., " 

cl mly,ny. kas,zamie, .cukrownie, .,krochmalnie, 
..bro;war,y, .sf()downie, .gorzelnie, wstwórni.e 
wódek,spirytusui przemysł . mięsny i Wbny 

Stadniny koni przedsiębiorstwa w,yścigów 
konrwch 

ma. SŁocżni:ow;y .przemysł . , • • • . . . ~. . 
lti9. Straż i octu.Qua ·, mienia . .. ~ . . 

4 710. Szklony przem.ysł : 

~al wy t",:ornie aJ'zdób ,.choil1ikowyah .. '. " 
I:f) .1i1br.l<ki i hu.~y , szkła. Inne ,w.ytwómie 

3 -iii . . Teal : y, , ąpe{ y, lilhaJ:lllonie 

n . . Tel.e,",oIllunikiicj.ą . (.buoowa j _kol]tr.ola siad). j . 

3 -
·,73, Tłu&zC;:l.Owy przemysł -(wytwó.nie :.HusZC'z'ów 

2 techniczll ych i Kwasów tluszczo.w;y.c;h, W,y-twór
rtię "świeS ' n~)(dI4, ,proszków doprania; wyro-

.2 ~ów kosme~'yczn,ych). 

74. Tu/l.u 1k~.pu j llhe . . " . , 

~3 75. Tra!D:waje :( ' trolejbusy ' 

4 

2 

'4 

.3 
"'2 

_3 

76. Tr.ansportow.e ,pn!:ills,lębior st..Wd _~pedy(: y,jne; kp
ml!.nćilne. ,dutob,I:lSowe j la1tsówJ\.uwe . ' 

77. TrtrtFs.pottuwych 'śJ[odlfów pVL.emysł 

.78. Ty'toniow y przemysi 

\, 

/9, .W.ab5.l.WI,y slusat.skit'. ,4yduu liczne. e j" j'; trnlech
niczne. I ad iolectmitwe itp. (ty pu lzeini.e.slIii
cżego) 

80. Włókienniczy przemysł: 

al procJukcja wfókien sztucmych 

b) inne 'Ld~raUy 

' 81. W ododągowe zakłady 

82. Zakłady przemysłu rózni'go lirut:nej WytwÓT-

czo<i'ci f(wylwórnie ,galanrerii , biżuterli. dew'Klo
mJ'li'ów. y'll'zt-ków , ' szpile1\., ,glu.Elbieni; paraS\lH, 
sztueznych ~kw.i'a,t'ów, ztllTawek; prz)'tmrólW' ~s,.k'OI- ~, 

nyr:h i biuI ow Y'ch szcn1te'k , lpc;rtzli . ,czyszcze
nit! -ptrehu ,l pi e'l'ZQ , 'p tzetwórme ~l : mateTiałów 

oćtpadkow,.y& 'rtp:) 

~łł5. 
. .3 

Zwier:iąt futerkowych Irodowl€ 

Zegluga i portów przedsiębi01'stwa . : 

a) ,Zegluga ' "morska 

'86. 

b) żegluga ' śródlądowa 
/ . 

'. \ .. 

3 

4 

4 

4 

.4 

3 

4 

' .4 

4 

3 

3 

'4 
"-,-$ 

'4 

2 

2 

4 

:2 

4 
, 3 

rra r S f a VI 

Komendę Główną ' Strai'y Poiamych- ' w 'utlniesienlu . 
(ll1 'funkcjonariuszy ··P()7.iPI1;~ t" "l pe'łni il ('YC h w niej 
służbę, 

-§ . 8. l.Tary~ę '.s,t.os.qjesi,g ,do umów ibioroweg_o - , 1) 
UbeZplio'Czeni.a .usób · \v.y.konującsch zadama ' związane l 

,ochroną ,przeciwpozarową _ w jednostkach ochrony prze
ciwpożalOwej, 7,6wietansch przez: '2) ' U'Izt..'tly, ·in!ltytul'je, ' pLl,eoslt:;lHOJstwa ' i ' zakłady ' -,. 
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' w 9dniesieniu do funkC'jpnarius~y pożarnictwa pel- . 
niąc.ycb , w niCh sJużoę . óraz członków zakładowych, ' 
pchotniczy:ch i o.b{Jwiązkowych straży pożarnych, 

3) komen,dy wojewóclzlde straży pożarnych - w odille-
s~eniu do: 

a) 

b) 

e) 

d) 

e) 

funkcjonariuszy pożarnictwa pełniących służbę 

w komendach wujewódzkich str8-ż.vj pożarnych, 
k!)l1Jendacb rejonow.yc;h I straży pożarnYich, I tere
now y.C'b zawodowych strażach pożarnych, 

czł, mkó~ terenow ych ochotniczycb L obowiązko
wych straży pożarny.ch. 

członków . kobiecych . imlodzieżowyc.h drużyn 

ochotniczych straży pożarnych . . 
słuchaczy ' kursów pożarniczych OTaz osób pow o
lan ych na ćwiczenia pożaTnicz-e. 

junaków odbywających zasadniczą służnę wojsko
wą w · oddziałach obrony cywilnej' pnwGllimych 
przy' tych , kom~' ndach. . 

4) komendy szkól pożarnirzych -- w odniesieniu .do 
funkcj onariu!>zy pożarnictwa pełniących w nich' służ- . 
bę, kandy'datów na funkcjonariuszy oraz słuchaczy 
kursów pożarniczych i osób powolanych na ćwicze

nia pożarnicze. jeżeli ' nie zostali ubezpieczeni' w jed
nostkach wymienionych w pkt 1~3. 

. . 
2, Ubezpi~czenie oti€jmuje tylk.o św.iadczenia podSta

wowe. któl e uslcda się w. jednolitej ' w,ysok'Ości sum. ubez
pieczenia' dla wszystkich OSÓD ' ube-zpieczon ych: 

1) 200.000 zl -- na wypadek śmierci; 

2) 400,000 zł - nćl wypadek JOIJf)/~ tm a/ego inwalidztwa. 
, 

3. Podstćlwę ' do ustalenia ogólnej składki za dany " 
okres ubezp iecze Dia stdnowi: 
1~ pr.zy ubezpiecz.eniu członków terenowychochntni

czych straży pożarnych -- liczba. tych straży . według 

stanu na dz,Leń zawierania i wznawiania umowy 
ubezpieczenia. 

2) przy ubezpieczeniu osób podlegają.cych Obowiązko

wi ubezpi'eczenia. innych niż. wymienione w pkt 1 -
l icz.b a· tych osób wedłu~ stanu na dzień zawierania 
i, w.znawiania ' umowy ufje zpieczenia. 

4, Przy umowie ubęzpi eczenia zawartej , na czas niet 
ozn aczony ubezpieczający jest obowiązany podać PZU, 
przed upływem bieżącego 'rocznego okresu .odpowiedzial
ności PZU, liczbę terenowych ' ochotniczych straży p.oiar
nych llib liczbę ul;Jezpieczonych osób. 

5. S.kładka za okres' tibe:zpieczenia (roczny I ub' 
krótszy ) wynosi: 

1) za ubezpieczenie członków terenowych ochotniczych 
straży pożarnych. łączme z człon kami istniejących 
przy tych strażach organizClcji wymienionyCh w ust. 1 
pkt 3 lit. c) - 400 zł od k ażdej terenowej ochot
niczej straży . pożarnej (pez względU na Iitzbę 
członków), 

2) Zfl' ubezpieczenie p0zostałych osób - 170 zł od 
óso.!iy. 
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OBWIESZCZENIE PREZESN p AŃ~nVOWFGO ZAKł.ADU UBEZPIECZE~ ' 

z dnia 20 list"opada 19'85 ~ r. 
-" 

w: sprawie og:Jbs-zenlru og.ólnych~ warunków. ubezpieczenia. autocasco I , ta.ryfy składek za to ubezpieczenie; 

t. Na. podstawie art. . 12 lISt. 3 , ustawy, z dnia 
20 września: 1984 r .. Q ube.zg.iec2el1iaclL majj'ltko.wych, i oso
bowych (Dz,. U. Nr 45 •. poz. 242) ogłasza się; , 

o. o'gó lne ' warunki' ubezpieozenia, autooasco!. stanowiące 
załq'cznik nr 1 do' niniejszego obwieszczenia. 

2) taryfę sklade)c za ubezpieczenia' umowne' autocasco, 
stanowi ącą załącżnik ' nr 2' da niniejS'lego obwJesz
czenia. 

zatwierdżone uchwałą nr 33 ' Radl{ Ubezpieczeniowej] z' , 
dnia ·3 pażdżiernika 1985 r. I uchwałą nr 5~ Rady Ubez
pietzeniowej z dnia 7 fistopada- 1985 , r: 

2. Tsac.q moc: 

1) 'ogÓlne warunki ' ubezpi 'eczenia' od us,zkodzeń r po
jazd!)w mechćlr;icznycti (C'as<:o) jed nostek . gos-podarki 
uspołecznionej. zatwie.rdzone· decyzją Ministra ,Fi
nansów z dnia 16 grudnia 1981 r: nr 'GSU/4030-133/81, 

, 
2) ogólne warunki ubezpieczenia od uszkodzeń po

jazdów' samoctioduwych (autuCi:as-co) - jednostek gospo-. 
d lnki nie' uspołecznion-eJ. zatwierdzone decy,zją 
tv1'ini!rt'ra FihanS'Ów z dniił' - 16 grudnia' 198,1. r~ 
m ' «:SU74030l 1311&H ze zmian;amh Ulf:w.ierdzo.nymi. 
decyz itr' Ministra' Finans-'Ów 'lL drriii, 28~ ozemw:!a ,· 1982 r. 
nr Dt-Ml!If4O'3U13u/8'2.' ' i i z dnifl>' 23 ~ g.l'udnia 198,3. r; 

nr DMU/4030-211 /83 oraz unianami zatwierdzonymi' 
uchwałą nr 4 Rady Ubezpieczeniowej z dhia' 31 maja 
1985 r., 

3) taryfa s.kładek za ubezpieczenia od uszkodzeń po
jazdów samochodowych (autocascu) jednostek gospo
darki uspołecznionej. zatwierdzona /decyzją~ Ministra 
Finansów ' z . d,nia 12 ' lh;topada 1B74- r. nr' FR.GSU/ 
/4031-161/74, -

-4) taryfa: składek . za d'obrowolne ubeżpie-czenia związane ' 
z ruchem pojazdów samochodowych. ' zatwierdzona 
decyzją Miniśtra Finansów z dnia 2~ ' grudnia-1983 r. 
nr Drv1U/4031-210/83: ze zmianami zatwieTdzonymi 
uchwałą nr S Rady Ubezpieczeniowej z dnia 3\ maja 
1985 r .• 

z tym że dotychczasowe ogólne warunkj , (pkt ' l i 2') i ta
ryfy skłildek (pkt' 3 i 4) śtosuje się do umów zawartych 
przed wejściem w życie ogólnych warunków i , taryfv, 
wymienionych w ust. .t: - do końca bieżącego - okresu 
uhezpieczenia określonego 'w t'ycti umow Cich. 

3. Ogólne warll:,flki 'uhez.pieczenia i. taryfa. wymie
nione . w, ust. L wchodzą w życie z dniem , l styc'L.llIa 
1986. r. 

Rreze.s Pdnstwoweuo Zal;,lddu UbeLjJlt::u:dl: A\ li'r.!cllll:ski 

• 
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