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rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz. U. 
Nr 21, poz. ę4, Nr 62, poz. 283 '{ Nr 73; poz. 323, z 1985 r. 
Nr 13, p'oz: 54 i . z '1986 i. Ni 2, :poz. 13) zarządza się, co 
następuje: " , ' 

§ 1. Stosownie do ustaleń Głównego Urzędu S1<lty
stycznego wzrost cen skupu produktów rolnych Vi 1986 r. ' 
w stosunku 00 cen skupu produktów rolnych , w 1985 r. 
wynosi 12,2%. ' 

§ 2. 1. Współczynnik rewJloryzacyjny wartości pro- . 
duktów rolnych sprzedanych jednostkom gospodarki uspo
łecznionej w latach 1977-1986 wynosi: 

Lp. 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
1 

Rok sprzedaży 
' produktów rolnych 

19'77 
1978 
1979 
1980 , 
198.1 
1982 
1983 

Współczynnik 

rewaloryzacyjny 

• 

4,823 
4,6Ól 
4,307 
3,-967 
2,325 
1,544 ' 
1,379 

Lp. I Rok sprzedaży I Współczynnik 

produktów rolnych , rewaloryzacy jny , 

8 

I 
I 1984 

I 
1,250 

9 1985 1,122 
10 1986 1,000 ' 

, 2. Re.waloryza{:ji warlośCi produktów rolnych sprz.e
danych w oluresie, o którym moWa w ust. l ,. dokonuje 
się przez pomnożenie wartości produktów rolnych sprze
danych w poszczególnych latach tego okresu przez odpo
wiedni dla danego ' roku współczynnik , rewaloryzacyjny. 

. - § 3. Twci moc zarządzenie Ministra Pracy, Płac 

i Spraw Socjalnych z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie 
rewaloryzacji wartości ' sprzedanych produktów roJnych 
w latach 1977-1985 dla celów emerytalno-rentowych , 
(Monitor Polski Nr 2, poz. 15). . 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
1 ma zastosowanie przy ustalaniu ' wysokości emerytur 
1 .rent, do których pobierania prawo powS'tało po dniu 

"31 grudnia 1986 r. ' 

Minister Pracy, Płac i . Spraw Socjalnych: S. Gębala 
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ZARZĄDZF.NIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO 

z dnia 23 stycznia 1987 r. 

1# 

zmieniające , zarządzenie w sprawie wysokości oprocentowania wkładów osz4:zęclnościowych osób fizycznych na 
rachunkach bankowych. 

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r.
Prawo bankowe (Dz . . U. Nr 7, poz. 56 i z 1983 r. Nr 71, 
poz. 318) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu • Prezesa Narodowego. Banku Po)
skiego z dnra 10 grudnia 198~ r. w sprawie wysokości 
oprocentowania wkładów oszczędnościowych osób fizycz- . 
nych , na rachunkach ;hankowych (Monitor Polskj, Nr 31, 

/ poz. 273 i z 1986 r., Nr 17, poz. 112) w § 3 dotychczasowtl ' 
treść oznacza się jako 'ust. l ora~doda]e się ust. 2 w 
brzmieniu; 

29 

,,2. Narodowy Bank Polski - powszechne kasy 
oszczędności płacą od środ~ów pieni~żnych na 
specjalnych rachunkach hankowych; zwanych 
kontem "W", odsetki w wysokości 6G/o w stosun· 
ku rocznym". 

§ 2. ' Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia l stycznia 1987 r,. 

Prezes Narodowego Banku ~Iskiego: W. · Baka 

OBWIESZCZENIE PREZESA PAŃSTWOWEGO ZAKtA DU UBEZPIECZ~ 

z dnia 17 . ~rudnia 1986 r. 

w spraWie ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia umownego hodowH l chowu stawowego ryb , oraz . taryfy 
składek za to ubezpieczenie . 

1. Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy ' z ' dnia 
20 września 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych I osp
bowych (Dz. U. N~ 45, poz. 242) ogłasza się: 

, 
l) ogólne warunki ubezpieczenia umownego hodowl! 

i Chowu stawowego ryb, stanowiące ~ałącznik nr 1 
do niniejszego obwieszczerua, 

. i chowu stawowego ryb, stanowiącą załącznik nr 2 ' 
do niniejszego' obwieszczenia, 

zatwierdzone uchwałam,i nr 75 1- 76 Rady Ubezpiecze
.nłowej z ~nia 25 listopada 1986 r. 

2. Ogólne warunki ubezpieczenia i ~t?-ryfa ' sKładek, 
wymienione w ust. 1, wchodzą vi życie z dniem ogło-
'szenia. 

r· 
2) taryfę składek za U'be~p,ieczenia \Ullowne hodówliPrezes Państwowego Zakładu Ubezpieczeń: A. Adamski 

' t 
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Zpłącznik nr I do obwieszczenia: 
Prezesa Państwowego Zakładu Ubez
pieczeń z dnia 17 grudnia 1986 r. 
(poz. 29) 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWNEGO HODOWLI I CHOWU STAWOWEGO RYB 

CzęUA 

Postanowienia ogólne. 

§ 1. 1. Ogólne warunki ubezpieczenia hodowli i cho
wu stawowego ryb stosuje się do umów ubezpieczenia za
wieranych przez Państwewy Zakład Ubezpieczeń (PZU) 
z jednostkami gospodarki uspołecznionej i . nie' uspoł.ecz

nionej oraz osobami' fizycznymi, zwanymi dalej "ubezpie-
czającymi". . . 

2. W umowach ubezpieczenia stosuje się nazwy 
1 określenia z zakresu rybactwa stawowego podane w 
Qbowiązującej Polskiej Normie (obecnie PN:76-R-93000. 
Rybactwo stawowe. Nazwy i określenia). 

Zakres ubezpieczęnia. ' 

§ 2. Ubezpieczeniem mogą być objęte karpie i pstrągi 
tęczowe w poszczególnych stadiach ich chowu lub ho

. dowIi, poczynając od stadium wylęgu, w obiektach ho
dowlanych (stawowych) prowadzonych zgodnie z zasa
dami i wymagani.ami gospodarki rybackiej. 

§ 3. 1. Ubezpieczeniem objęte są ryby od szkód po
wstałych wskutek zatrucia lub uduszenia ryb, ich ucieczki 
lub niedóboru wody. ' 

2. Za szkody spowodowane przez: 
1) zatrucie ryb - uważa się śnięcie ryb lub ichdyskwa

. lifikację . dla · celów spożywczych lub hodowlanych, 
spowodowane wprowadzeniem do wody środków che
micznych lub innych zanieczyszczeń, 

2) uduszenie ryb - uważa się śnięcie ryb spowodo
wane wpro\vudzeniem do wody czynników · powodu
jących mechaniczne uduszenie się ryb .lub powodu
jących spadek zawartości Łlenu . w wodzie w stopniu 
uniemożliwiającym przeżycie ryb; za mechaniczne 
uduszenie· ryb 'uważa się zacz()powanie skrzel, nlp. 
mułem, w stopniu uniemożliwiającym oddychanie, a w 
konsekwencji śnięcie ryb, . 

3) nie,dobór wody - uważa się straty ilościowe w ry
bach powstałe wskutek spowodowanego czynnikami 
m~teorologicznymi, przyrodniczymi albo. innymi o~re
sowego zmniejszenia lub zaniku przepływu wody w 
cieku poniżej ilości określonej w poz·woleniu wodno~ 
prawnym jako woda najniższa dla danego obiektu 
rybackiego, -

4) ucieczkł; ryb - uwai;a się szkody powstałe w rybach 
na skutek uszkodzeniaqrobIi bądż urządzeń hydro
technicznych i rybackich albo na skutek przelania 
się wezbranych wód ponad koroną grobli lub ponad 
urządzeniami. -

§ 4. 1. PZU nie odpowiada za szkody: 
ą spowodowane brakiem paszy (niezależnie od przy

czyn, które ten brak spowodowały) lub karmieniem 
ryb paszą nieodpciwiednią, 

2) spowodowane nie prawidłową technologią produkcji 
,rybackiej · bądż niewłaściwą konserwacją budowli lub 
urządzeń hydrotechnicznych r ybackich, . 

3) wyrządzone przez ptactwo, 

4) powstale w wyniku niedoboru tlenu W wodzitl na 
skutek przyduchy letniej lub zimowej, jeśli przydu
cha nie zostala· spowodowana czynnikami, o których 
mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 i 4, 

5) wyrządzone umyślnie przez ubezpieczającego albo 
osobę, z którą ubezpieczający pozostaje we wspól
nym gospodarstwie domowym lub za którą ponosi 
odpowiedzialność, 

6) wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa ubezpie- ' 
czającego lub osób, o których mowa. w pkt 5. chy ba 
że zapłata odszkodowania odpowiada w' danych okó"
licznościach zasadom współżycia społecznego albo 
interesom gospodarki narodowej, 

7) powstałe wskutek d:l:ialań wojennych, 

8) powstałe wskutek kradzieży lub chorób r yb. 

2. Ubezpieczenie nie obejmuje kosztów badania stanu 
zdrowia ryb, badań laboratoryjnych, . wydawanych orze · 
czeń i opinii dotyczących przyczyny powstania szkód . 

Suma ubezpieczenia l ustalenie wysokości odszkodowania. , 
§ 5. 1. Sumę ubezpieczenia ' ryb stanowi 70% war

toŚCi ryb przewidywanej na końcu danego stadiuIT., chovvu 
(hbdowli) objętego ubezpieczeniem. Wartość tę ustala się, 

z zastrzeżeniem usL 3,. mnożąc ' wartość ryb użytych do 
zarybienia przez właściwy dla danego material'u z~rybie

niowego mnożnik okfeśla)ący wielokrotność przyrostu . 
wartości ryb w czasie trwania stadium produkcyjnego. 
Mnożnik ten jest podawany c-orocznie · PZU przez. Krajo
wy Związek Zrzeszeń Producentów Ryb, Zrzeszenie Pań

stwowych Gospodarstw Rybackich i Zarząd... Główny Pol
skiego Związku Wędkarskiego na podstawie uzgodnieA 
między tymi jednostkami. Zasady ustalania mnożnika po
dane zostały w części B ogólnych warunków. 

2. Sumę ubezpieczenia jednej sztuki określa się przez 
podzielenie sumy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1. 
prZez liczbę ryb obliczoną na podstawie liczby ry b uży-

. tych do zarybienia, z za~tosowaniem współczynnika prze
żywalności dla danego stadium chowu (hodowli). Współ
c;zynnik ten podawany jest corocznie przez jednostki wy
mienione w ust. I. 

3. Suma ube·zpieczenia selektów i · tarlaków w jed
nostkach gospodarki ' uspołecznionej wynosi 700/0 wartości 
ewidencyjnej; w odniesieniu do jednostek gospodarki nie 
uspołecznionej oraz osób fizycznych suma ubezpieczenia 
selektów i tarlaków wynosi 700/0 wartości rzeczywistej 
poda1,1eJ przez ubezpieczającego i potwierdzonej przez 
zrzeszenie producentów ryb. 

§ 6. 1. Wysokość szkody · w rybach w .poszczegól
nych stadiach ich chowu (hodowlI) ustala się · mnożąc 
liczbę ryb śniętych lub utraconych W wyniku szkód wcho
dzących w zakres odpowiedzialności . PZU przer'procent 

' sumy ubezpieczenia jednej sztuki określony w tabelach 
zawartych w części C ' o9ólnych warunków. 

2 . . Liczbę i masę ryb przyjmowanych do ustalenlll 
wysokości szkody określa się w drodze: 
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l) policzenia lub zważenia sztuk śniętych, 
2) ustalenia liczby ryb odłowionych po zakończeńlu 

cyklu hodowlanego przyjmując, . że liczba ryb będą
cych przedmiotem szkody stańowi różnicę pomiędzy 
liczbą ryb użytych do zarybienia, z uwzględnieniem 

współczynnika przeżywalności, a liczbą ryb. odłowio
nych po zakończeniu produkcji, z wyłączeniem ryb 

. pobranych ze zbiornika do czasu wystąpienia szkody. 

§ 7. Odszkodowanie ustala się w kwocie odjlOwia
dającej ,vysokości szkody, nie większej jednak niż kwota 
będąca górną grarticą odpowiedzialności PZU, którą sta
nowi określony dla danego stadium chowu (hodowli) pro
cent sumy ubezpieczenia- podanej w dokumencie ubez
pieczenia. 

Zawarcie umowy ubez·pieczenła. 

§ 8. 1. Umowę ubezpieczenia ryb zawiera się · nil 
podstawie pisemnego wniosku (oferty) ubezpieczającego. 

Wniosęk dotyczący ubezpieczenia ryb powinien być zgło
szony nie później niź w ciągu trzech dni od daty zary
bienia stawu. 

2. We wniosku, o którym mowa w, ust. 1, należy 

podać: 

1) . imię, nazwisko lub 'nazwę ubezpieczającego ora~ 

adres, 
2) miejsce ubezpieczenia, 
3) gatunek ryb, stadium chowu (hodowli) I okres ubez

. pieczenia, 

4) liczbę ' stawów I -daty Ich zarybienia, z określeniem 
dla każdego stawu rodzaju materiału zarybieniowego, 

5) liczbę~ wagę oraz cenę jednostkową ryb (zakupu -
sprzedaży) użytych do zarybienia; jeżeli jednak ma
teriał zarybieniowy pochodzi . z własnej produkcji - I 

średnią cenę stosowaną w danym rejonie. 

3. Wniosek o ubezpieCzenie powinien' obejmować 
wszystkie stawy w da~ym gospodarstwie, w którycn pro
wadzony jest chów (hodowl~) zgłoszonego do ubezpie
czenia stadium cho wu ryb. 

4. Do wn:osku ubezpiecżcijący obowiązany jest do
łączyć: 

1) orzeczenie o przydatności materiału zarybieniowego 
użytego do zar yb ienia poszczególnych stawów, 

2) orzeczenie o przyda tności wód dla celów prowadzo
nej produkcji ryoackiej. 

5. Równocześ nie ze złożeniem wniosku o ubezpiecze
nie ubeżpieczający powinien pq:edstawić: 

1) pozwolenie wodnoprawne, 
2) księgę stawową bądż kartę stawową, w której będą 

prowadzone zapisy dotyczące produkcji rybackiej, 
niezależnie od po wyższego ubezpieczający ;przedstawi 
książkę kontroli (zeszyt) . w której będą prowadzone 
zapisy wizytuj ącego pracownika służby weterynaryj·· 
nej o stanie ,zdrowia ryb,sposobach .leczenia, adno
tacje nadzoru służb ichtiologicznych. 

§ 9: Zawarcie umowy ubezpieczenia może być uza
leżnione od . ogl ędzin obiektu lybackiego i zbadania wa. 
runków chowu (hodowli) ryb, przeprowadzonych przez 
PZU z udziałem lekarza weterynarii ichtiopatologa, , 

§ 10. Jeże li wniosek nie zawiera wszystkich ' danych 
określonych V;I § 8 albo został sporządzony wadliwie lub 

niezgodnie z warunkami ubezpieczenia, PZU wezwie ub e .. 
pieczającego do uzupełnienia wniosku hib sporządzema 
nowego wniosku w terminie 14 dni ' od daty otrzymama 
pisma PZU. 

§ 11.. PZU może odmówić ubezpieczenia, jeżeli chów 
(hodowla) ryb nie odpowiada ' warunkom .ubezpieczenla, 
uzasadniając powód odmowy na piśmie . 

§ 12. 1. PZU stwierdza zawarcie umowy ubezple· 
czenia przez wydanie ubezpieczającemu dokumentu ube%~ 
pieczenia. 

2. Umowę uważa się za zawartą z chwilą doręczeni" 
ubezpieczającemu dokumentu ubezpieczenia, jeżeli doku
memu nie doręczono w ciągu 14 dni od daty otrzymania 
wniOSKU o ubezpieczenie (§ 8 ust. 1), umowę uważa sha 
ża zawartą z piętnastym dniem od otrzymania wniosku. 

Początek l koniec odpowiedzialności PZU. 

§ 13. 1. Odpowiedzialno~ć PZU za szkody W rybach 
w odniesieniu do je'dnostek gospodarki uspołecznionej 
rozpoczyna się następnego dnia po dniu zawarcia umowy 
ubezpieczenia,. a w odniesieniu do jednostek gospoda~kl 
nie 'uspołeczriionej i osób fizycznych - następnego .dnla 
po ' dniu zawarcia umowy ubezpieczenia i opłaceniu na-
leżnej składki. . . 

2. Odpowiedzialno.ść PZU za szkody w rybach, o któ
rej mowa w ust. 1, rozpoczyna się nie wcześniej jednak 
niż od daty zarybienia stawu (obiektu), rozpoczynającej 
stadium chowu (hodowli) objęte ubezpieczeniem. , 

3. Odpowiedzialność PZU kończy się z dniem odłowu 
ryb, nie później jednak niż z upływem okresu ubezpie
czenia określonego w umowie ubezpieczenia -dla danego . 
stadium chowu (hodowli). . 

§ 14. Okres ubezpieczen.ia stadium chowu (hodowl1) 
ryb wynosi orientacyjnie: 

1) dla pstrągów: 
a) chów narybku ~ około ' 5 miesięcy (czerWiec

~październik), 

b) zimowanie narybku 
pad-luty), 

około 4 miesięcy (listo-

c) produkcja ryby towarowe j - około 8 miesięcy 

(marzec-październik), ' 

d) chów selektów i tarlaków - około roku, 
e) przetrzymywanie, w magazynie - około mie.-

siąca. 

2) -dla k arpi: 
a) w dwuletnim cyklu produkcyjny m: 

l °rok : 
~ chów narybku letniego ' z wylęgu (I przesad-

oka) - około 3 miesięcy (maj-lipiec), 
chów narybku jesiertnego z narybku letIiiego 
(II' przesadka) - około 5 miesięcy (lipiec-=1i-
stopao) lub . 

chów narybku z wylęgu (bez II przesadki) -
około 8 miesięcy (kwiecier.-listopad), 

- zimowanie narybku - okolo 4 miesięcy '(gru
dzień-marzec), 

II rok: 
prodclkcja ryby towarowej - około 9 · miesięcy: 
(marzec-listopad), 
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b) w trzyletnim cyklu produkcyjnym: 

l rok: 
- chów narybku letniego z wylęgu (I przesad

ka)- około 3 miesięcy (maJ-lipiec), 
- chów narybku jesiennego z narybku letniego 

(II przesadka) - około 5 miesięcy (lipiec-,-listo-
pad) lub . ' 

- chów narybku z. wylęgu (bez II przesadki)
około 8. miesięcy (kwiecień-listopad), 
zimowanie narytlku :.-- około 4 miesięcy (gru
dzień-marzec), 

II rok: 
- chów kroczka - około 9 miesięcy (marzec-li

stopad), 
-zimowanie kroczka - około 4 miesięcy (gru-' 

dzień-~arzec), 

III rok: 
- produkcja ryby towarowej -:- okolo 9 miesięcy 

(ma rzec-listopad), 

chów 5<::lektów i tarlaków - około l roku, 
przetrzymywanie . w magazynie - Gkoło l miesiąca. 

§ 15, W poszczególnych rejonach kraju i w zależ

ności od warunków klimatycznych terminy rozpoczęcia 
l zakończenia określonych stadiów chowu (hodowli), 
o których mowa w § 14, mogą ulegać przesunięciu. Do
kładny termin podaje ubeżpieczający. 

Prawa l obowiązki stron. 

§ 16 .• 1. PZU wypłaca odszkodowanie w terminie 
30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie l~b 
Innym zdarzeniu powodującym obowiązek świcrdczenia. 

2. Jeżeli w terminie określonym w ust. 1 wy jaśnie
lIie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzial
ności PZU albo wysokości odszkodowania okazało siq 
niemożliwe, odszkodo~anie wypłaca się w terminie 
14 dni od wyjaśnienia · tych okoliczności. J_ednak:!e bezo, 
sporną część odszko,dowania PZU wypłaca w' terminie 
określonym w ust. 1. 

3. PZU może wstrzymać wypłatę odszkodowania do 
zakończenia postępowania karnego prawomocnym orze
czeniem, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że szko
da - została spowodowana przestępstwem popełnionym 

przez ubeżpieczającego lub osoby, Z którymi ubezpiecza
jłłcy pozostaje we wspólnym gos~odarstwie domowym 
lub za które ponosi odpowiedzialność. 

4. Jeżeli ubezpieczający uprawniony do otrzymania 
odszkodowania nie zgadza się Z ustaleniami jednostki 
organizacyjnej PZU co do odmowy" zaspokojenia roszcze~ 
nia albo co do wysokości odszkodowania, może w termi
nie 30 dni od otrzymania zawiadomienia w tej sprawie 
zgłosić na~ piśmie żądanie ponownego rozpatrzenia spra
wy przez bezpośrednio nadrzędną jednostkę organiza

' cyjną PZU. 
5. PZU jest obowiązany poinformować ubezpiecza

jącego uprawnionego do odszkodowania o terminie wy
mienionym w ust. 4 oraZ wskazać jednost\<,ę o'rganiza
cyjną PZU, do której może być wniesione żądanie ponow
nego rozpatrzenia sprawy. W razie niepoi~formowania 
termin przewidziany w ust. 4 nie biegnie. 

6. Nadrzędna jedńostka organizacyjna PZU jest obo
wiązana rozpatrzyć sprawę i zawiadomić o wyniku ubez
pieczającego uprawnionego do odszkodowania w termi
nie 30 dni od otrzymania jego wniosku. 

7. Ubezpieczający może, .z zaslrzeżeniemust. 8, do
chodzić roszczenia na drodze sądowej bez zachowania 
trybu, o którym mowa w usL 4-6, jednak nie wcześniej 
niż po upływie· 30 dni od dnia zgłoszenia roszcze~ia 
do PZU. 

8. Jeżeli ubezpieczającym jest jednostka gospodarki 
uspołecznionej podlegająca państwowemu arbitrażowi 

gospodarczemu~ może ona dochodzić roszczenia w drodzo 
postępowania ' arbitrażowego nie wcześniej niż po rozpa
trzeniu roszczenia przez nadrzędną jednostkę 'pZU, chyba 
te nie został zachowany przez nią termin określony w 
ust. 6. I 

§ 17. 1. Z dniem wypłaty odszkodowania roszczenie 
ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzial.
nej za szkodę przechodzi z mocy prawa na PZU do 'wy
sokości wypłaconego odszkodowania. Jeżeli PZU wypła
cH tylko część odszkodowania, ubezpieczającemu 'przysłu
guje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia 
przed roszczeniami PZU. -

2. ,Nie przechodzą na PZU roszczenia pr:zeciwko 
osobom, z którymi ubezpieczający' pozostaje we wspól
nym gospodarstwie domowym lub za które ponosi odpo
wiedzialność. 

3. . Jeżeli szkoda spowodowana została nieumyślnie, 

PZU może w uzasadnionych społecznie lub gospodarczo 
przypadkach ograniczyć roszczenie albo odstąpić od do-
chodzenia roszczenia. .• 

4, Jezeli ubezpieczający bez zgody PZU zrzekł sią 

roszczenia do osoby, trzeciej odpowiedzialnej za szkodę 
lub je ograniczył, PZU może odmówić odsźkodowania lub 
je zmniejszyć. Jeżeli zrzeczeriie się lub ograniczenie 
roszczenia zostanie ujawnione po wypiaceniu przez PZU 
.odszkodowania, PZU przysługuje prawo dochodzenia od 
'ubezpieczającego zwrotu całości lub , części wypłaconego 

odszkodowania. 

§ 18. 1. Ubezpieczający jest obowiązany: 
l) opłacać składkę za ubezpieczenie według zasad 

.' i stawek określonych w taryfie składek za ubezpie
czenia umowne hodowli i chowu stawowego ryb, 

2) · przestrzegać , podstawowych zasad pielęgnacji i źy,
wienia ryb oraz zapewnić racjonalIJ.e warunki byto
wania ry!;>, 

3) prowadzić na bieżąco trwałym zapisem, czytelnie 
oraz beż skreśleń f poprawek księgę (kartę) stawo
wą i odnotowywać w niej dla ka:i:dego sta'wu dane 
dotyczące obsady materiału zarybieniowego (ilość 
sztuk, wagę), terminów zarybrenia, technologii żywie
nia, profilaktyki, badania wód (odczyn wody i za,· 
wartość tlenu) oraz inne dane zgodnie z wymaga
niami gospodarki rybackiej, 

4) w każdym przypadku śnięcia ryb, w celu ustalenia 
przyczyn śnięcia, wezwać lekarza weterynarii icht1o
patologa, stosować się do jego zaleceń i prze
strzegać instruktażu zrzeszenia producentów ryb ora~ 
pobrać odpowiednie próby 1 przekazać je do prze
prowadzenia badań przez zakład higieny weteryna
ryjnej lub inny właściwy instytut; w razie gdy, 
przyczyną śnięcia ryb będzie niedobór wody spowo
dowany suszą, ubezpIeczający jest obowiązanI uzy
skać potwierdzenie dotyczące stanu r poziomu wód 
z Instytutu Meteorologii 1 Gospodarki Wodn~j, r 

5) dopilnować, ,aby lekarz weterynarii ichtiopatoloQ 
dokonał po każdej wizycie odpowiedniego wpisu 'Ił. 
książce kontroli (zeszycie), z uwzględnieniem ro:lpo~ 

znania i zaleceń, 
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') przeprowadzać niezbędne remonty konserwację 
stawów i ' urzqdzeń stawowych, 

,) umożliwić PZU w każdym <.:zasi. -oględziny obiektu 
rybackiego i zbadanie warunków, w jakich, prze by
wajq ryby, oraz kontrolę dokumentacji obiektów 
rybackich. 

2. W razie powstania szkody ubezpieczający jest obo
~iązany: 

,l) użyć wszelkich dostępnych mu środków w celu 
zmniejszenia szkody w -,ubezpieczonym mieniu oraz ' 
w celu zabezpieczenia tezpośrednio , zagrożonego 
mienia przed powiększeniem się szkody, 

• 2) niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin 
od powstania szkody, zawiadomić ,o , szkodzie PZU, 
lekarza weterynarii ichtiopatologa i okręgowe ' zrze
szenie producentów ryb - w celu komisyjneg6 usta
lenia przyczyn ' powstania szkody t wysokości strat , 
w rybach oraz sporządzenia na tl'l okoliczność odpo
wiedniego protokołu, 

3) dostarczyć PZU, ' jeżeli szkoda powstała wskutek za
trucia lub uduszenia ryb, wyniki analiz laboratoryj~ 
nych śniętych ryb i próbek wody, wykonanych przez 
właściwe pracownie zakładu higieny weterynaryjnej 
bądżprzez inny właściwy instytut, a w przypadkil 
szkody spowodowanej niedoborem wody 'na skutek, 
suszy - przedstawić potwierdzenie stanu i poziomu 
wód z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 
koszty badań i opinii ponosi ub~zpieczający, , 

4) przedstawić oryginał księgi (karty) stawowej. 

3. Jeżeli ubezpieczający dopuścił się rażącego nie
dbalstwa w wykonaniu obowiązków określonych w 115t. '2 
pkt l, odSzkodowanie się nie należy, chyba że zapłata ca
łości lub części odszkodowania odpowiadałaby wdanych 
okolicznościach zasa(lom współżycia społecznego albo 
interesom gospodarki narodowej. 

, § 19. 1'. PZU możeodmówlć odszkodowania, ' jeżeli 
niewy'konanie obowiązków określonych -w § ' 18 ust. 1 
pkt 2 i 6 nastąpiło z winy umyślnej ubezpieczającego 
i było wyłączną przyc~ynl\powstania szkody. 

2, Jeżeli zawinione niewykonanie ' przez ubezpiecza
jącego któregokolwiek z obowiązków okr~ślonychw § i8 
ust. 1 pkt 2, 4 i 6 przyczyniło się do powstania ' szkody 

I miało wpływ, najejrozm1ar, PZU może zmniejszyć od,.. 
Izkodowanie o 50"/0. . 

3. PZU może jednak odmówić. odszkodowania, w ra
zie gdy na skutek niewykonania przez ubezpieczającego 
obowiązków określonych w ł 18 niemożliwe jest ustale
nie przyczyny szkody lub jej rozmiaru. 

Postanówlenia końcowe. 

§ 10. W porozumieniu I: ubezpieczającym mogą byd 
wprowadzóne do umowy ubezpieczenia postanowienia d'o
datkowe 'lub odmienne od ustalonycl:i w ogólnych warun
kach. Postanowienia ' te nie ' mcgą być sprzeczne z bez
względnie obowiązującymi przepisami prawa. 

Ustalanie mnotnlka krotności. 

§ 21. 1. Za mnożnik krotności przyrostu wartości ryb 
uważa sIę liczbę wyrażającą wielokrotność przyrostu 
wartości ryb w czasie trwania danego stadium chowu 
(hodowli) prowadzonego według zasad racjonalnej gospo
darki rybackiej. Mnożnik ten ustala się przez podzielenie 
wyliczonej w~rtości ryb odłowionych po zakończeniu / 
danego stadium chowu (hodowfi) przez wartość ryb uży
tych do obsady stawu. Wyliczenia mnożnika dokonuje się 
według następującego wzoru: 

a X b X c X d wartość ryb po odłowie 
N ,- --'-' -~-,-:-.,..--

a X f X g wartość ryb obsadowych 

gdzie: 
a - ilość ryb obsadowych W sztukach, 
b - współczynnik . przetywalności, 
c - średnia masa wynikowa 1 sztuki w kg przy odłowie, 
d - cena 1 kg wyprodukowanych ryb (umowna), 
.f - , średnia masa ' 1 sztuk.iobsadowej (w kg), 
g - «;:ena 1 kg ryb obsadowych ' (umowna). . 

2. Za przeżywalność obsady ryb uważa się wyrażon4 
w procentach obSady li«;:zebność ryb, która przeżywa peł
'ny czas trwania stadium chowu (hodowli) od chwili obsa
dzenia stawu do odłowu; za współczynnik przeżywalności 
uważa:śię przezywalriość . wyrażoną w ułamku dziesiętnym. 

c zę ś ,ć C 

'I. Tabela do \ ustaJania " wysokości szkody w karpiach w 'poszczególnych stadłach chowu (hodowli). I 

, 
Procent sumy ubezpieczenia (§ 6 liSt. I) przyjmpwany do ustalenia 

wysokości szkody 
" 

Stadium chowu (hodowli) 
okres chowu (hodowli) w-' miesiącach okres zimowania 

, w miesiącach 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 

Narybek letni z wylęgu (I prze-
sadka) 30 80 100 -- --i----" ------------------
Narybek jesienny z narybku 
letniego (II przesadka) 20 40 , BO 90 100 100 100 100 100 100 --' - '- --I-----------Narybek z wylęgu (bez II prze- , ' 

sadki) 10 30 50 70 BO 90 100 100 100 100 100 100 100 -' --- 1""'iOO --
Kroczek z narybku 10 20 40 60 ' 80 ~ 90 '100 100 100 100 ' 100 100 

·w 100 TbO - -
Ryba towarowa 10 2(1 , 40 - aO 90 90 100 10Q 100 100 100 

. Do ustalenia WYSOkości szkody , w selektach l tarlakach w ()kresiechowu (hodowli) oraz zimowania przyjmuje siq 
.100% sumy 'ubezpieczenia 
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IL Tabela do ustalania 'wysokości szkody w pstrągach w poszczególnych stadiach chowu (hodowli), 

Procent sumy ubezpieczenia (§6 ust. 1) przyjmowany do ustalenia -
S.tadium chowu wysokości szkody 

(hodowli) okres chowu (hodowli) i zimowania w miesiącach 
1 2 3 4 5 6 7 - 8 

;. 

Narybek wczesny do jesiennego 20 40 ' 60 80 100 / 

ZiI~,owanie narybku WO 100 100 100 \ -; 

Ryba towarowa 30 50 70 80 90 90 ' , 100 lOO 
-

Do ustalenia wysokości ' szkody w selektach i tarlakach w okresie chowu (hodowli) oraz zimowania przyjmuje siQ 
1009!. sumy ubezpieczenia: 

HI. Do ustal~nia wysokości szkody w karpiach i pstrągach w okresie magazyno\\Tania danego stadium chowu 
(hodowli) przyjmuje się · ' 100% sumy ubezpieczenia. 

• 
Załącznik nr 2 doobwieszczenl~ 
Prezesa Państwowego Zakłada Ubez
pieczeń z dnia 11 grudnia- 1986 r, 
(p.oz. 29) ' . 

TARYFA SKŁADEK .zA UBEZPIECZENIA UMOWNE HODOWLI l CHOWl!' STAWOWEGO RYB 

§ i. Taryfa skŁadek ma zastosowanie do ubezpieczeń 
umownychztl):Vieranych z jednostkami gospodiUki uspo
łecznionej nie uspołecznionej oraz ' z osobami fizycz
nymi. 

§ ,2. Taryfa zawiera jednante stopy ; składek dla jed
ri6stek ' goipodarki . uspołeCznionej .. . i " nie ' uspołE!c'znionej 
oraz os óS -fizycznych. , '" . . 

§ 3. Składkę. zaubeipieczenie ryb ustala się 'mnożąc 
sumę ubez:pieczenia ustatoną odrębnie dla każqegQ sta
dium. chowu (hodpwlii przez stopę skl.adki wyraj:oną w
procentach. 

§ . 4. 1. ,Jeżeli nie umOWlOno się inacz~j)jedno'stki 
gospodarki uspołecznionej oplacają składkę w terminie 
30 dni od daty otrzymania dokumentu ubezpic'czenia. 
Jednostki gospodarki ńie -uspołecznionej i osoby fizyczne 
oplacają . składkę jednocześnie z zawarciem umowy ubez
pieczenia, a -jeżeli umowa doszła do skutku przed ' dorę
czeniem dokumentu ubezpieczeliia - w ciągu 14 dni od 
jego doręczenia. ' 

2. Zarybyzbyfe, ' Śnięte lub utracone w okr~sie ubez
pieczenIą pobiana składka nie podlega zwrotowi. 

§ 5. 1. Składkę za ' ubęzpieczenie ryb pobiera sit:: 

n~edoboru wody oraz ucie.czki ryb wynosi 1,2% sumy 
'ubezpieczenia. ' , 

2. Przy ubezpiecze'niu ~d poszczególnych ryzyk stopy 
skład,ek wyn,osz~: 

Stopa składki w procentach sumy 
Przedmiot ubezpieczenia -
ubezpie-

zatrucie niedobór 
czenia 

. i uduszenie ucieczka ryb wody 

karpie 
t pśtrągi 0,9 0,3 . 0,3 

§ -8. Jeżell ubezpieczający przed lIpływem okresu 
ubezpieczenia karpi i pstrągów zgłosił wniosek o przedłu- . 
żenie tego okreSU, składka za Każdy rozpoczęty miesi~c 
ponad okres ustalony w u,mowie ubezpieczenia wynosi: . 

. 1) przy ubezpieczeniu łącznie od wszystkich 3 ryzyk 
(zatrucia i uduszenia, ucieczki ryb, niedoboru wody) 
- 0,150/8 sumy ubezpieczenia, , , 

2) przy ubezpieczeniu od poszczególnych ' ryzyk: 
a} zatrucia i udusżenia - Q,10% sumy ubezpieczenia, 
b) ucieczki ryb - O/O·WO suiny ubezpieczenia" 
c) niedoboru wpdy - 0,05010 sumy ubezpieczenia. 

'za okres ubezpieczenia określony w ' ogólnych warunkach '.' 
dla poszczególnych stadiów Ich chowu lub hodowli. § 9. Stopa ' składki za ubezpieczenie ryb w okresie 

- . przetrzymywania w ~agazynie wynosi .°,7°/0 sumy ubez-
2; Składka za ubezpieczenie ryb jest uzależn'lona- od 

llości -ryzyk objętych ubezpieczeniem. , . pieczenia. 

§ 6; W ubezpieczeniu powszechnym ryb storY skla
de~ mogą być obniżone, nie więcej jednak niż o 3cNiI. 

§ 10. Stopy składek podane w § 7-9 obowiązują na 
okres 2 lat i po tym okresie PZU dokona ponownej kal
kulacji składek. 

§ 7. 1. Stopaskł~dki za ubezPi~~zenl~' k~rpi i pstrą- , §. 11. Składkę za ubezpieczenie gatunków ryb , nlo 
gów od , szkód powstały.ch wskutek zatrucia i uduszenia" Wymienionych w § 7 i 8 ustala PZU. ' 


