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OBWlESZCZENIE PREZESA PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 

z dni~ 17 grudnia 1986 r. 

.. , 

• w sprawJe' ogłoszenia zmian w ,taryiie nieprzemysłowej za ubezpieczenia umowne mlenl'a- od ognia 
zdarzeń losowych. , 

łnnyc!i 

1. Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dńia 20 wrze-
lnla ·1984 r. o ubezpieczeniach mają1kowych i osobowych 

. (Dz. U. Nr 45, poz. 242) Qgłasza się ' zmiany w taryfie nie- ' 
przemysłowej za ubezpieczenia umowne mienia ,od ognIa 
1 innych- zdarień losowych, stanowiącej załącznik nr 4 do 
obwieszczenia Prezesa Państw()wego Zakładu Ubezpieczeń 
z dnia 30 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszeń.ia ogólnych 
warunków ubezpieczenia mienia jednostek . gospodarki 
uspołecznionej i 'nie uspołecznionej' od ~gnia f innych 

zdarzeń 'osowych oraz taryf składek za te ubezpieczenia 
(Monitor Polski Nr 45, poz. 289), zatwierdzone uchwałl\ 
nr 76 :Rady Ubezpieczenio:wej z dnia 25 listopada 1986 r. 

2. Zmiany, o których mowa w ust. .1, stanowIą za'" 
łącznik do niniejszego obwieszc~enid. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wchodzą w ży
cia z dnięm ogłoszenia. 

Prezes Państwowego ' Zakładu Ubezpieczeń I 'A. AdamskI. 

Załącznik do- obwieszczenia Prezesa 
Pąństwowego Zakładu Ubezpieczeń ,,' 
z dnia 17 grudnia 1986 r. (pOz. 30) 

ZMfANY W T ARYFIE NIEPRZEMYSŁOWEJ ZA UBEZPIECZENIA UMOWNE MIEN[A . OD OGNIA l INNYCH , ",'. 
" ZDARZEŃ LOSOWYCH 

, W tar ytie niepI:Zemysłowej za ubezpieczenia' U1~owne 
mienia od ognia i innych zdarzeń losowych wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) w § 5 dodaje się ust. 3 j 4 w brzmieniu: 

,,3. Wysokość stawek taryfowych za ubezpieczenie 
grobli stawów ryb,acklch oraz urządzeń , hydro
techniczn ych i ,rybackich na tych stawach wy
nosi: 

I , Sta~ki taryfo~e 
Poz, 

I 
Przedmio t ubezpieczenia ~ 0/00 sumy 

ubezpieczenia 

1 groble sta~owe 1,0 
2 ' urządzenia hydrotechniczne i 

rybackie ,- mnichy, przepusty, 
jazy i inne piętrzenia wody .. 
płuczki, sadze i przegrody, 
akwedukty, doproWadzalniki i 
odprowadzalniki wody, baseny, . 
odłówki ' 2,0 
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4, Sta~ki,o których mowa ~ ust. 3, dotyczą ' ubeż- , 
pieczenia grobli stawowych oraz urżądzeń 'hydro
technicznych i rybackich od ich uszkodzenia ' 
(zniszczenia) na skutek : . :': 

1) niszczycielskiego działania ~ezbrariych ~ód 
lub 

2) uszkodzenia grobli przez ,szkodniki, 

powodującego ~ydostawanie , się ~ody ' ze st'aj.. 
WÓWi ubezpieczenie je'st reaM.zo~ane na pod. " 
stawie ogólnych ~arunkó~ ubezpie'czenia mie
nia jednostek gospodarki uspołecznionej ' oraz 
jednostek gospodarki nie uspołeq:nionejodognia ' 
i innych zdarzeń losowych, z odpo~iednim Z/I

stoso~aniem § 37 załącznika nr 1 i §- 20 załącz
nika nr 2 do obwieszczenia.", 

2) w § 11 dodaje się drugie zdanie ~ brzmieniul 

"Nie dotyczy to ' mienia , o któWm mowa W § 5',,' 
ust. 3 i 4". , 

OBWIESZCZENIE PREZESA ZAKŁADU UBEZPJ,l3CZEŃ SPOŁECZNYCH 

z: dnia 10 lutego 1987 r. 

~ sprawie wysokoścl wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej 'w 191!6 r~ , 

Na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 30 stycznia 1986 r. w sprawie szczegółowych 
zasad waloryzacji świadczeń emei'ytalno-rentowych (Dz. U. 
Nr , 2, poz. 14) ~ porozumieniu z' Prezesem Glównego' 
Urzędu Statystycznego ogłasza się, ,co następuje: 

, 1. Przeciętne miesi ęczne wynagrodzenie ,w gospo-
darce uspoł€czn~onej w.1986 r. ' wzrosło o 20,4%

, , 

2. Kwota wzrostu podstawy wymiaru świadczeń eme
rytalno-rentowych, w myśl art. 74 ust. 1 ustawy ' z , dnia 
14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowni. 
ków i ich rodzin (In. U. Nr 40, poz. 267, z 1984r. Nr 52, 
poz. 268 i 270 i z 1986 1'. 'Nr 1, poz. 1), w 1987 r. nle może 
być wyższa niż 6135 zł. ' 

Prezes Zakiadu Ubezpieczeń Społecznych: J. Sekuła 

Oplata za prenumeratę Monitor,a Polskiego \vynosi; rocznie ' 1200,- zł, p6łrocznl~ 750.- zL ' 

f1oczano z polecenia Prezesa Rady Ministr6w 
w Zakladacll Graficznych ,;Tamka":, Z3kład nr I, Warszawa, ul. Tamka 3. 
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