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ZARZĄDZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU KONTROLI PUBLIKA€JII WIDOWISK 

z dnia 17 listopada 1987 r. 

w sprawie pozbawienia debitu komunikacyjnego. 

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 
1981 r. o kontroli publikacji i widowisk (Dz. U. Nr 20, 
poz. 99, z 1983 r. Nr 44, poz. 204 i z 1984 r. Nr 5, poz. 24) 
zarządza się, co następuje: 

§ 2. Pozbawienie debitu obowiązuje przez okres 
pięciu lat. 

§ 1. Pozbawia się debitu na obsza.ze Polskiej Rze
czypospolitej Ludowej kwartalnik ;,Aneks"·, wydawany 
. przez Polskie Koło Naukowe Uppsala ' - London w Lon
dynie. 

§ 3. Zarządzenie wchodźi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Głównego U.rzędu Kontroli Publikacji Widowisk: 
S. Kosieki 
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OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

/ 

z dnia 10 grudnia 1987 r: 

w sprawie wysokośći najnłższego wynagrodzenia na rok 1988 pracowników zatrudnionych .w uspołecznionych 

zakładach pracy. 

Na podstawie § 1 ust. 2 uchwały nr 16 Rady Mini
strów z dnia 16 lutego 1987 r. w sprawie zasad podwyż
szania naJmzszego wynagrodzenia ' w uspołecznionych 

zakładach pracy (Monitor Polski Nr 8, poz. 64) ogłasza 

- -' się, że od dnia 1 stycznia 1988 r. najniższe wynagrodzenie 

pracowników zatrudnionych w uspołecznionych zakładą.ch 
pracy za obowiązujący pracownika pełny miesięczny wy
miar czasu pracy wynosi 9.000 złotych . 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: J. Pawłowski 
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OBWIESZCZENIE PREZESA PANSTWOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEN 

z dnia 19 grudnia .1987 r. 

w sprawie ogłoszenia zmian w ogólnych warunkach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz 
" w zbiorze taryf składek za to ubezpieczenie. " 

1. Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dni~ 
.20 wrzesma 1984 r. o ubezpieczEmiach ' majątkowych 
i osobowych (Dz. U. Nr 45, poz. 242) ogłąsza się: 

1) zmiany w ogólnych warunkach ubezpieczenia na
stępstw nieszczęśliwych wypadków, stanowiących za- , 
łącznik nr ' l do obwieszczenia Prezesa Państwowego 
Zakładu Ubezpieczeń z dnia 20 listopada 1985 r. w 
sprawie ogłoszenia ogólnYch warunków ubezpiecze
nia następstw nieszczęśliwych wypadków i taryf 
składek za to ubezpieczenie (Monitor Polski Nr 42, 
poz. 269 i z 1986 r. Nr 33, poz. 248), zatwierdzone 
uchwałą nr 95 Rady Ubezpieczeniowej z dnia 8 grud
dnia 1987 r., ' 

2) zmiany w :zbiorze taryf składek za ubezpieczenia 
następstw nieszczęśliwych ' wypadków, stanowiącym 
załącznik nr 2 do powołanego w pkt 1 obwieszczenia 
Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń, . zatwier
dzone uchwałą nr ' 96-Rady Ubezpieczeniowej z dnia 
8 grudnia 1987 r. 

2. Zmiany, o których mowa w ' ust. 1. stanowią za
łączniki nr 1 i 2 do niniejszego obwieszczenia. 

3. Zmiany, o których mowa w . ust. 1. wchodzą w 
życie z dniem 1 stycznia 1988 r. 

Prezes Państwowego Zakładu Ubezpieczeń: A Adamski 

Załącznik nr l do obwieszczenia 
Prezesa Palistwowego Zakładu Ubez
pieczeń z dnia 19. grudnia 1987 r. 
(poz. 317) 

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 

W ogólnych warunkach ubezpieczenia następstw 

nieszczęśliwych wypadków wprowadza się następujące 
zmiany: . 

l) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2: Umowę ubezpieczenia . zawiera się w formie 
imiennej lub bezimiennej.", 

2) w części szczegółowej w tytule "Grupowe ubezpie
czenie pracowników w uspołecznionych zakładach 

pTacy" skreśla się wyraz "uspołecznionych", 

3) § 31 otrzymuje. brzmienie: 
,,§ 31. Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęŚli

wych wypadków pracowników w zakładach 

pracy obejmuje pełny zakres." 
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Z-aiącznik nr 2 do obwieszczenia 
Prezesa Państwoweg J Zakładu Ubez
pieczeń z dnia 19 grudnia 1987 r. 
(poz. 317) 

ZMIANY W ZBIORZE TARYF SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ·· 

W zbiorze taryf składek za ubezpieczenia następstw 
nieszczęśliwych wypadków wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 3 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

,,10. Przy umowach ubezpieczenia zbiorowego, obej
mujących osoby wykonujące pracę ' dorywczą, 

. składkę oblicza się od liczby roboczodniówek
bez względu na liczbę godzin przepracowanych 
w ciągu dnia. Jako składkę za jedną roboczo
dniówkę . przyjmuje 'się 0,5% składki rocznej. 

Podstawę do obliczania składek przy umowach 
ubezpieczeniii( zbiorowego stanowi liczba osób 
zatrudnionych w danej jednostce, planowany 
stan zatrudnienia na dany okres ubezpieczenia 
lub średni stan :zatrudnienia w zależności od 
umowy.", 

2) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Taryfę składek stosuje się do umów grupowego 
ubezpieczenia pracowników w zakładach pracy." 
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OBWIESZCZENIE PREZESA PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 

z dnia 19 grudnia 1987 L 

w sprawie ogloszenia taryfy składek za ubeżpfeczenie maszyn elektr)'(':zttych od szkód elektrycmych. 

1. Na podstawie art. 12 list. 3 ustawy z dnia 
20 wrzesma 1984 L o ubezpieczeniach majątkowych 

i osobowych (Dz. U. Nr 45, poz. 242) ogłasza się taryfę 

składek za ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód 
elektrycżnych, ziitwierdzoną uchwałą nr 94 Rady Ubez
pieczeniowej z dnia 8 grudnia 1987 L , stanowiącą załącz

nik ~o niniejszego obwieszczenia . 

2. Traci moc taryfa składek za ubezpieczeriie maszyn 
elektrycznych od szkód elektrycznych, stanowiąca za
łącznik nr 5 do obwieszczenia Prezesa Państwowego Za,-

kłMu Ubezpieczeń z dnia 30 listopada 1985 L W spra
wie ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia . mienia 
jednostek gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej 

od ognia i innych zdarzeń losowych oraz taryf składek 

za te ubezpieczenia -(Monitor ' Polski Nr 45, poz. 289 oraz 
:z 1987 L Nr 3, poz. 30 i. Nr 18, poz. 15'9) . 

3. Taryfa składek, o której mowa w ust: l, wchodzi 
w życie z dniem l stycznia 1988 r. ' 

Prezes Państwowego Zakładu Ubezpieczeń : A. Adamski 

Załącznik do obwieszczenia Preze , a 
Państwowego Zakładu Ubezpieczeli 
z dnia 19 grudnia 1987 ,r. (poz. 3111) 

TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE MASZYN ELĘKTRYCZNYCH OD SZKÓD ELEKTRYCZNYCH 

Zakres stosowania taryfy 

§ 1. . Niniejsza taryfa składek ma zastosowanie do 
ubezpieczenia należących do jednostek gospodarki uspo
łecznione i maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych. 

Zasady obliczania składki; stawki, taryfowe 

§ 2. 1. Składkę roczną oblicza się od mocy znamio
nowej zainstalowanych urządzeń energetycznych, wyra
żonej w kilowatach (kW) lub w kilowoltoamperach (kVA) 
'według następujących stawek taryfowych : 

1) w ubezpieczeniu eiektrowni, elektrociepłowni ( za -

kładów energetycznych - 22 złote od l kW lub 
kVA mocy znamionowej, 

2) w ubezpieczeniu innych jednostek górnictwa i ener- . 
getyki - 551 zło tych od 1 kW mocy znamionowej, 

3) w ubezpieczeniu pozost ałych jednostek gospodarki 
uspołecznione j - 76 z10tych od l kW mocy znamio
nowej. 

2. Stawki taryfowe podane w ust. 1 pod legają korek
cie w takim stopniu, w jakim ulegają zmianie średnie 

koszty napraw maszyn elektrycznych, z uwzględn i eni em 
wyników finansowych ubezpieczenia i zasad kal ku lccji 
ustalonych w planie technicznym. 
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