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§ 17. W razie delegowania, na wniosek zgłaszają-o 

cego, pracowników urzędu ' probierczego albo oddziału 
urzędu pr.obierczeg.o do dokonania badań wyrobów lub 
półfabrykatów z metali szlachetnych poza siedzibę urzędu 
pr.obierczego alb.o odąuału urzędu probierczego, zgłasza
jący ponosi koszt przejazdu, . noclegów i diet delegowa
nych . pracowników według obowiązujących przepisów 
o należnościach za czas podróży służbowych na obszarze 

.\ 
§ 1-16 pobiera się opłaty w wysokości u7;aleŻDiooej od, 
czasu z.użytego nił ich wykonanie i od wart.PŚp materia
łów zużytych w ..czasie wykonywania tych (:zy.nnoŚ<;i. 

2. Za podstawęustałenia wysokości opłaty, ,o której 
mowa w ust. 1, przyjmuje się: 

\ ' kraju. 

1) stawkę 1100 zł za każdą rozpoczętą g.odzinę pracy 
praco~nika Yiykonującegoczynności probiercze 'lub 
gemmologicme, 

/ 

§ 18. 1. Za wykonanie czynności nie określonych w • 2) wartość zużytych materiałów w cenie ich nabycia. 
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ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO 

z dnia 23 czerwca 1988 r. 

w sprawie ustalenlawsuŹIllka przeliczeniowego 1 mI powierzchnI użytkowej budvaku mieszkalnego w celu ' 
. przeliczeń wkładów .oszczędnościowych za 1987 r, 

Na podstawie i§ 7 ust. 1 uchwały nr 268 Rady Mini
strów z dnia ·27 grudnia 1982 r. w sprawie zasad realizacji 
i finansowania budownictwa mieszkaniowego {Monitor 
Polski z 1983 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 38, poz. 220 .oraz Dz. U. 
z 1987 r Nr 23, poz. 132) .oraz w związku z § 11 i § 12 
ust. 1 i 2 zarządzenia Prezesa Na-rodowego Banku Pol
skiego ·z dnia 21 kwietnia 1983 r. w sprawie zasad i .wa:· 
runków gromadzenia przez ludność środków własnych na 
cszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych ,(Monitor 
P.olski Nr 14, poz. 83 i Nr 42, poz. 245, . z 1985 r. 'Nr 24, 
poz. 188 oraz z t988 r. Nr 5, poz. 51) zar.ządza :się, co 
nastli1Puje: 

§ . 1. W .celu przeliczenia wartośd wkładów lokowa-

nych w 1987 r. na oszczędnościowych książeczkach ,mies~- -
kaniciwych Powszechnej Kasy OszczędnoŚci i banków 
spółdzielczych na liczbę m2 powierzchni użytkowej bu· 
dynku mieszkalnegp ustala się- wskainik prwliczeniowy 
l ·mzpowierzchni 'uży-tkowej dla bud.ownictwa mieszka
ni.owego: 

l) sp(>łpuelczego W'ielorodzi~Reg0 w wysokości 
40.200 zł, 

2) jednorodzinnego - w wySOKOŚci 43.400 zł. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Pr.ezes Narodoweg'o Banku Polskiego: w z. Z. Pakuła 

In 
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 21 czerwca 1988 r. , ,,. 

w sprawie wysokQłcl norm 'nlekł6Jych wynagrądzeń maawanych -za .kou,tV łłzf*uia przydlod6w dJaoeelów 
opodatk(łwanła p.Udem dochodowym osób prawnych ale bcdłcy.ch jeUoiłkadgoapodarkl U8pOIecmlonej. 

Zgodnie z § 9 .ust. :2 oraz ~ 33 ust. .2 rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 13 maja 198.8 r. w sprawie po
datków 9brotowego i dochodowego od osób fizycznych 
i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki 

przy obrocie ;roc~ym zł 
ponad do 

100.000.000 

. uspołecznionej (Dz. U. Nr 11, poz. 121) podaje się do 

- kwotę 525.31.2 z·t jako odpo
wiadającą 1.5",krotnej prze
ciętnej rocznej 'płacy w gospo
qarce uspoleczni.onej z roku 
1987, 

. wiadoJPości, że dla celów opodatkowania dochodQw osób 
prawnych . nie będącyćh jednostkami gospodarki uspołecz- . 
nionej podatkiem dochodowym za 1988 L, na podstawie 
danych o wysokości przeciętnej płacy w gospodarce uspo

.łecznionej z roku 1987, nie uznaje się za koszty uzyskania 
przychodów wynagrodzeń wypłaconych w okresie od 
1 lipca 1988 r. do 31 grudnia 1988 r. osobom, o których 
m.ow~ w .§ 9' u~t. 1 tego rozporządzenia, w wysokości prze
kraczającej: 

100.000,000 300.000.000 

300.000.000 

172 . 

- kwotę 612.864 zł, jako odpo
wiadającą 1,15-krotnejprze
ciętnej rocznej płacy w gospo
darce uspołecznionej z roku 
1981, 

- kwotę 781.%8 zł, jako ódpo
wiadają.cą 2,25-krotnej prze
ciętnej rocznej płacy w .gospo
darce uspołecznionej z roku 
1987. 

Minister Finansów: B. SamojIik 

OBWIESZCZENIE PREZESA PA~STWOWEGO ZAKŁADU . UBEZPIECZEA 

z dnia 21 czerwca 1988 ' r. 

W sprawie ogłoszenia imIan w ogólnych warunkach ubezpieczenia mieszkań i taryfie składek za to ubezpieczenie. 

. t. Na podstawie art. 12 ust. ·3 ustawy z dnia 
20 września ·1984 .r. o ubezpieczeniach majątkowych i oso- . 

bowych (Dz. U. Nr 45, poz. 242) ogłasza się: 
l) zmiany w Ggólnych warunkach ubezpieczenia mieiz-, 
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kań. stanowiących załącznik nr 1 do obwieszczenia. 
Prezesa -Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 
12 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych 
warunków ubezpieczenia mieszkań i taryfy składek 

' za to ubezpieczenie (Monitor Polski Nr 38. poz. 256), 
zatwierdzone uchwałą nr 108 Rady Ubezpieczeniowej 
z dnia 31 maja 1988 r.. 

2) zmiany w taryfie składek za ubezpieczenie mieszkań. 
stanowiącej załącznik nr 2 do powołanego W pkt l .. 

Poz. 172 

obwieszczenia Prezęsa Państwowego Zakładu Ubez
pieczeń, zatwierdzone uchwałą nr 109 Rady Ubezpie
czeniowej z dnia 31 maja 1988 r. 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 ,stanowią załącz
niki nr 1 i 2 do niniejszego obwieszczenia. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1. wchodzą w ży· 
cie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Państwowego Zakładu Ub~zpieczeń: A. AdamskI 

Załącznik nr 1 do . obwieszczenia 
Prezesa Państwowego Zakładu Ubez
pieczeń z dnia 21 czerwca .1988 r. 
(poz. 172) 

ZMIANY W OGOLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZEN lA MIESZKAI'l 

W ogólnych warunkach ubezpieczenia mieszkań wpro
wadza się następujące zmiany: . 

1) w § 7: 

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
,,6) powstałe wskutek zawilgocenia mieszkania 

i pomieszczeń z powodu nieszczelności insta
lacjiwodnokanalizacyjnej lub urządzen odpro
wadzających wodę z dachu (rur spustowych 
i rynien), jeżeli spowodowane zostały .zanied
baniem przez ubezpieczającego ?,bowiązku 
konserwacji tych urządzeń i instalaCji w obrę
bie ubezpieczonego mieszkania lub budynku 
stanowiącego własność ubezpieczającego", 

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 
,,7) powstałe. wskutek przenikania wód grun~o

'wych", 

2) w§ 11: 

a) dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu: 
,,3. Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta 

według zasad określonych w § 21 ust. 2, wy
sokość szkody w przedmiotach pochodzenia ' 
zagranicznego, które nie są importowane do 
PRL, ustala się na podstawie cen komisowych, 
a' w przypadku przedmiotów zakupionych za 
waluty wymienialne - z zastosowaniem prze-

licznika ustalonego przez Przedsiębiorstwo 
Eksportu Wewnętrznego «Pewex».", ' 

b) dotychczasowy ust. 3 oznacza się jako ust. 4, 
a zawarte W nim wyrazy "w ust. 1 i 2" . zastępuje 
się wyrazami ;,w ust. l, 2 ·1 3", 

c) dotychczasowy ust. 4 i5 oznac..za się jako ust. 
' 5 i 6; 

3) w § 12 w ust. 2 na końcu zdania' dodaje . się wyrazy 
"z uwzględnieniem § 11 ust. '3", . 

4) § 21 otrz~uje brzmienie: 

,,§ 21. 1. Odpowiedzialność PZU z tytułu umowy 
ubezpieczenia mieszkania mOŻe być, za 
opłatą dodatkowej składki, rozszerzona na 
'ruchomości -domowe lub stałe elementy 
mieszkania ' określon'e w ,§ , 9 ust. 2 pkt 1 
i 2 - w granicach zadeklarowanej dodatko
wej sumy ubezpiel;zenia. 

2. Przy ubezpieczeniu !ll!eszkań na sumy .od 
400 tys. zł w umowie może być ustalone, 
że wysokość szkody w przedntiotach pocho-

,dzenia zagranicznego, nie importowanych 
do PRL, określa- się na zaśadach § 11 ust. 3; 
nie stosuje się wówczas obniżki składki, 
o której mowa w § 3 pkt 2 taryfy składek 
za ubezpieczenie miesz~ań". 

Załącznik nr 2. do obwieszczenia 
Prezesa PcuS.stwowego Zakładu ' Ubęz~ 
pieczeń z dnia 21 czerwca 1988 r. 
(poz. 112) 

ZMIANY W TARYFIE SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE MIESZKAril 

W taryfie składek za ubezpieczenie mieszkań wpro
wadza sięnastępuj,!ce zmiany: 

1) w § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

.. 5) za ubezpieczenia dodatkowe: 
a) dziel sztuki, przedmiotów ze srebra, złota lub 

platyny. monet złotych i srebrnych oraz praw-o 
dziwej biżuterii - 11%0. 

b) stałych elementów mieszkania - 11%0 
~ od każdego tysiąca złotych dodatkowo zadekla
rowanej sumy ubezpieczenia", 

2) w § 3: 

af po początkowych ,wyrazach "W ubezpieczeniu 

mieszkań" dodaje się wyrazy "z wyjątkiem ubez
pieczeń dodatkowych" , 

b) w pkt 2 na końcu dodaje się zdanie w brzmieniu: ' 
"Obniżek tych nie stosuje się w umowach ubez
pieczenia, w których wysokość szkody ustalana 
jest na zasadach określohych w § 11 ust. 3 ogól
nych warunków ubezpieczenia mieszkań.", 

3) dodaje się§ 4 w brzmieniu: ' 

,,§ 4. Prezes PZU może wprowadzić ' na terenie dane-, 
go województwa inne stawki aniżeli określone 

w § 2 i 3, jeżeli zachodzi taka potrzeba ze 
względów akwizycyjnych uwarunkowana ;est 
wyniktl,mi ubezpieczenia." 


