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OBWIESZCZENIE PREZESA GŁOWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

z dnia 7 lutego 1990 r. 

w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce uspołecznionej w 1989 r. 

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 24 października 
1986 r. o zakładowych funduszach socjalnym i mieszkaniowym 
w jednostkach gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 39, poz. 
192 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) ogłasza się, co następuje: 
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Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce 
uspołecznionej w roku 1989 wynosiło 206.758 zł. 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: F. Kubiczek 

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁOWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

z dnia 7 lutego 1990 r. 

w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sferze budżetowej i w sferze produkcji materialnej 
w 1989 r . 

Na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 
1989 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w sferze 
budżetowej (Dz. U. Nr 4, poz. 24 oraz z 1989 r. Nr 48, poz. 
261 i Nr 64, poz. 389) ogłasza się, co następuje : 

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w roku 1989 
wynosiło: w sferze budżetowej 194.371 zł, a w sferze 
produkcji materialnej 212.108 zł. 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: F. Kubiczek 
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OBWIESZCZENIE PREZESA GŁOWNEGO URZĘDU STATYSTYCZEGO 

z dnia 8 lutego 1990 r. 

w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w jednostkach gospodarki uspołecznionej w IV 
kwartale 1989 r. 

W związku z art. 2 ust. 1 pkt 4 oraz art. 12 ust. 4 ustawy 
z dnia 29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu (Dz. U. Nr 75, poz. 
446) ogłasza się, co następuje: 

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w jednostkach gos
podarki uspołecznionej w IV kwartale 1989 r. wynosiło 437.506 
zł i wzrosło w stosunku do III kwartału 1989 r. o 110,6%. 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: F. Kubiczek 
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OBWIESZCZENIE PREZESA GŁOWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

z dnia 12 lutego 1990 r. 

w sprawie przyrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 1990 r. 

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 27 grudnia 
1989 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń w 1990 r. 
(Dz. U. Nr 74, poz. 438) ogłasza się, co następuje: 

Przyrost cen detalicznych towarów i usług konsumpcyj
nych w styczniu 1990 r. w stosunku do grudnia 1989 r. 
wyniósł 78,6%. 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: F. Kubiczek 
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OBWIESZCZENIE PREZESA PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 

z dnia 17 stycznia 1990 r. 

w sprawie ogłoszenia zmian w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia rodzinnego na życie. 

1. Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 20 września 
1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. 
Nr 45, poz. 242 i z 1989 r. Nr 30, poz. 160) ogłasza się zmiany 
w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia rodzin
nego na życie, stanowiących załącznik do obwieszczenia 
Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 22 lis
topada 1985 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków 
grupowego ubezpieczenia rodzinnego na życie (Monitor 
Polski Nr 44, poz. 288, z 1987 r. Nr 3, poz. 30, Nr 18, poz. 159 

i Nr 37, poz. 318, z 1988 r. Nr 34, poz. 307 i z 1989 r. Nr 25, 
poz. 200), zatwierdzone uchwałą nr 25 Rady Ubezpieczenio
wej z dnia 15 grudnia 1989 r. 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik 
do niniejszego obwieszczenia. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wchodzą w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezes Państwowego Zakładu Ubezpieczeń: A. Adamski 
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Załącznik do obwieszczenia Prezesa 
Państwowego Zakładu Ubezpieczeń 
z dnia 17 stycznia 1990 r. (poz. 44) 

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA RODZINNEGO NA ŻYCIE 

W ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia ro
dzinnego na życie wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i do
daje się ust. 2 i 3 w brzmieniu: 

,,2. W sprawach nie uregulowanych w ogólnych waru
nkach mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywil
nego oraz ustawy z dnia 20 września 1984 r. 
o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych 
(Dz. U. Nr 45, poz. 242 i z 1989 r. Nr 30, 
poz. 160). 
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3. W porozumieniu z ubezpieczającym do umów ubez
pieczenia mo~ą być wprowadzone postanowienia 
dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniej
szych warunkach."; 

2) w § 6 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy ..400.000 zł" zastępuje się 
wyrazami ,,2.000.000 zł"; 

3) w § 28 w ust. 1 w pkt 4 skreśla się wyrazy "ubezpieczenie 
wygasa z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym 
małżonek ubezpieczonego zawarł ponownie związek 
małżeński" . 

OBWIESZCZENIE PREZESA PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 

z dnia 17 stycznia 1990 r. 

w sprawie ogłoszenia zmian w taryfie składek za ubezpieczenia umowne autocasco. 

1. Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 20 września 
1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. 
Nr 45, poz. 242 i z 1989 r. Nr 30, poz. 160) ogłasza się 
obowiązujące od dnia 1 stycznia 1990 r. zmiany w taryfie 
składek za ubezpieczenie umowne autocasco, stanowiącej 
załącznik nr 2 do obwieszczenia Prezesa Państwowego 
Zakładu Ubezpieczeń z dnia 5 grudnia 1988 r. w sprawie 

ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco 
i taryfy składek za to ubezpieczenie (Monitor Polski z 1989 r. 
Nr 1, poz. 9). zatwierdzone uchwałą nr 26 Rady Ubez
pieczeniowej z dnia 15 grudnia 1989 r. 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik 
do niniejszego obwieszczenia. 

Prezes Państwowego Zakładu Ubezpieczeń: A. Adamski 

Załącznik do obwieszczenia Prezesa 
Państwowego Zakładu Ubezpieczeń 
z dnia 17 stycznia 1990 r. (poz. 45) 

ZMIANY W TARYFIE SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIA UMOWNE AUTOCASCO 

W taryfie składek za ubezpieczenia umowne autocasco 
wprowadza się następujące zmiany: 

2) w § 8 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

,,1) samochody 0sobowe: 
1) w § 4 w ust. 2 skreśla się wyrazy "nie więcej niż 100000 zł". 

Składka w złotych za 
Pozy-

Pojemność sko-
samochody produkowane 

cja kowa silnika w państwach tary- w cm3 *) członkowskich w innych ty RWPG i Jugosla- państwach 
wi i 

1 do 900 oraz o na-
pędzie elektrycz-
nym 90000 360000 

2 901-1250 135000 990000 

3 1251-1500**) 180000 1350000 

4 powyżej 1 500 270000 1900000 

*) Dla samochodów z silnikiem rotacyjnym przyjmuje się faktyczną 
pojemność pomnożoną przez dwa. 

**) W tym również samochód marki Warszawa oraz samochody 
osobowe FSO 125p i Polonez o pojemności silnika do 1600 cm3

. 


