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3) w § 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
,,4. Odszkodowanie za szkodę powstałą wskutek rabu

nku przesyłki zawierającej złoto, srebro, wyroby 
z tych metali, kamienie szlachetne i perły, a także 
platynę i pozostałe metale z grupy platynowców nie 
może przekroczyć kwot określonych według zasad 
ustalonych przez Prezesa Narodowego Banku Pol
skiego w spraw[e wymagań, jakim powinny od-

powiadać stosowane w uspołecznionych jedno
stkach organizacyjnych środki ochrony wartości 
pieniężnych . Kwoty te (limity) wyznacza iloczyn 
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gos
podarce uspołecznionej za ubiegły kwartał ogłoszo
nego przez Główny Urząd Statystyczny i liczby 
"jednostek obliczeniowych" określonych przez Pre
zesa Narodowego Banku Polskiego." . 

Załącznik nr 2 do obwieszczenia Prezesa 
Państwowego Zakładu Ubezpieczeń 
z dnja 17 stycznia 1990 r. (poz. 46) 

ZMIANY W TARYFIE SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) . 

W taryfie składek za ubezpieczenie mienia w transporcie 
krajowym (cargo) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2: 
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Ogólną sumę składki ustala się w zaokrągleniu do 
100 zł. Najniższa składka z jednej polisy wynosi: 
1) w ubezpieczeniu według polisy obrotowej 

lub generalnej - 20.000 zł, 
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2) w ubezpieczeniu według polisy jednostko
wej - 5.000 zł .", 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

,,3. W razie wzrostu cen wysokość składki minimal
nej ulega zmianie stosownie do wskaźnika wzro
stu cen .", 

2) w § 4 wyrazy ,,81 %" zastępuje się wyrazami ,,80%". 

OBWIESZCZENIE PREZESA PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 

z dnia 17 stycznia 1990 r. 

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

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: 

1) zmiany w ogólnych warunkach ubezpieczenia mieszkań, 
stanowiących załącznik nr 1 do obwieszczenia Prezesa 
Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 12 listopada 
1985 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków ubez
pieczenia mieszkań i taryfy składek za to ubezpieczenie 
(Monitor Polski Nr 38, poz. 256, z 1988 r. Nr 19, poz. 172 
i z 1989 r. Nr 25, poz. 195), zatwierdzone uchwałą nr 12 
Rady Ubezpieczeniowej z dnia 15 grudnia 1989 r. 

2) zmiany w taryfie składek za ubezpieczenie mieszkań, 
stanowiącej załącznik nr 2 do powołanego w pkt 1 ob
wieszczenia Państwowego Zakładu Ubezpieczeń , za
twierdzone uchwałą nr 13 Rady Ubezpieczeniowej 
z dnia 15 grudnia 1989 r. 

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

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

Prezes Państwowego Zakładu Ubezpieczeń: A. Adamski 

Załącznik nr 1 do obwieszczenia Prezesa 
Państwowego Zakładu Ubezpieczeń 
z dnia 17 stycznia 1990 r. (poz. 47) 

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ 

W ogólnych warunkach ubezpieczenia mieszkań wpro
wadza się następujące zmiany: 

1) w § 4 w ust. 2 w pkt 1 wyrazy "na działce o powierzchni 
do 0,50 ha" zastępuje się wyrazami " na działce o powie
rzchni do 1 ha", 

2) w § 5 w pkt 1 wyrazy "milion złotych" zastępuje się 
wyrazami "trzy miliony złotych", 

3) w § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1) nie przekraczające 5% przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego w gospodarce uspołecznionej za rok 
ubiegły według Głównego Urzędu Statystycz
ne~", 

4) w.ł8 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1) nie przekraczające 5% przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego w gosPo~rye uspołeczl"lionejza 'rok 

ubiegły według Głównego Urzędu Statystycz
nego.", 

5) w § 19 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2) opłacenie obliczonej na podstawie obowiązującej 
taryfy składki ubezpieczeniowej za cały okres ubez
pieczenia z góry, chyba że w umowie przyjęto inny 
sposób opłacenia składki." , 

6) w § 20 w ust. 1 wyrazy "w budynkach położonych na 
działkach o powierzchni do 0,50 ha" zastępuje się 

, wyrazami "w budynkach położonych na działkach o po
wierzchni do 1 ha.", 

7) w § 21 w ust. 2 skreśla się wyrazy "Przy ubezpieczeniu 
mieszkań na sumy od 400 tys. zł", a po wyrazach "W 
umowie" dodaje się wyraz "ubezpieczenia". 
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Załącznik nr 2 do obwieszczenia Prezesa 
Państwowego Zakładu Ubezpieczeń 
z dnia 17 stycznia 1990 r. (poz. 47) 

ZMIANY W TARYFIE SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE MIESZKAŃ 

W taryfie składek za ubezpieczenie mieszkań wprowadza 
się następujące zmiany: 

,,3. Składka minimalna za ubezpieczenie krótkotermino
we nie może być niższa od 20% składki rocznej.", 

1)w§1 : 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2) w § 2 w pkt 3 wyrazy "o powierzchni do 0,50 ha" 
zastępuje się wyrazami "o powierzchni do 1 ha.", 

3) w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: ,,2. Składkę za ubezpieczenie krótkoterminowe, za
wierane na okres krótszy od roku, oblicza się od 
składki rocznej (ust. 1) za l i czbę miesięcy ubez
pieczenia, przy czym za miesiąc ubezpieczenia 
przyjmuje się okres 30 dni, a rozpoczęty miesiąc 
kolejny liczy się za pełny . ", 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

,,2) w zależności od wysokości sumy ubezpieczenia 
015%,20% lub 300,..6. Zasady udzielania obniżek ustala 
Prezes PZU. Obniżek tych nie stosuje się w umowach 
ubezpieczenia, w których wysokość szkody ustalana 
jest na zasadach określonych w § 11 ust. 3 ogólnych 
warunków ubezpieczenia mieszkań.". 

P.T. Prenumeratorzy 
Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego 

W związku ze wzrostem cen papieru. kosztów druku i opłat pocztowych aktualna cena prenumeraty od 
1 stycznia 1990 r. wynosi : 

Dziennika Ustaw - 97.750 zł, 
Monitora Polskiego - 54.400 zł. 

O wysokości dopłaty należnej od każdego z naszych odbiorców zawiadomimy odrębnie. 
.. Mamy nadzieję, że P.T. Prenumeratorzy zainteresowani dalszym otrzymywaniem wymienionych wydaw-

nictw przyjmą ze zrozumieniem prośbę o dopłatę do uiszczonej wcześniej przedpłaty i dokonają tej dopłaty 
w ciągu 14 dni od daty otrzymania indywidualnego zawiadomienia. 

Prenumeratorom, którzy nie wniosą doplaty, zwracane będą dokonane przedpłaty po potrąceniu 

należności za wysiane edycje. 
Wyliczone-przez nas kwoty prosimy wp/acać na konto bankowe Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady 

Ministrów w Narodowym Banku Polskim, Oddział Okręgowy Warszawa nr 1052-3157-139.11 . 
z adnotacją "dopłata do prenumeraty" . 

Wydział Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów 

Pojedyncze egzemplarze Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego można nabywać za gotówkę: 

w Warszawie: 
- w punkcie sprzedaży Wydawnictw Akcydensowych, al. I Armii Wojska Polskiego 2/4 (tel. 29-61 -73) - egzemplarze bieżące oraz z lat 1956-1989, 

- w księgarniach : Powszechnego Domu Książki " Uniwersus" , ul. Belwederska 20/22 (tel. 41-40-05); im. Stefana Żeromskiego, al. gen. K. Swierczewskiego 
119/123 (tel. 20-46-28) ; Wydawnictw Ekonomicznych i Budowlanych, ul. Żurawia 1/3 przy pl. Trzech Krzyży (tel. 21-44-05) - egzemplarze bieżące oraz 
z roku 1989; 

poza Warszawą - egzemplarze bieżące oraz z ostatnich 2 lat: 

- w punktach sprzedaży znajdujących się w urzędach wojewódzkich w: Białej Podlaskiej, Białymstoku, Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Kielcach, Krośnie, 
Lesznie, Opolu, Ostrołęce, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku, Przemyślu, Radomiu, Sieradzu, Skierniewicach, Suwałkach, Tarnobrzegu, Włocławku, 
Wrocławiu oraz w Urzędach Miast Krakowa i Łodzi ; 

- w punktach sprzedaży znajdujących się w sądach w: Białymstoku, Bielsku-B iałej , Bydgoszczy, Bytomiu, Częstochowie, Elblągu , Gdańsku , Gdyni, 
Gliwicach, Gorzowie Wielkopolskim, Jeleniej Górze, Kaliszu, Katowicach, Kielcach, Koninie, Koszalinie, Krakowie, Legnicy, Lublinie, Łodzi, Nowym Sączu, 
Olsztynie, Opolu, Ostrowie Wielkopolskim, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie, Słupsku, Szczecinie, Tarnowie, Toruniu, Wałbrzychu z siedzibą w Swidnicy, 
Wrocławiu, Zamościu i Zielonej 9órze. 

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Wydawnictw Urzędu Rady 
Ministrów, ul. Powsińska 69(71. 00-979 Warszawa P-1. -

Spóinione wpłaty na prenumeratę w '990 r. będą przyjmowane tylko do 30 czerwca br. Egzemplarze zaległe w ramach prenumeraty będą wysyłane z op6inieniem w stosunku do ich 
wydanie i za przesyłkę będą pobierane dodatkowe opłaty. których wysokość zostanie podana w informacji załączonej do paczki z wydawnictwami. Prenumerata jest realizowana na 
podstawie przedpłaty. Wpłata powinna być dokonana " przelewem-zamówieniem" lub trzyodcinkowym przekazem na konto Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów 
w Narodowym Banku Połskim. Oddział Okręgowy Warszawa nr 1052-3157-139.11 . Druki "przelewów-zamówień" lub przekazów mogą zostać wysłane zainteresowanym po 
uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania pisemnie lub telefonicznie do Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów. Na dowodzie wp/aty należy podać pełną nazwę instytucji 
(nazwisko i imię) i adres z numerem kodu pocztowego oraz liczbę zamawianych egzemplarzy. Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Wydział Wydawnictw Urzędu 

. Rady Ministrów. 

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zglaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów. ul. Powsińska 
69(71. 00-979 Warszawa. P-1. niezwłocznie po otrzymaniu .następnego kolejnego numeru. 

Wydawca: Urząd Rady Ministrów 
Redakcja: Biuro Prawne. 00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/ 3, P-29, tel. 694-60-03 _ 

Organizacja druku i kolportaż: Wydział Wydawnictw, 00-979 Warszawa. ul. Powsińska 69/71. P-1. tel. 42-14-78 i 694-67 -50. 

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zakladach Graficznych " Tamka". Zakład nr 1. Warszawa. ul. Tamka 3. 

Zam. 2015-1300-90. PL ISSN 0209-214X Cena 680 zł 


