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9. Do składania oświadczeń w imieniu Zarządu upowa
żnieni są przewodniczący Zarządu lub dwaj członkowie 
Zarządu łącznie. 

10. Za udział w posiedzeniu członkom Zarządu przy
sługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej na okres 
działania każdego kolejnego Zarządu przez zebranie ubez
pieczyciel i. 

11 . Zarząd, w celu wykonania swoich zadań , ma prawo 
korzystać z usług innych osób. 

§ 7. Zarząd Funduszu każdorazowo, w przypadku nie
wypłacalności ubezpieczyciela, nie później niż w ciągu 

dwóch tygodni od dnia wydania przez sąd postanowienia 
o wszczęciu postępowania upadłościowego w stosunku do 
niewypłacalnego ubezpieczyciela, rozpoczyna działania ma
jące na celu zaspokojenie roszczeń ubezpieczonych; 
w szczególności Zarząd: 

1) wzywa ubezpieczycieli do dokonania wpłat. określając 
termin ich dokonania, 

2) w terminie dwóch tygodni od dnia dokonania wpłat 
przez ubezpieczycieli opracowuje projekt zasad gos
podarowania środkami Funduszu. Zarząd przesyła ten 
projekt ubezpieczycielom działającym w Rzeczypospoli
tej Polskiej oraz Ministrowi Finansów. Projekt podlega 
zatwierdzeniu przez zebranie ubezpieczycieli, zwołane 
w terminie dwóch tygodni po przygotowaniu projektu. 
Zatwierdzenie następuje zwykłą większością głosów 
ubezpieczycieli obecnych na zebraniu ubezpieczycieli, 

3) ogłasza w dzienniku "Rzeczpospolita" trzykrotnie, 
w odstępach tygodniowych, przejęcie przez Fundusz 
zobowiązań niewypłacalnego ubezpieczyciela, wynika
jących z umów ubezpieczenia z nim zawartych przez 
osoby fizyczne, a nie wygasłych z mocy prawa, 

4) przejmuje dokumentację dotyczącą nie zaspokojonych 
roszczeń ubezpieczonych, 

5) dokonuje oceny zasadności roszczeń ubezpieczonych 
i ustala wysokość świadczeń, do jakich zobowiązany był 
niewypłacalny ubezpieczyciel, 

6) w przypadku uznania zasadności roszczeń ubezpieczo
nych wypłaca świadczenia w granicach sumy ubez
pieczenia i rzeczywistej wysokości szkody, z uwzględ
nieniem zasad określonych wart. 57 ust. 2 ustawy z dnia 
28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. 
Nr 59, poz. 344), oraz zawiera z ubezpieczonym umowę 
o przeniesieniu na rzecz Funduszu roszczeń do masy 
upadłośc iowej. wynikających z umowy ubezpieczenia 
zawartej przed ogłoszeniem upadłości pom iędzy ubez
pieczonym a niewypłacalnym ubezpieczycielem, 

7) w przypadku uznania roszczeń ubezpieczonych za bez
zasadne, odmawia wypłaty świadczenia. 

§ 8. 1. Koszty działalności Zarządu pokrywane są 

z wpłat. o których mowa w § 3. 

2. Kosztami dz iałalności Zarządu są wszelkie koszty 
niezbędne do wykonania czynności mających na celu za
spokojenie roszczeń ubezpieczonych. 

§ 9. 1. W terminie dwóch tygodni od zakończenia ka
dencji Zarząd przedstawia sprawozdanie finansowe ze swej 
działalności ubezpieczycielom .i Ministrowi Finansów. Spra
wozdanie powinno uwzględniać w szczególności wysokość 
wypłaconych świadczeń i odszkodowań, wysokość należno
ści Funduszu zaspokojonych z regresów w stosunku do 
niewypłacalnego ubezpieczyciela, wysokość wynagrodzeń 
wypłaconych członkomZarządu oraz wysokość innych kosz
tów działalności . 

2. Sprawozdanię, o którym mowa w ust. 1, wymaga 
zatwierdzenia przez zebranie ubezpieczycieli, po zas ięgnię 

ciu opinii Ministra Finansów. Zatwierdzenie następuje 

zwykłą więkl3zością głosów ubezpieczycieli obecnych na 
zebran iu. 

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Minister Finansów: J. Osiatyński 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA 

z dnia 21 sierpnia 1992 r. 

w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m 2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu 
przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1992 r . 

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
16 paźdz iernika 1990 r. w sprawie udzielan ia dotacji na 
wypłatę premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościo 

wych na budown ictwo mieszkaniowe (Dz. U. Nr 72, poz. 
424) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W celu przeliczenia wartości wkładów lokowanych 
w 1992 r. na oszczędnościowych książeczkach mieszkanio
wych Powszechnej Kasy Oszczędności - banku państ 

wowego i banków spółdzielczych na liczbę m2 powierzchni 
użytkowej budynku mieszkalnego, ustala się wskaźnik przeli-

-

-



-

-
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czeniowy 1 m2 powierzchni użytkowej dla budownictwa 
mieszkaniowego spółdzielczego wielorodzinnego i jedno
rodzinnego oraz indywidualnego za " kwartał 1992 r. w wy
sokości 4.960 tys. zł. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 

Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa: 
A. Bratkowski 

204 

OBWIESZCZENIE PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 

z dnia 4 września 1992 r. 

w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 1992 r . 

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 
1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 
z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 45, poz. 199, Nr 103, poz. 448, Nr 
104, poz. 450 i Nr 107, poz. 464 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 85 
i Nr 58, poz. 280) ogłasza się, co następuje: 

Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe 
i macierzyńskie od jednej osoby w IV kwartale 1992 r. wynosi 
204.000 zł. 

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: 
M. Delekta 

Uwaga P.T. Prenumeratorzy Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego 
Wydział Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów uprzejmie informuje, że ukazał się 

SKOROWIDZ 

PRZEPISÓW 

PRAWNYCH 

1918-1992 

obejmujący obowiązujące akty prawne 
ogłoszone w Dzienniku Ustaw 

Cena 1 egzemplarza wynosi 90000 zł. 

Zainteresowani tym wydawnictwem mogą je nabyć : 

n a t e r e n i e kra j u i w War s z a w i e: 

- w punktach sprzedaży Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego. 

i Monitorze Polskim 
według stanu prawnego 
na dzień 1 lipca 1992 r. 

Zamówienia należy kierować pod adresem Wydziału Wydawnictw URM, ul. Powsińska 69/71, 00 -979 Warszawa, 
przelewem lub przekazem pocztowym na konto Wydziału w BPH w Krakowie, XVI OjW-wa, nr 320010-1717 -139.'11, 
z zaznaczeniem " Skorowidz przepisów prawnych 1918-1992". 

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Wydawnictw Urzędu Rady 
Ministrów, ul. Powsińska 69/11, 00-979 Warszawa P-1. 

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów. ul. Powsińska 69/11. 
00-979 Warszawa. P-1, niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru . 

o wszelkich zmianach nazwy prenumeratora lub adresu prosimy niezwłocznie informować na piśmie Wydział Wydawnictw Urzędu Rady M inistrów. 
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