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§ 3.
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Rozporządzenie

wchodzi w

życie

z dniem

ogło-

Prezes Rady Ministrów: wz. L. Balcerowicz

521
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTROW

z dnia 11 grudnia 1991 r.
zmieniające rozporządzenie

w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach
doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego.
c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
..4. Jeżeli obrona rozprawy doktorskiej odbyła si,
przed komisją. o której mowa wart. 12 ust.
3 ustawy. komisja po zakończeniu publicznej
obrony na posiedzeniu niejawnym przygotowuje
dla rady jednostki organizacyjnej projekt uchwały w sprawie nadania kandydatowi stopnia naukowego doktora." ;

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 ,września 1990 r.
o tytule naukowym i stopniach naukowych (Dz. U. Nr 65.
poz. 386) zarządza się. co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
8 paźdz i ernika 1991 r. w sprawie szczegółowego trybu
przeprow adzania czy n ności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego (Dz. U. Nr 92. poz. 410) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 7:
a) w ust. 1 w pierwszym zdaniu po wyrazach .. rady
jednostki organizacyjnej" dodaje się wyrazy .. lub
komisji. o której mowa wart. 12 ust. 3 ustawy",
b} w ust. 2 w drugim zdaniu po wyrazach .. przewodniczący rady" dodaje się wyrazy .. lub komisji",

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia wyraz .. ogólnej"
zastępuje się wyrazem .. ogólnego".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia.
Prezes Rady Ministrów: wz. L. Balcerowicz

"

522
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW

z dnia 18 grudnia 1991 r.
w spraw ie t rybu i zasad przekształcenia Państwowego Zakładu Ubezpieczeń w
Państwa oraz przejęcia przez tę spółkę zobowiązań z tytułu zawartych
Na podstawie art. 97 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r.
ubezpieczen iowej (Dz. U. Nr 59. poz. 344)
zarząd za s i ę. co n astępuje:
o

d ziałalności

§ 1. 1. Pallstwowy Zakła d

U b ezpiecze ń przekształca się

w j ednoosob ową spółkę a kcyjną Skarbu Państwa pod firmą

Powszechny
dalej Spółką.

Zakła d Ubez p iec zeń Spółka

Akcyjna.

zwaną

Sporządzenie aktu przekształcen i a Państwowego Zakładu Ubezpieczeł1 w spółkę oraz nadanie jej statutu. doko-

2.

nywane przez Ministra Finansów.

nastąpi odrębnie.

§ 2. 1. Bilans zamknięcia Państwowego Zakładu Ubezstaje się bilansem otwarcia Spółki.

pieczeń

spółkę akcyjną

Skarbu

ubezp ieczeń.

2. Fundusz statutowy Pa ństwowego Zakładu Ubezpietworzy kapitał akcyjny Spółki. Statut Spółki określi
pozostałe kapitały. fundusze i rezerwy.

czeń

§ 3. 1. Spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowią
zki Państwowego Zakładu Ubezpieczeń, w tym wyn i kające
z decyzji administracyjnych i ze stosunku pracy.
2. Spółka staje się w miejsce Państwowego Zakładu
Ubezpieczeń stroną trwających umów ubezpieczenia.

§ 4.
szenia.

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

z dniem

ogło

Minister Finansów: w z. A. Podsiadlo
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