
Monitor Polski Nr 34 406 Poz. 280, 281 i 282 

280 

Rej. 71/94 

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 26 kwietnia 1994 r. 

o nadaniu orderów. 

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 
października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426) oraz ustawy 
z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach 
(Dz. U. Nr 90, poz. 450), w uznaniu wybitnych zasług 
w pracy naukowej i dydaktycznej, odznaczeni zostają: · 

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ 
ORDERU ODRODZENIA POLSKI 

1. Fedorowski Jerzy s. Zygmunta, 2. Kuraszkiewicz 
Władysław s. Pawła, 
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KRZYŻEM KOMANDORSKIM 
ORDERU ODRODZENIA POLSKI 

3. Ziembiński Zygmunt s. Zygmunta. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L ! Wałęsa 

UCHWAŁA Nr 38 RADY MINISTRÓW 

z dnia 14 berwca 1994 r. 

w sprawie odstąpienia od publicznego trybu zbycia akcji Zakładów Mięsnych "MEAT" Spółka Akcyjna 
w Gdyni. 

Na podstawie art. 23 ust 2 ustawy z dnia 131ipca 1990 r. 
o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, 
poz. 298 oraz z 1991 r. Nr 60, poz. 253 i Nr 111, poz. 480) 
Rada Ministrów uchwala, co następuje: 

§ 1. Zezwala się Ministrowi Przekształceń Własnościo
wych na zbycie akcji Zakładów Mięsnych "MEAT" Spółka 
Akcyjna w Gdyni w trybie bezpośrednich rokowań podjętych 
z zainteresowanymi inwestorami indywidualnymi, z pomi-

nięciem trybu określqnego wart. 23 ust. 1 ustawy zdnia 13 
lipca 1990 r. ej prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych 
(Dz. U. Nr 51, poz. 298 oraz z1991 r. Nr 60, poz.'253 i Nr 111, 
poz. 480) . 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i pod
lega ogłoszeniu. 

Prezes Rady Ministrów: W. Pawlak 
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ZARZĄDZENIE Nr 16 PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 17 czerwca 1994 r. 

w sprawie ustanowienia nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżniające się rozprawy doktorskie i habilita
cyjne oraz działalność naukową. 

Zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się nagrody Prezesa Rady Ministrów, 
zwane dalej "nagrodami", za: 

1) wyróżniające się rozprawy doktorskie dla osób, którym 
został nadany stopień naukowy doktora, nie później niż 
w roku kalendarzowym, w którym ukończyły 30 lat życia, 

2) wyróżniające się rozprawy habilitacyjne dla osób, któ
rym został nadany stopień naukowy doktora habilitowa
nego, nie później niż w roku kalendarzowym, w którym 
ukończyły 35 lat życia, 

3) całokształt działalności naukowej lub jednorazowe 
szczególne osiągnięcie naukowe dla wybitnych twór
ców nauki. 

2. Nagrody za: 

1) rozprawy doktorskie ustanawia się w liczbie 25 - w wy
sokości 20 mln zł każda, 

2) rozprawy habilitacyjne ustanawia się w liczbie 10 
- w wysokości 50 mln zł każda, 

3) całokształt działalności naukowej lub jednorazowe 
szczególne osiągnięcie naukowe ustanawia się w liczbie 
5 - w wysokości 100 mln zł każda. 

§ 2. Nagrody przyznaje Prezes Rady Ministrów. 

§ 3. 1. Powołuje się Komisję do Spraw Nagród, zwaną 
dalej "Komisją", w składzie: 

1) po jednym przedstawicielu poszczególnych wydziałów 
Polskiej Akademii Nauk, desygnowanych imiennie przez 
Prezydium Polskiej Akademii Nauk, 
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2) 3 przedstawicieli wyznaczonych przez Prezesa Rady 
Ministrów, 

3) przedstawiciela wyznaczonego przez Ministra Edukacji 
Narodowej. 

2. Przewodniczącego Komisji powołuje i odwołuje, 
spośród członków Komisji, Prezes Rady Ministrów. 

3. Tryb pracy Komisji ustala regulamin opracowany 
przez Komisję i zatwierdzony przez Prezesa Polskiej Akademii 
Nauk. 

§ 4. Do zadań Komisji należy: 

1) opiniowanie pod względem formalnym i merytorycznym 
wniosków o przyznanie nagród, zakwalifikowanych 
w trybie § 6 ust. 3, . . 

2) występowanie do właściwych ministrów o zasięgnięcie 
opinii w sprawach dotyczących możliwości wykorzys
tania w praktyce rozwiązań zawartych w rozprawach 
doktorskich i habilitacyjnych. 

3) przedstawianie Prezesowi Rady Ministrów, w terminie 
do 15 czerwca, propozycji dotyczących przyznania na-
gród wraz z uzasadnieniem. .. 

§ 5. Nagrody są przyznawane corocznie z okazji '11 
listopada - Narodowego Święta Niepodległości. 

§ 6. 1. Wnioski o przyznanie nagród mogą składać do 
Komisji: 

1) za rozprawy doktorskie - jednostki organizacyjne upra
wnione do nadawania stopnia naukowego doktora, 
w terminie do 1 lutego, 

2) za rozprawy habilitacyjne - jednostki organizacyjne 
uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora 
habilitowanego, w terminie do 15 lutego, 

3) za całokształt działalności lub jednorazowe szczególne 
osiągnięcie naukowe: 
a) szkoły wyższe i samodzielne placówki typu nauko

wo-dydaktycznego, 
b) jednostki badawczo-rozwojowe, . 
c) placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk i komite-

ty naukowe, 
d) Komitet Badań Naukowych, 
e) towarzystwa naukowe, 
f) stowarzyszenia naukowo-techniczne, 
g) członkowie Polskiej Akademii Nauk; w tym przypad

ku wniosek powinien być złożony przynajmniej przez 
2 członków 
- w terminie do 15 stycznia. 

2. Wnioski o przyznanie nagród jednostki i osoby wy
mienione w ust. 1 składają za pośrednictwem odpowiednich 
wydziałów Polskiej Akademii Nauk lub komitetów nauko
wych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. 

3. Wnioski zaopiniowane pod względem formalnym 
i merytorycznym przez odpowiednie wydziały i komitety 
naukowe, o których mowa w ust. 2, a w przypadku wniosków 
o przyznanie nagród za całokształt działalności naukowej lub 
jednorazowe szczególne osiągnięcie naukowe - również 
przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Prezes Polskiej 
Akademii Nauk kieruje wraz z opiniami do Komisji w terminie 
do 31 marca. Wnioski negatywnie zaopiniowane są zwraca
ne wnioskodawcom. 
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§ 7. 1. Wnioski o przyznanie nagrody mogą dotyczyć 
wyłącznie osób posiadających obywatelstwo polskie. 

2. Wnioski o przyznanie nagród za rozprawy doktorskie 
i habilitacyjne, z uwzględnieniem § 1 ust. 1 pkt 1 i 2, powinny 
dotyczyć osób, którym: 

1) stopień naukowy doktora został nadany w roku poprze
dzającym złożenie wniosku, 

2) stopień naukowy doktora habilitowanego został nadany 
i zatwierdzony w okresie od 1 lutego roku poprze

. dzającego do 31 stycznia roku, w którym złożono 

wniosek. 

§ 8. 1. · Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawie-
rać: 

1) oznaczenie wnioskodawcy, 

2) dane dotyczące kandydata do nagrody, 

3) uzasadnienie. 

2. Do wniosku o przyznanie nagrody załącza się: 

1) w odniesieniu do nagród za rozprawy doktorskie i habili
tacyjne: 

a) rozprawę doktorską lub habilitacyjną, 

b) prawomocną uchwałę rady wydziału lub rady nauko
wej właściwej jednostki organizacyjnej o nadaniu 
stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowa
nego, określającą daną rozprawę jako wyróżniającą; 

2) w odniesieniu do nagród za całokształt działalności 

naukowej lub jednorazowe szczególne osiągnięcie nau
kowe - niezbędną dokumentację uzasadniającą wy
stąpienie z wnioskiem. 

§ 9. Członkom Komisji za udział w posiedzeniu oraz 
qsobom opiniującym wnioski o przyznanie nagród przy
sługuje wynagrodzenie w wysokości i na zasadach okreś
lonych przez Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów. 

§ 10. Obsługę finansową i organizacyjną Komisji zape
wnia Urząd Rady Ministrów. 

§ 11. Minister-Szef Urzędu Rady Ministrów zapewni 
środki na nagrody określone w § 1 w budżecie państwa, 
w części dotyczącej Urzędu Rady Ministrów. 

§ 12. W 1994 r.: 

1) termin wymieniony w § 6 ust. 1 pkt 1 przedłuża się do 
dnia 15 sierpnia, 

2) terminy wymienione w § 6 ust. 1 pkt 2 i 3 przedłuża się do 
dnia 31 sierpnia, 

3) termin wymieniony w § 6 ust. 3 przedłuża się do dnia 30 
września, 

4) termin wymieniony w § 4 pkt 3 przedłuża się do dnia 15 
października. 

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: W. Pawlak 


