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OBWJESZCZENIE

'RUWODNlCZĄCEGO

Js:OMfffTV N:ACROD , M\lSTWOWYCH

z dnia 5 . lutego 1964 r.
w sprawie
W

z~łaszania

wniosków o przyznanie llagród państwowych w dziedzinie nauki, techniki
oraz kultury i sztuki w 1964 r.

celu wykonania uchwały nr 410 Rady Ministrów

z dnia 19 grl,l.dnia

1963

r.

w~prlilwłe POw1i>łłinia

i Zilmasll

działania Komitetu Nagród Państwowych w dziedzinie nau~

nauki., tedtiłiki. oraz kultury i. sztuki w 1964 r., stanowiące
Zj4ą!::z.njk d(ł Jl,i~~j6Z~'JO obw~ctełlWl.

ki, techniki oraz kultury i sztuki (Monitor Polski z )964 r,
Przewodniczący Komitetu Nagród Państwowych:
Nr 1; p.oz. 1) ogłasza s~ wytyczne w s pra-w ie zgłaszania '
S.
wniosków o przrznanie nagród państwowych w dz1edzini~ -

, '~

KuJczyńskl

Załą.cznik do .o bwieszczeni.a Pr.zewod~_
nlc1.i}Ge.go K01JIjtelll t4gró,q' ,P.ąńst;.vo
wy.chz dM:il 5 lutego ł964 i.(poz. 50).

.'

WYTYCZNE W SPRAWIE ZGŁASZANIA WNTOSKOW O PRZY2,NANIE NAGROD PAI'JSTWOWYCH
NAVł(I,

Przy

zgłaszaniu

TECHNIKI ORAZ KULTURY I

SZTUł(;J

W

DZIEDZINIE

W 1964 R..
II.

w 19(i4 r. wniosków o przyznanie na-

gtOdpaństwowych przewjdzianych ' w uebw. nłe 1\1' .H6 R6dy
Ministrów z dnia 19 grudnia 1963 r. w sprawie powołania

1. Wnioski o przyznanie nagród zgłaszają kierownicy
oraz zakresu działania Komitetu Nagród Pań.stwowych w . jednostek organizacyjnych wymienionych w § 4 ust. 1 i 2
dziedzinie nauki, techniki oraz kultury i sztuki (Monitor Pol- uchwały nr 410 w trybie ust. 3 tegoż paragrafu.
ski z 1964 r. Nr l, poz. 1) należy kierować się następujący.
2. Wnioski o przyznanie nagród państwowyclf ' mogą
mi wytycznymi:
dotyczyć bądź indywidualnych osób, bądź zespołów. W ra'Zie zgłillszania do '· nagrody państwowej zespołu należy we
I.
wniosku podać pełny jego skład oraz określić osobisty ' wkład
PftlCy Q~dego członka tego zespołu.
Przy zgłaszaniu wniosków O przyzn_anie nagród pa (l3. Kierownik ' jednostki podejmuje decyzję w sprawie
stwowych n.ależy llwzględniać:
zgłoszenia wniosku fiepodstawie oceny prac kandydatów
l) w dziedzinie nauki - prace stanowiące poważny wkład . pl-:l!edstawionych do nagród, dokonanej przez zespół złożony
w rozwój nauk społecznych, matematyczno-fizycznych, z wybitnych przedstawicieli nauki i techniki lub kultury
biologicznych, Ch€lł\icznych, geologicznycb, tec:hni.cznyt;h i sztuki, ci~&zących itę z«ufanlem i zap.ewniejących rzetelny,
i innych;
obiektywny wybór kandydatów, Ił ponadto:
'\1.'

2) w dziedzinie techniki ~ rozwiązani.a konstrukcyjne, teCh-

1) w odniesieniu do wniosków z dziedziny nallkl i techniki:

nologiczne, organizacyjne i projektowe lub ich zastos~.
wanie w prool.lkcji, powodujące poważne korzyści dla
gospodarki narodowej, a w szczególności:

prezydium Zarządu Naczelnej Organiz_acji
technicznej łub zatw~rdzonych przez ~rząd Na';
czelnej Organizacji Tecłmi<;znej człon}(ów f}'rezydiów
UHZą<wW właśc;iwYl=h stQwarzYl>zeń naukowo-technicznych,
•
b) przedstawicieli zarządów głównych odpowiednlch
branżowo związków zawodowych, ' po
uzgodnieniu
z Centralną Radą Związków Zawodowych,
• c) przedstawicieli odpowiednich instancji organizacji
partyjnych;

a) oryginalne wynalazki i uiprawnieni.a teehnkzne. 1..astosowanie po raz pierwszy w kraju nowych rozwią- .
zań problemu technicznego lub adaptacja rozwiązań
już dokonanych do całkowicie nowych warunków,
b) uruchornienie nowych i . trudnych do opanowania
technicznego produkcji, które dały pośrednio lub bezpośrednio znaczne efekty ekonomiq;ne;
,3) w dziedzinie kultury i sztuki -

osiągnięcia artystycżne;

literackie, z zakresu wiedzy o literaturze lub -k rytyki
artystycznej, stanowiące wkład do kultury narodowej,
a w szczególności:
a) wybitne utwory literackie,

1» wybitne

/

dzieła

plastyczne {w tym

również

f010gra-

fkzne),
c) wybitne d'zi.eła, kreacje lub osiągnię.cia sceniC'Ule, filmowe, muzyczne, choreograficzne, r.adiowe i tel.ewizyjne,

.d'

Osiągnięda

ośtat'nich lat na Ue całokształtu twórartystycznej" literackiej oraz d z iałalności w
dziedzinie upowszechn'i enIa kultury.
czości

a)

członków

2) w odniesieniu do wniosków z dziedziny kultury j. ·sztuki:

a) przedstawicieli
związków '

zarządów

głównych

odpowiednich

twórczych,

p r zedsł4lwicieH ZIU'~<WQW głOwnyth Związku Zawo@wego Pracowników Kultury i Sztuki oraz Pracowników Książki, Prasy i Radia,
c) przed6tawk.i.eli odpowiednich instancji organizacji
.partyjnych.

bl

4. \Vnioski o przyzp.anie nagród powinny

zawierać:

1) imię i nazwisko autora prac,

21 miejsce i

datę jego urodzenia,
3) stopień i tytuł naukowy,
4) adres prywatny,

•
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Po ż,

--

--~~------------~--------~----------------------------~------------,

5) ,adres i na z wę zakladu pracy oraz zajmowane stanowisko,

6)
7)

użytkowników, ewentualnie - właściwych stowarzyszeń

na uk.owo-technicznych.

życiorys,

ogólną charakterystykę calokształtu twórczości

i działal
a'rtystycznej

ności

5Ó; 51 i ' 52

'

, 6, Dokumenta cja, o której mowa w ust. 5 pkt 1 lit, a) '
i b) ora z pkt 2 lit. a) i b), powinna być uzgodniona z kandydatem '(autorem ~rac),

naukowej, technicznej, literackiej,
i s_polecznej kandydata (autora pracy),
8) dokumenta c ję wyjaśniającą istotę pracy i uzasadniając ą
jej doniosłość. ,

III.
Dokumentacja wymienIona w ust. 4 pkt 8 powinn·a
zawi:e rać dla prac
z:
1. Przy zgłas zaniu wniosków o przyznanie , na gród pań
' l) dziedziny nauki:
, stwowych 'IN 1964 r. należy uwżg lędniać w zasadzie prace
• i osiągnięcia ~ lat 1961 -19?3,
a) wyczerpujący opis, przebieg prac i ich' wyniki,
b) uzasadnienie możliwości ich zastosowania w gospo,2, ' Sekre'tarz Naukowy Polskie j Akademii Nauk, mini-oa
darce narodowej"
o ,
ópinie instytutów naukowo~badawczych, laboratoriów śtrowie i kierówni2y centralnych organów admi 'l istracji . nań, .
siwowej', Sekretarz Centralnej Rady Związków Zaw odowych,
i innych ośrodków nauko'wych;
,
prze wodniczący prezydiów ' rad narodowych szczebla woje2) ,qziedziny ; techniki:
wódzkiego oraz Przew o dniczący Zarządu Naczelnej Organi, '.ra)- ·wyczerpujący 'Opis, rysunki, schematy, fotografie lub zacji Technicznej uslalą tryb i terminy zgłas z ania prze.z
' " recepturę ; ' "
podległ e im jednostki organizacy jne 'wniosków o przyZIlab) , uzasadnienie możliwości zastoso wania w technice nie nagród państwowych w terminie umo żliw i ającym zglo 'i przewidywane korz yści, .'
szenietych wniosków prze:!: organy nadrzędne, wymienk:Jne
c) opinie odpowiednich instytutów, laboratoriów, ośrod w § 4 ust. 3 ucllwaly nr 410, do dnia 31 marca 1964 r.
'
ków na uko:vo-badawczych, zakładó",:, produkcyjnych,
5,

<,

e)
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OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMAUZACY JNEGO
z dnia 31 stycznia 1964 r.

" w < sprawie

ogłoszeBia

ustanowionej Polskiej ·Normy.

§ 3, Z dniem 15 lutego 19,64 r. tracą moc następujące
Na podstawie art. 9 ust. 4' ustawy z ,dnia 27 listopada '
'1961 r. o normalizac ji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komi- normy: /
tet Normalizacy jny podaje do wiadomosti, co następuje:
,
....
1) PN-58/R-64762 "Pasze sypkie , Mączki z krwi",
§ 1. Ustanowiona wstała dnia 12 sty czn ia 1964 r. przeż _ 2) PN-58/R~64764 "Pasze sy pkie, Mąc z ki mięsne",
PQlski Komitet Normalizacyjny nQrma PN-64/C-94134
, "Wę_ ·
.
3) PN;58/R-64765 "Pas ze sypkie, Mączki mi ę s no- ko s tne"
że gumow~ hamulcowe kolej'owe" obowiąz ująca w zakresie
produkc ji od linia 15 lutego 1964 r.
- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komit pt Nor§ 2. Norma wymieniona w §
;zastępuje
n ormę
malizacyjny dnia 28 maja 1958 r. (Monitor Po lski Nr 49,
PN-60/C-941 34 "Wyroby gumowe. Vvęże hamulcowe ' kolejo- poZ. 291).
we", ustanowioną ja~o obowiązującą przez Polski Komitet" '
Prezes Polskieg~ Komite tu Normalizacyjnego: J, Wodzicki
Normalizacyjny dnia 3 sierpnia 1960 ' r. (Monitor Polski
Nr 84, poz, 385).

52
OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMAUZACY JNEGO
z dnia 7 lutego 1964 r.

w sprawie óg~oszenia ustanowionych norm branłowych.
Na podstawie art 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada
1961 r. o normalizacji (D,.:. U, Nr 53, poz. 298) Polski Komitet
Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ L Ustanowione
we (BN): ' ,

zostały

następujące

normy

branżo

•

