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171
USTAWA
z dnia 11 kwietnia 1990 r.
zmieniająca ustawę

o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 1. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o zmianie
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 16, poz. 94)
wart. 2 wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. 2 skreśla się wyrazy "i terenowe organy administracji",
2) dodaje się ust. 3 w brzmieniu :
,,3. Terenowe organy administracji państwowej działają

na podstawie dotychczasowych przepisów do czasu
w życ i e ustaw o samorządzie terytorialnym
i o terenowych organach rządowej administracji ogólnej ."

wejścia

Art. 2. Ustawa wchodzi w

życie

z dniem

ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: W. Jaruzelski

172
USTAWA
z dnia 6 kwietnia 1990 r.

o przekazaniu Ministrowi Pracy i Polityki Socjalnej z zakresu działania Ministra Zdrowia i Opieki
zadań dotyczących pomocy społecznej.
Art. 1. W ustawie z dnia 23 października 1987 r.
o utworzeniu urzędu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
(Dz. U. Nr 33, poz. 175) wart. 2:

Społecznej

1) w ust. 1 dodaje się na końcu wyrazy "oraz pomocy
społecznej.";

b~iennik Ustaw...lllr 29 . __

-

2) w ust. 2:
a) w pkt 4:
- po wyrazie "socjalnych" dodaje się wyrazy "oraz
pomocy społecznej",

l

~

- dodaje się lit. dl-f) w brzmieniu:
"d) organizację pomocy społecznej instytucjonalnej
i środowiskowej dla osób znajdujących się
w trud hej sytuacji życiówej,
e) ustalanie zasad funkcjonowania i organizacji
placówek pomocy społecznej,
, f) organizowanie i prowadzenie poradnictwa oraz
pośrednictwa ?,:awodowego dla inwalidów.",
b) w pkt 6 wyraz i,oraz" zastępuje się przecinkiem,
. śą!dnik skreśla się, a na końcu dodaje wyrazy "oraz
,pomocy społecznej",
c) po. pkt 6 dodaje się pkt 6 1 i 62 w brzmieniu:
,,61 )

współpracując

z organizacjami
w zakresie pomocy społecznej,

Poz. 1 72 i 173

378
62 )

współpracując

z organizacjami

międzynarodo

wymi."

w

Art. 2. Określone
odrębnych przepisach sprawy
i kompetencje należące do Ministra Zdrowia i Opieki Społe
cznej, w zakresie ustaloriylTl niniejszą ustawą, przechodzą do
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, a w szczególności:
1) w dekrecie z dnia 29

września

1948 r. o znIesIe(Dz. U. Nr 48,

niu urzędu Ministra Aprowizacji
poz. 360).

2) W. ustawie z dnia . 13 kwietnia 1960 r. o zmianach
właściwości w dziedzinie ubezpieczeń społecznych,

.'

rent, zaopatrzeń i opieki społecznej (Dz. U. Nr 20,
poz. 119, z 1972 r. Nr 11, poż. 81, z 1974 r. Nr 39,
poz. 231 i Nr '47, poz. 280 oraz z 1985 r. Nr 20,
poz. 85).

Art.

społecznymi

3: ' Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: W. Jaruzelski
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USTAWA
z dnia 11 kwietnia 1990 r.

o u.;:hyl"niu ustawy o kontroli publikacjj i widowisk. zniesieniu organów tej kontroli oraz o zmianie ustawy
- Prawo prasowe.

Art. '1 . W ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo
prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z 1988 r. Nr 41, poz. 324
i z 1989. r. Nr 34, poz. 187) wprowadza się następujące
zmiany: .
1 ) .art.

i ' otrzymuje brzmienie:

"Art. 1. Prasa, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności wypowiedzi
i urzeczywistnia prawo obywateH do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego "oraz kontroli i krytyki społecznej.";
.

2.)

'Ił

ar:t, 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

.' .,, ;; 1,: Prasa jest

zobowiązana

do prawdziwego przedstawiania omawianych zjawisk.";

3) w aft. 9 w pkt 3wvrazy "komisji arbitrażowych" skreśla
f·i . się; '

. ił) .wart. 12 w ust. 1 w pkt 2 YiYrazy ; ,kierując się dobrem
społecznym~' skreśla się;
.
~ . ~

t

I ~,
ąrt.

;

14 w ust. 6 wyrazy "wymaga tego obrona
' społ~cznie uz~sadnioneg? interesu lub" skreśla się;
6) w. ~rt. 17 ust. 2-6 otrzymują br.zmienie:
5) w

,,2. Rada Prasowa działa przy Prezesie Rady Ministrów.
Członków Rady powołuje Prezes Rady Ministrów
.na okres 3 lat.

3. Rada Prasowa wybiera ze swego grona przewodniczącego,

jego

zastępcę

oraz sekretarza Rady.

4. Rada Prasowa ma charakter opiniodawczy i wnioskujący w sprawach dotyczących prasy i jej roli
w życiu społeczno-politycznym kraju.
5. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia,
określa tryb powoływania i działania Rady Prasowej
oraz nadaje jej statut.
6. W składzie Rady Prasowej powinny być reprezentowanestowarzyszenia i związki dziennikarskie lub
zrzeszające dziennikarzy.";
7) art. 18

skreśla się;

8) art. 20-22

otrzymują

brzmienie:

"Art. 20. 1. Wydawanie dziennika lub czasopisma wymaga rejestracji w sądzie wojewódzkim
właściwym miejscowo dla siedziby wydawcy, zwanym dalej "organem rejestracyjnym".
Do postępowania w tych sprawach stosuje
się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym, ze
zmianami wynikającymi z niniejszej ustawy.
2. Wniosek o rejestrację, o której mowa
w ust. 1, powinien zawierać :
1)

tytuł

dziennika lub czasopisma oraz siei dokładny adres redakcji,

dzibę

2) dane osobowe redaktora naczelnego,
3)

określenie

wydawcy, jego siedzibę i do-

kładnyadres,

