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2. Postępowania w sprawach przed organami, o któ
rych mowa w ust. 1, umarza się. Postępowania ze skarg 
w sprawach z zakresu kontroli publikacji i widowisk, toczące 
się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, podlegają 
umorzeniu. 

3. Rejestr dzienników i czasopism, prowadzony do
tychczas w Głównym Urzędzie Kontroli Publikacji i Wido
wisk, zostanie przekazany w ciągu 30 dni od dnia wejś
cia w życie niniejszej ustawy właściwym sądom woje
wódzkim. 

4. Dzienniki i czasopisma zarejestrowane do dnia wejś
cia w życie niniejszej ustawy uważa się za zarejestrowane 
w rozumien iu jej przepisów. 

5. Postępowania w sprawach rejestracji dzienników lub 
czasopism, toczące się w dniu wejścia w życie niniejszej 
ustawy w Głównym Urzędzie Kontroli Publikacji i Widowisk, 
oraz postępowania ze skarg w tych sprawach, toczące się 
przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, będą prowadzić 
właściwe sądy . 

Art. 3 . Traci moc ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. 
o kontroli publikacji i widowisk (Dz. U. Nr 20, poz. 99, 
z 1983 r. Nr 44, poz. 204, z 1984 r. Nr 5, poz. 24, z 1987 r. 
Nr 37, poz. 209 oraz z 1989 r. Nr 34, poz. 178 i 186) . 

Art . 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia . 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: W. Jaruzelski 
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USTAWA 

z dnia 26 kwietnia 1990 r. 

o przedłużeniu kadencji organów szkół wyższych oraz o zawieszeniu czynności wyborczych. 

Art. 1. Kadencję organów szkół wyższych, do których 
stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnict
wie wyższym (Dz. U. z 1985 r. Nr 42, poz. 201, z 1987 r. Nr 
22, poz. 128, z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 6, poz. 33, Nr 20, poz. 
104, Nr 29, poz. 154, Nr 34, poz. 181 i Nr 35, poz. 192 oraz 
z 1990 r. Nr 14, poz. 86). przedłuża się do dnia 30 listopada 
1990 r. 

Art . 2. Terminy czynności wyborczych, określone 

w rozdziale 2 działu II ustawy, o której mowa wart. 1, 
zawiesza się , a czynnościom wyborczym podjętym przed 
dniem wejśc ia w życie niniejszej ustawy nie nadaje się 

dalszego biegu. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: W. Jaruzelski 
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USTAWA 

z dnia 27 kwietnia 1990 r. 

o zmianie usta'wy o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości. 

Art. 1. W ustawie z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach 
w organizacji i działalności spółdzielczości (Dz. U. Nr 6, poz. 
36 i Nr 11, poz. 74) wart. 8w ust. 1 wyrazy "w terminie trzech 

, 

miesięcy od wejścia w życie niniejszej ustawy" zastępuje się 
wyrazam i " w terminie do dnia 30 czerwca 1990 r.". 

Art . 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : W. Jaruzelski 

176 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 27 kwietnia 1990 r. 

w sprawie zasiłków rodzinnych z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin. 

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 
1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidual
nych i członków ich rodzin (Dz. U. z 1989 r. Nr 24, poz. 133 
i Nr 35, poz. 190 oraz z 1990 r. Nr 14, poz. 90) zarządza się, co 
następuje : 

§ 1. Rozporządzenie określa zasady i tryb przyznawania 
oraz wysokość zasiłków rodzinnych na dzieci, przysługują
cych ubezpieczonym, o których mowa wart. 13 ust. 1 ustawy 
z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym 
rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz. U. 




