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pracy, szpitalach, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych,
leczniczych i 'w zakładach karnych, wykonując zadania tych
jednostek w zakresie pomocy społecznej.

Art. 51. Pracownik socjalny korzysta z prawa pierwszeństwa

przy wykonywaniu swoich zadań w urzędach,
instytucjach i innych płacówkach. Organy administracji rzą
dowej i samorządowej są obowiązane do udzielania pracownikowi socjalnemu pomocy w zakresie wykonywania tych
czynności.

Art. 52. Prawa i obowiązki pracowników socjalnych
zatrudnionych:
1) w ośrodkach pomocy społecznej - regulują przepisy
o pracownikach samorządowych,
2) w wojewódzkim zespole pomocy społecznej - regulują
odpowiednio przepisy o pracownikach urzędów państ
wowych.
Rozdział

Rada Pomocy

3

Dział

Przepisy

IV

przejściowe

i

końcowe

Art. 55. Świadczenia pomocy społecznej, przyznane
na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, wypłaca s ię nadal według zasad i w wysokości określonych
w niniejszej ustawie.
Art. 56. 1. Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w niniejszej ustawie, nie dłużej jednak
niż przez okres miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy,
obowiązują przepisy dotychczasowe, jeżeli nie są sprzeczne
z niniejszą ustawą .
2. Do czasu odrębnego uregulowania, przepisy ustawy
dotyczące odpłatności za pobyt w dómach pomocy społecz
nej i zakładach opiekuńczych stosuje się do zakładów opiekuńczo-leczniczych podległych lub nadzorowanych przez
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.

Społecznej

Art. 57. W ustawie z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 40,
Art. 53. 1. Przy Ministrze Pracy i Polityki Socjalnej . poz. 267, z 1984 r. Nr 52,poz. 268 i 270, z 1986 r.Nr 1, poz. 1,
tworzy się Radę Pomocy Społecznej jako organ opiniodawz 1989 r. Nr 35, poz.1 90 i 192 orazz 1990 r. Nr 1O, poz.58 i 61,
czo-doradczy w sprawach pomocy społecznej.
Nr 36, poz. 206 i Nr 66, poz. 390) wart. 48 dodaje się ust.
3 w brzmieniu:
2. Do zakresu działania Rady Pomocy Społecznej należy:
,,3. Osobie przebywającej w domu pomocy społecznej dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje."
1) opiniowanie projektów aktów prawnych oraz inicjowa nie zmian przepisów prawa w zakresie pomocy społecz
Art. 58. W ustawie z dnia 17 maja 1990 r. o podziale
nej,
zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych
2) przygotowywanie ekspertyz dotyczących wybranych
pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz
obszarów pomocy społecznej,
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34, poz. 198 i Nr 43,
3) przedstawianie Ministrowi Pracy i Polityki Socjalnej
poz. 253) wart. 8:
okresowych informacji o swojej działalności i wniosków
a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,
z niej wynikających,
b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu :
4) zbieranie i opiniowanie dla Ministra Pracy i Polityki
,,2. Zakładanie i utrzymanie żłobków należy do zaSocjalnej wniosków o nagrody specjalne za wybitne
dań własnych gminy".
osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej.
Art. 59. Traci moc:
Art. 54. 1. Rada Pomocy Społecznej składa się z nie
1) ustawa z dnia 16 sierpnia 1923 r. o opiece społecznej
więcej niż 30 osób, reprezentujących zespoły i ośrodki
(Dz. U. Nr 92, poz. 726, z 1924 r. Nr 56, poz. 576, z 1932 r.
pomocy społecznej, organizacje społeczne i zawodowe,
Nr 94, poz. 808, z 1934 r. Nr 110, poz. 976 i z 1990 r. Nr
związki wyznaniowe oraz środowiska naukowe.
34, poz. 198),
2. Członków Rady Pomocy Społecznej, spośród przed2) dekret z dnia 22 października 1947 r. w sprawie mocy
stawicieli określonych w ust. 1, powołuje Minister Pracy
obowiązującej niektórych przepisów ustawodawstwa
i Polityki Socjalnej na okres 4 lat. Członkowie Rady Pomocy
z zakresu opieki społecznej (Dz. U. Nr 65, poz. 389).
Społecznej pełnią swoje funkcje społecznie.
3. Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze
oraz tryb działania Rady Pomocy

rozporządzenia, organizację

Społecznej .

Art. 60. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od
dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 49 ust. 1 i 2, który wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: W. Jaruzelski
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z dnia 7 grudnia 1990 r.
zmieniające rozporządzenie

w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia rejestru

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o ~towarzyszeniach (Dz. U.
Nr 20, poz.104 i z 1990 r. Nr 14, poz. 86) zarządza się, co
następuje:
.

stowarzyszeń.

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia
17 kwietnia 1989 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia
rejestru stowarzyszeń (Dz. U. Nr 23, poz. 126) wprowadza
się następuj ąc e zmiany:

-
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1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
,,1)

działu A. do którego wpisuje się stowarzyszenia
oraz terenowe jednostki organizacyjne stowarzyszenia, o których mowa wart. 17 ust. 1a ustawy,"

2) po § 7 dodaje

się

-

§ 7a w brzmieniu:

,,§ 7a. Przepisy niniejszego rozporządzenia dotyczące
rejestracji stowarzyszenia stosuje się odpowiednio do rejestracji terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszenia, o których mowa wart.
1 7 ust. 1a ustawy, z tym że w księdze rejestrowej,
określonej w § 4, wpisuje się:

w rubryce trzeciej - nazwę, siedzibę i adres
jednostki organizacyjnej,
w rubryce czwartej - teren działania jednostki
organizacyjnej,
w rubryce ósmej - sposób reprezentowania
jednostki organizacyjnej i zaciągania zobowiązań majątkowych . "

Rozporządzenie

§ 2.
szenia.

wchodzi w

Minister

życie

Sprawiedliwości :

z dniem

ogło

A. Bentkowski
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MINISTRA WSPOlPRACY GOSPODARCZEJ Z

ZAGRANICĄ

z dnia 5 grudnia 1990 r.
zmieniające rozporządzenie

w sprawie

określenia

siedzib oraz
celnych.

właściwości

l

1) w § 1 dodaje
,,18)

Urząd

się

pkt 18 w brzmieniu:

Celny w Katowicach.",

2) w § 2:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
,,1)

Urząd Celny w Cieszynie - obszar województwa bielskiego, miasta: Jastrzębie-Zdrój i Wodzisław $Iąski oraz gminy: Godów, Gorzyce, Krzyżanowice, Lubomia, Mszana, Pawłowice i Zebrzydowice z obszaru województwa katowickiego;"

urzędów

Góra i Lubawka z obszaru województwa jeleniogórskiego oraz obszar województw: opolskiego, wałbrzyskiego i wrocławskiego;"

Na podstawie art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 28 grudnia
1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445) zarządza się,
co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 23 maja 1990 r. w sprawie określenia
siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej urzędóvv
celnych (Dz. U. Nr 37, poz. 212) wprowadza się następujące
zmiany:

miejscowej i rzeczowej

c) po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:
,,15a) Urząd Celny w Katowicach - obszar województw częstochowskiego i katowickiego,
z wyłączeniem miast: Jastrzębie-Zdrój i Wodzisław $Iąski oraz gmin: Godów, Gorzyce,
Krzyżanowice, Lubomia, Mszana, Pawłowice
i Zebrzydowice;"
3) w § 3:
a) w pkt 1 skreśla się wyrazy "oraz w obrocie pocztowym",
b) po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu:
,,18) Urząd Celny w Katowicach - transportem
kolejowym, lotniczym i w ruchu drogowym
oraz w obrocie pocztowym."

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w
od dnia ogłoszenia.

życie

po upływie 14 dni

b) pkt 14 otrzymuje brzmienie:
,,14)

Urząd .Celny we Wrocławiu - miasta: Kamienna Góra i Lubawka oraz gminy: Kamienna

Minister

Współpracy

Gospodarczej z Zagranicą:
M. Święcicki

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Wydawnictw Urzędu Rady
Ministrów, ul . Powsińska 69/11, 00-979 Warszawa P-1.
Reklamacje z powodu niedorfCZenla poezczególnych numerów zgłaszać należy na pl6mle do Wydziału Wydawnictw Urztdu Rady Ministrów, ul. POWsińska 89(71,
00-979 Warszawa, P-1, niezwłocznie po otrz:;-maniu naR,pnego kolajnego numeru.
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