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UST A WA 

z dnia 28 lipca 1983 r. 

o Polskiej Agencji Prasowej. 

Art. 1. t. Powołuje się PolskZl Agencję -Prasową, 
lwaną dalej "PAP", której zadaniem jest informowanie 
społeczeństwa polskiego o sprawach kraju i zagranicy 
oraz informowanie zagran icy o Polsce. 

2. PAP jest rządową agencją prasową, która upow-
6Zechnia dokijmenty i . oświadczenia władz państwtlwych 

oraz prezentuje atanowjsk"o władz państwowych wobec., 
wydarzeń w kraju i na. świecie. 

3 . . PAP zawiera umowy z zagranicznymi agencjami 
Informacyjnymi oraz dysponuje na terytorium Polskiej 

, Rzeczypospolitej Ludow,ej ich serwisami na zasadach wy
łqczności. 

Art. 2.1. Na· czele PAP stoi Prezes pełniący funkcje 
centralnego organu administracji państwowej. 

2. Do zakresu działania Prezesa PAP nal eży kiero
w anie pracą i reprezentowanie PAP, a w szcze gólności 

p ilIgramowanie I kontrola wykonywania . jej zadań, po
lit yka k'adrowa, zawieranie umów o współpracy z partne
rami krajowymi i zagranicznymi oraz wykonywanie 
innych za dań określonych w . przepisach szczególnych. 

3. Prezes PAPpelni jednocześnie funkcję Redaktora 
Naczelnego PAP. 

Art. 3. 1. Prezesa PAP powołuje 
Rady Miflistrów. 

odwol uje Prezes 

2. W iceprezesów PAP powołuje i odwolu je Prezes 
Rddy Ministrów na wniosek Prezesa PAP. 

3. 'Prezes Rady Ministrów spra wuje nadzór nad dzia
. Ialności cj Prezesa PAP. 

Art.. 4_ 1. Przy Prezesie PAP dzial.a Kolegium PAP, 
jakp organ opiniodawczo-doradczy .. 

2. Organizację wewnętrzną PAP oraz skład, zak reS 
i tryb dzi'alania Kolegium określa statut nadany przez , 
Prezesa Rad y Ministrów. 

3. Rada Ministrów, w dl'odze. rozporządzenia, określa 
p rawa i obowiązki pracowników pAP oraz zasady ich 
wynagradzania. . , 

Art. 5: PAP prowadzi d ziałalność w fo rmie za kł adu 
budżetowego w rozumieniu art. II ust. I ustaWy z dnia 
25 listopada 1970 r. - Praw o budżetowe (Dz. U. Nr 29, 
poz. 244). 

Art. 6. 1. Państwowe p rzedsiębio rstwo pod nazwll 
Polska Agencja Prasowa PAP ulega likwidacji. 

2. Majątek oraz prawa i' zobowiąza nia likwidowa
nego przedsi.ębiorstwa przejmuje ' Polska Agencja Prasowa. 

3. Pracownicy likwidowanego przedsiębiorstwa stajZl 
się pracownikami Polskiej Agencji Prasowej. 

Art. 1 .. Traci moc dek ret z dnia · 26 pażdziernika 
1945· r. o utworzeniu Polskiej Agencji Prasowej PAP 
(Dz. U. Nr 50, poz. 278 i z 1950 r. Nr 58, poz. 524). 

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie z dniem ~ września 
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USTA W A 

z dnia 28 lipca 1983 r. 

o zmianleniektórycb przepisów z zakfesu prawa karnego I prawa o -wykroczeniach. 

Art. 1. W Kodeks ie karnym wprowadza się n a stępujące 

zmiany: 
l) w aft. 278 § l .otrzymuje br.zmienie: 

"I 1. Kto bierze udział w związku, którego istnienie, 
ustrój lub cel Jta pozostać tajemnicą wobec or
ganów państwowych albo któr y rozwiązano lub 
któremu odmówiono zalegalizowania, 

podlega karze pozbawienia wol ności do 
lat 3."; 

) w art. 282a: 
a) dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie § 1, 
b) dpdaje się § ' 2 w brzmieniu: 

,,§ 2. Tej ' samej karze podlega, kto organizuje lub 
kieruje akcją 'protestacyjną przeprowadzoną 

wbrew pl zepisom prawa." 

Art. 2. W Kodeksie wykroczeń po a rt. 63 dodaje się 
a rt. 63.-i w brzmieniu : 
"Art. 63a. , § l. Kto w miejscu .publicznym, nie wyznaczo

nym do tego przez właściwy organ, umiesz
czaogłoszenie, plakat, afisz, napis lub ry
sunek albo w ystawia je na widok pubHcz- ' 

ny bez zgody organu lub instytucji. która 
miejsce to użytkuje lub nim Z4J,rząd za , . 

podlega karze ograniczenia wolności, 
grzywny albo nagany , 

§ 2. W rażie popełnienia 'wykroczenia organ 
orzekający może orzec na wiązkę w wyso
kości do 10 000 zł lub obowiązek przywró
cenia do stanu poprzedniego." 

Art. 3. W Kodeksie postępowania karnego wart. 565 
pkt 2 otr zymuje brzmienie : 
,,2) przestępstwa określone wart. 122-133 Kodeksu kar

nego." . 
Art. 4. W Kodeksie postępowania w sprawach o wy

kroczenia wart. 70: 
l) w § l po wyrazie "wprowadzić" dodaje się wyrazy 

"na czas określony"; 
.2) ł 3 skreśla się. 

Art; 5. Ustawa wchodzi VI życie z dniem ogłoszenia. 
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