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ROZPORZĄDZENIE

KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 2 czerwca 1993 r.

w sprawie

zawartości

wniosku oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania
koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.

Na podstawie art. 37 ust. ' 4 ustawy z dnia 29 grudnia
1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34)
zarządza się, co następuje :

§ 1.

Ilekroć

w

rozporządzeniu

13)

oświadczenie o postępowaniach prawnych przeciwko
wnioskodawcy w związku z działalnością, o której
mowa w pkt 12, a w szczególności o postępowaniach na
podstawie przepisów o radiokomunikacji zawartych
w ustawie z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U.
Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 69, poz. 293 i Nr 105, poz.
451 oraz z 1993 r. Nr 7, poz. 34) , przepisów ustawy
z dn ia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr
5, poz. 24, z 1988 r. Nr 41 , poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz.
187, z 1990 r. Nr 29, poz. 193 i z 1991 r. Nr 100, poz.
442) , ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim
(Dz. U. Nr 34, poz. 234, z 1975 r. Nr 34, poz. 184 i z 1989
r. Nr 35, poz. 192) , art. 178, art. 181 i art. 260 Kodeksu
karnego oraz art. 23 i art. 24 Kodeksu cywilnego,

14)

o zgodności z rzeczywistością danych
wnioskiem oraz dokumentów i informacji do łączonych do wniosku .

jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 grudnia
1992 r. o rad iofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r. Nr 7, poz.
34),
2) Krajowej Radzie - rozumie
Radiofonii i Telewizji,
3)

Przewodniczącym

się

przez to

Krajową Radę

Krajowej Rady - rozumie się przez to
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji .

Przewodn i czącego

§ 2. Wniosek o udzielenie koncesji na nadawanie programu radiowego lub telewizyjnego powinien zawierać :

2) wskazanie siedziby (osoby prawne) lub stałego miejsca
zamieszkania (osoby fizyczne) oraz adresu wnioskodawcy,
3) oznaczenie

ogłoszenia

o

stanowiącego podstawę

wnioskodawca
4)

określenie

5)

określenie

możliwości

uzyskania koncesji
wniosku oraz koncesji, o którą

występuje ,

przedmiotu

działalności

i rodzaju programu,

przewidywanego dobowego i rocznego cza su nadawania programu, w tym minimalnego dobowe go czasu nadawania programu,

6) określenie deklarowanego terminu rozpoczęcia działal 
ności po uzyskaniu koncesji ,
7)

określenie sposobu rozpowszechniania programu w za kresie wykazanym w ogłoszeniu o możliwości uzyskania
koncesj i oraz we wzorze wniosku o udzielenie koncesji,

8) określenie
koncesji,

proponowanego

okresu

obowiązywania

9) określenie przewidywanego udziału w programie audycj i wytworzonych przez wnioskodawcę lub na jego
zamówienie albo we współdziałaniu z innymi nadawcami,
10) określenie minimalnego udziału w programie audycji
wytworzonych przez producentów krajowych ,
11) określenie minimalnego udziału w programie audycji
wytworzony~h przez producentów krajowych innych
niż nadawca programu,
12) oświadczenie o działalności wnioskodawcy w dziedzinie radiokomunikacji oraz środkówmasowego przekazu
od dnia 1 stycznia 1990 r.,

oświadczenie

objętych

1) oznaczenie wnioskodawcy ze wskazaniem obywatelstwa w przypadku osób f izycznych,

§ 3. Do wniosku o udzielenie koncesj i powinny
dołączone załączniki obejmujące następujące

i informacje:

być

dokumenty

/

1) dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej wraz z jej zakresem przedmiotowym,
2)

jeżeli wnioskodawcą

a)

jest

spółka :

uwierzytelnioną kopię umowy lub statutu
aktualny wypis z rejestru handlowego,

spółki

oraz

b) dane osobowe ( i m i ę i nazwisko, obywatelstwo,
miejsce zam ieszkania, cechy dokumentu tożsamośc i,
miejsce zatrudnienia) wspólników posiadających co
najmniej 5 % udziałów (akcji) w kapitale zakłado
wym (akcyjnym) spółki , ze wskazaniem proporcji ich
uczestnictwa w tym kapitale; w przypadku spółek
osób prawnych należy podać podstawowe informacje o statusie prawnym i finansowym tych osób,
c) dane osobowe

członków zarządu

i rady nadzorczej ,

d) dane osobowe członków rady nadzorczej i za rządu
spółki posiadającej ponad 15% udz i ałów (akcji )
spółki będącej wnioskodawcą ; w przypadku osoby
prawnej nie będącej spółką należy podać dane oso bowe członków organu zarządzającego , nadzorczego i kontrolnego tej osoby,
e)

listę wspólników będących podmiotami zagranicznymi w rozumien iu ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r.
o spółkach z udziałem zagranicznym ( Dz. U. Nr 60,
poz. 253 oraz z 1991 r. Nr 80, poz. 350 I Nr 111 , poz.
480) . ze wskazaniem proporcji ich uczestnictwa
w kapitale zakładowym (akcyjnym) oraz łącznego
udziału podmiotów zagranicznych w tym kapitale,

~
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oświadczenia osób wymien ionych pod lit. b) i c)
o posiadanych udziałach (akcjach) w innych spół
kach oraz członkostwie w organach tych spółek,

jeżeli wn i oskodawcą

jest osoba prawna inna

niż spółka :

a) akt o utworzeniu tej osoby, jej statut oraz aktualny
wypis z właściwego rejestru,
b) dane osobowe członków organu zarządzającego,
nadzorczego i kontrolnego tej osoby,
4 ). udokumentowane informacje o posiadanych środkach
finansowych , nieruchomościach związanych z przedmiotem wniosku i udziałach kapitałowych w innych
podmiotach gospodarczych,
5)

informację

o posiadanej i planowanej przez wnioskoda wcę bazie produkcyjnej i postprodukcyjnej w zakresie
objętym wnioskiem,

6) studium ekonomiczno-finansowe, w tym plan inwestycyjny,
7) bilans i rachunek wyników za ostatni rok kalendarzowy,
a w przypadku podmiotów nie zobowiązanych do spo rządzania bilansu rachunek wyników działalności
gospodarczej za ostatni rok,
8)

9)

zaświadczenie

banku, w którym prowadzony jest głów
ny rachunek bieżący wn ioskodawcy, określające wiel kość posiadanych środków finansowych oraz zdolnoś~
kredytową wnioskodawcy,
listę g ł ównych

z

wierzycieli i

dłużników

określeniem wysokości długu

wnioskodawcy

wierzytelności,

lub

10) przewidywane usytuowanie jednostki
zestawiającej program wobec nadawcy,

tworzącej

lub

11) inne informacje o możliwościach kadrowych i produkcyjnych tworzenia programu, posiadanych prawach do
audycji radiowych i telewizyjnych, umowach o produkcję lub koprodukcję audycji,
12) informacje programowe, a w

szczególności :

a) przewidywany zakres realizacji
wart. 1 ust. 1 ustawy,

zadań określonych

b) przewidywane programy ramowe (w układzie tygodniowym i rocznym) na pierwszy rok nadawania
programu, z uwzględnieniem następujących typów
audycji:
-

dla telewizji : audycje informacyjne, oświatowe,
fabularne, rozrywkowe, artystyczne, audycje dla
rodziny, dzieci i młodz i eży, audycje religijne,
reklama i inne,

-

dla radiofonii : audycje informacyjne, oświatowe,
rozrywkowe, muzyczne, artystyczne, audycje dla
rodziny, dzieci i młodzieży, audycje religijne,
reklama i inne,

c) przewidywane formy
nymi nadawcami .

współpracy

programowej z in-

§ 4. 1. Wnioski o udzielenie koncesji mogą być składa
ne tylko w związku z ogłoszeniem o możliwościach uzyskania
koncesji , o którym mowa wart. 34 ust. 1 ustawy.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy wniosków o udzielenie
koncesj i na rozpowszechnianie programu w sieci kablowej

-
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albo w sposób rozsiewczy satelitarny, gdy dysponowanie
częstotliwośc i ą przeznaczoną do rozpowszechniania pro gramu nie należy do właściwości Krajowej Rady.

§ 5. 1. Przewodniczący Krajowej Rady ogłasza informacje o możliwości uzyskan ia koncesji w drukowanych
dziennikach prasowych odpowiednich ze względu na teryto rialny zasięg rozpowszechnian ia programu objętego postę
powaniem koncesyjnym .
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna
w

określać

szczególności :

1) przedmiot

działalności objętej koncesją ,

2) wykaz stacji nadawczych
koncesyjnym,
3) termin do

składania

objętych

postępowaniem

wniosków o udzielenie koncesji .

3. Przewodniczący Krajowej Rady przekazuje Ministrow ( Łączności dane wnioskodawców wymagane do uzyskania zezwolenia na zakładanie i używan i e urządzeń , linii
i sieci telekomunikacyjnych .
Przewodniczący Krajowej Rady wszczyna pow sprawie udzielenia koncesji nie później n i ż 14
dni po upływie terminu do składania wniosków o udzielenie
koncesji .

§ 6. 1.

stępowanie

2. Wnioski bożone po terminie, o którym mowa
w § 5 ust. 2 pkt 3, pozostawia się bez rozpoznania . Przewodniczący Krajowej Rady stwierdza w drodze decyzji uchybienie terminu do składania wniosków o udzielenie kon cesji.
Krajowej Rady niezwłocznie po
publikuje listę wnioskodawców
uczestniczących w postępowaniu w drukowanych dziennikach prasowych, w których ogłoszono informację o moż 
liwościach uzyskania koncesji .
3.

Przewodniczący

wszczęciu postępowania

§ 7. 1. Przewodniczący Krajowej Rady przekazuje M inistrowi Łączności dane zawarte we wnioskach o udzielenie
koncesji, określone wart. 37 ust. 1 pkt 3 ustawy, w celu
zajęcia stanowiska.
2.
rowi

Przewodniczący

Łączności

Krajowej Rady przekazuje Ministinformacje, o których mowa w § 5 ust. 3.

§ 8. Przewodniczący Krajowej Rady udostępn i a stro nom uczestniczącym w postępowaniu informacje zawarte
we wnioskach o udzielenie koncesji .
postępowania wn ioskodawca
jest zgłaszać niezwłocznie Przewodniczącemu
Krajowej Rady zmiany stanu faktycznego lub prawnego
objętego wnioskiem .

§ 9. 1. W czasie trwania

obowiązany

2. Wniosek o udzielenie koncesji, w części określonej
przepisami § 2 pkt 4-6 i 8- 11 , oraz dokumenty i informacje,
o których mowa w § 3 pkt 9- 11, nie mogą być zm ieniane
w czasie trwania postępowania .

§ 10. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie koncesji
w przypadku określonym wart. 34 ust. 2 ustawy powinno
nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia wszczęcia postępowa 
nia .

-
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§ 11. Krajowa Rada określa wzory wniosków o udzielenie koncesji oraz załączników do wniosków.

§ 12. Nie później

niż rok przed upływem terminu wygaś
koncesji Przewodniczący Krajowej Rady ogłosi o moż
liwościach uzyskania koncesji w zakresie objętym koncesją
nięcia

. podlegającą

wygaśnięciu .

-
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żliwości

uzyskania koncesji w zakresie
która uległa cofnięciu . .

§ 14. 1. Przewodniczący Krajowej Rady prowadzi rejestr wydanych koncesji .

2.

Przewodniczący

Łączności

§ 13. 1. Przewodniczący Krajowej Rady podaje do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania w sprawie
cofnięcia koncesji na rozpowszechnianie programu.
2. W przypadku prawomocnego cofnięcia koncesji
Krajowej Rady. niezwłocznie ogłosi o mo-

objętym koncesją ,

Krajowej Rady powiadamia Ministra
o udzieleniu i cofnięciu koncesji .

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w
dni od dn ia ogłoszenia.
Przewodniczący

życie

po

upływie
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Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji :

Przewodniczący

M. Markiewicz

UWAGA: P.T. PRENUMERATORZY!
Wydział

Wydawnictw

Urzędu

Rady Ministrów uprzejmie informuje,

że

w

sprzedaży

znajduje

się

wydawnictwo

TARYFA CElNA
stanowiąca załącznik
wożone

nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1993 r. w sprawie
z zagranicy (Dz U. Nr 51 , poz. 235 z dnia 22 czerwca 1993 r.).
Cena 1 egzemplarza wynosi 85.000

ceł

na towary przy -

zł.

Instytucje, urzędy i osoby fizyczne zainteresowane zakupem wydawnictwa proszone są o dokonanie wpłaty na konto
Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów w B PH w Krakowie, XVI OjWarszawa nr 32001 0 -1717 - 139.11 z dopiskiem:
"TARYFA CELNA" .

Wydziału

Na odcinku wpłaty prosimy podać czytelnie nazwę instytucji, urzędu lub imię i nazwisko zamawiającego ,
ulicy, nr domu, nr kodu pocztowego i miejscowość) oraz liczbę zamawianych egzemplarzy.

dokładny

adres

(nazwę

Wpłata
zamówień

stanowi zamówienie na wysyłkę wydawnictwa
i zawiadomień o dokonanej wpłacie .

Informacji udziela
Ponadto

Wydział

Wydawnictw

Taryfę celną można nabyć

za

Urzędu

gotówkę

przesyłką poleconą ,

wobec czego nie

bieżące

oraz z lat

ubiegłych można nabywać

Ministrów, ul.

w punktach

sprzedaży

Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego.
Wydawnictw

Urzędu

Rady Ministrów

na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Wydawnictw
69/11, 00-979 Warszawa P-1 .

Urzędu

Rady

Powsińska

69/11.

Powsińska

Reklamacje z powodu niedor\lczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw Urz\ldu Rady Min istrów. ul.
00-979 Warszawa, P-1. do 15 dni po otrzymaniu nast\lpnego kolejnego numeru.

o

osobnych

Rady Ministrów, tel. 42 - 14-78 i 694-67 -50, telefaks 694-62 -06 .
Wydział

Egzemplarze

należy składać

wszelki c h zmianach nazwy prenumeratora lub adresu prosimy

niezwłocznie informować

na

p i śmie Wydział

Wydawnictw Urz\ldu Rady Ministrów.
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