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ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI 

z dnia 19 maja 1994 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów 
radiofonicznych i telewizyjnych. 

Na podstawie art. 40 ust. 2 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. W rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Tele
wizji z dnia 3 czerwca 1993 r. w sprawie opłat za udzielenie 
koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych 
i telewizyjnych (Dz. U. Nr 50, poz. 232), wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu : 

,,§ 7a. 1. Opłata za udzielenie koncesji na rozpowsze 
chnianie programu, który nie zawiera reklam 
i audycji sponsorowanych, wynosi 20% opła
ty ustalonej na podstawie przepisów § 1- 7. 

2. Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszech
nianie programu, w którym reklamy zajmują 
nie więcej niż 2% dziennego czasu nadawania 
programu i nie więcej niż 1,5 minuty w ciągu 
godziny, wynosi 50% opłaty ustalonej na 
podstawie przepisów § 1--7. 

3. Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszech
nianie programu, który nie jest przeznaczony 
do powszechnego odbioru, wynosi 75% opła
ty ustalonej na podstawie przepisów § 1- 6. 

4. Jeżeli program, o którym mowa w ust. 3, może 
być częściowo rozpowszechniany do powsze
chnego odbioru, opłata w odpowiedniej czę 

ści ustalana jest na podstawie przepisów 

§ 1-6, z uwzględnieniem ustalonego w kon
cesji wymiaru czasowego rozpowszechniania 
do powszechnego odbioru oraz mininalnego 
dobowego czasu rozpowszechniania progra
mu. 

5. W przypadku przydzielenia niepełnego dobo
wego czasu nadawania lub przydzielenia róż
nym nadawcom tych samych częstotliwości 
służących do rozpowszechniania ich progra
mów, opłaty za koncesje udzielone tym wnios
kodawcom ustala się w wysokości proporc
jonalnej do czasu, w jakim mogą używać 
częstotliwości do rozpowszechniania progra
mu. 

6. W przypadku udzielenia koncesji na rozpow
szechnianie programu radiofonicznego na 
okres krótszy niż 7 lat lub programu telewizyj
nego na okres krótszy niż 10 lat, opłata ustalo
na na podstawie przepisów § 1-7a podlega 
zmniejszeniu proporcjonalnie do okresu 
udzielonej koncesji ." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia i ma zastosowanie do opłat za koncesje wydane po dniu 
wejścia w życie rozporządzenia. 

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: 
R. Bender 
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UCHWAŁA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 

z dnia 1 czerwca 1994 r. 

w sprawie wykładni art. 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki 
i artykuły sanitarne w związku z art. 13 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów 
wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz art. 4 ust. 1 i 2, art. 5 ust. 3, art. 7 ust. 1, 3 i 4 oraz art. 9 ust. 

1 i 2 ustawy z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne. 

Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie: 

przewodniczący - prezes Trybunału Konstytucyjnego: 
A. Zoli, 

sędziowie Trybunału Konstytucyjnego: Z. Czeszejko
-Sochacki, T. Oybowski, L. Garlicki, S. Jaworski, W. Łącz 
kowski, F. Rymarz, W. Sokolewicz, J . Trzciński (sprawo
zdawca), B. Wierzbowski, J. Zakrzewska 
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po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 1994 r. 
w trybie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. 
o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 1991 r. Nr 109, poz. 
470 i z 1993 r. Nr 47, poz. 213) wniosku Rzecznika Praw 
Obywatelskich o ustalenie powszechnie obowiązującej wy
kładni: 

1) art. 13 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 września 1991 r. 
o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne (Dz. 
U. Nr 94, poz. 422) w związku z art. 13 ust. 1 i art. 41 
ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów 
wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. 
z 1983 r. Nr 13, poz. 68, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 36, 
poz. 206, z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 21, 
poz. 84, z 1993 r. Nr 129, poz. 602 i z 1994 r. Nr 10, 
poz. 37) - przez wyjaśnienie, czy na podstawie wskaza
nych przepisów inwalidzi wojskowi utrzymali swoje 
podmiotowe prawo do otrzymywania bezpłatnie leków 
i artykułów sanitarnych (mieszczących się w pojęciu 

środków opatrunkowych) ; 

2) art. 4 ust. 1 i 2, art. 5 ust. 3, art. 7 ust. 1,3 i 4 oraz art. 9 ust. 
1 i 2 ustawy z dnia 27 września 1991 r. o zasadach 
odpłatności za leki i artykuły sanitarne (Dz. U. Nr 94, poz. 
422) - przez wyjaśnienie, czy przepisy te, jako powo
dujące ograniczenie prawa do bezpłatnych leków, doty
czą inwalidów wojskowych, 

u s t a I ił : 

1. Art . 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 września 
1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne 
(Dz. U. Nr 94, poz. 422) zachował w mocy uprawnienia 
inwalidów wojskowych do otrzymywania bezpłatnie leków 
i artykułów sanitarnych (mieszczących się w pojęciu środ
ków opatrunkowych) , przysługujące im na podstawie art. 41 
w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. 
o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich 
rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 13, poz. 68, z 1990 r. Nr 34, poz. 
198, Nr 36, poz. 206, z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 
21, poz. 84, z 1993 r. Nr 129, poz. 602 i z 1994 r. Nr 10, poz. 
37) . 

2. Postanowienia art. 4 ust. 1 i 2, art. 5 ust. 3, art. 7 ust. 1, 
3 i 4 oraz art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 września 1991 r. 
o zasadach odp~tności za leki i artykuły sanitarne (Dz. U. Nr 
94, poz. 422) nie dotyczą inwalidów wojskowych . 

Przewodniczący : A. Zoli 
Prezes Trybunału Konstytucyjnego 

Sędziowie: Z. Czesze/ko-Sochach T. Dybowski, L. Gar/ich 
S. Jaworski, W. Łączkowski, F. Rymarz, W. Soko/ewicz, 
J. Trzciński, B. Wierzbowski, J. Zakrzewska 
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OBWIESZCZENIE PREZESA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 

z dnia 1 czerwca 1994 r. 

o utracie mocy obowiązującej art. 7 ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących zatrudnienia oraz 
zaopatrzenia emerytalnego. 

W wykonaniu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 19 października 1993 r. sygn . K 14/92 i z mocy art. 
7 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale 
Konstytucyjnym (Dz. U. z 1991 r. Nr 109, poz. 470 i z 1993 r. 
Nr 47, poz. 213) oraz uchwały Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 20 października 1993 r. (Dz. U. Nr 105, poz. 481) 
ogłaszam utratę mocy obowiązującej art. 7 ustawy z dnia 15 
lutego 1992 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących 
zatrudnienia oraz zaopatrzenia emerytalnego (Dz. U. Nr 21, 

poz. 84) w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
5 czerwca 1992 r. zmieniającej ustawę o zmianie niektórych 
ustaw dotyczących zatrudnienia oraz zaopatrzenia emerytal
nego (Dz. U. Nr 51 , poz. 231) . 

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego: A. Zoli 

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Wydawnictw Urzędu Rady 
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Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zglaszać należy na piśmie do Wydzialu Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów. ul. Powsińska 69/11. 
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