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dzie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
(Dz. U. Nr 106, poz. 491 i z 1997 r. Nr 70, poz. 443) za
rządza się, co następuje: 

§ 1. Nadaje się osobowość prawną jednostce orga
nizacyjnej Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej pod nazwą "Centrum Edukacyjne Archidiece
zji Szczecińsko-Kamieńskiej" z siedzibą w Szczecinie, 

erygowanej przez Arcybiskupa Metropolitę Szczeciń
sko-Kamieńskiego. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
w z. W Brochwicz 
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ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI 

z dnia 13 listopada 1997 r. 

w sprawie minimalnego udziału audycji producentów europejskich w programach telewizyjnych. 

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 29 grud
nia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r. Nr 7, 
poz. 34, z 1995 r. Nr 66, poz. 335 i Nr 142, poz. 701, 
z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 88, poz. 554 
i Nr 121, poz. 770) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Audycję uznaje się za wytworzoną przez produ
centa europejskiego, jeżeli: 

1) producentem lub koproducentami audycji są oso
by fizyczne posiadające stałe miejsce zamieszkania 
w państwie europejskim, osoby prawne lub jed
nostki organizacyjne nie posiadające osobowości 
prawnej, których siedziba znajduje się w państwie 
europejskim, 

2) większość zespołu twórczego, do którego zalicza 
się: dziennikarza, autora scenariusza, reżysera, sce
nografa, odtwórców dwóch głównych ról i kompo
zytora, stale zamieszkuje w państwach europej
skich. 

§ 2. Minimalny udział audycji wytworzonych przez 
producentów europejskich w rocznym czasie nadawa
nia programu telewizyjnego ustala się w wysokości 
minimalnego udziału audycji wytworzonych przez pro-

ducentów krajowych obowiązującego dla danego pro
gramu, powiększonego o 10% rocznego czasu nada
wania programu, ale nie mniejszej niż 50% rocznego 
czasu nadawania programu. 

§ 3. 1. Udział audycji wytworzonych przez producen
tów europejskich w rocznym czasie nadawania progra
mu nadawca rozlicza w okresie roku kalendarzowego. 

2. W przypadku nadawania programu przez niepeł
ny rok kalendarzowy okres rozliczenia ulega odpo
wiedniemu skróceniu. 

§ 4. Nadawca prowadzi i przechowuje ewidencję 
czasu trwania audycji wytworzonych przez producen
tów europejskich, a także dokumenty potwierdzające 
spełnienie warunków określonych w przepisach § 1 i 2 
przez okres jednego roku od zakończenia roku kalenda
rzowego objętego rozliczeniem. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 1998 r. 

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: 
B. Sulik 
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OBWIESZCZENIE PREZESA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 

z dnia 14 listopada 1997 r. 

o utracie mocy obowiązującej art. 8 ustawy z dnia 21 lipca 1995 r. o zmianie ustaw: o urzędzie Ministra Spraw 
Wewnętrznych, o Policji, o Urzędzie Ochrony Państwa, o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw. 

Na podstawie art. 89 ust. 4 ustawy z dnia 1 sierpnia 
1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, 
poz. 643) w związku z orzeczeniem Trybunału Konsty
tucyjnego z dnia 8 kwietnia 1997 r. sygn. akt K 14/96 
ogłaszam utratę mocy obowiązującej art. 8 ustawy 
z dnia 21 lipca 1995 r. o zmianie ustaw: o urzędzie Mi
nistra Spraw Wewnętrznych, o Policji, o Urzędzie 

Ochrony Państwa, o Straży Granicznej oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 515). 

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego: A. Zoli 




