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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 

970 

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 
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Szanowni Państwo 

WYDZIAŁ WYDAWNICTW I POLIGRAFII GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO KANCELARII PREZESA RADY 
MINISTRÓW uprzejmie informuje o możliwości zaprenumerowania na rok 1998 następujących wydawnictw: 

DZIENNIKA USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Cena rocznej prenumeraty wynosi 410,00 zł, 
Cena prenumeraty nie obejmuje załączników 

DZIENNIKA URZĘDOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ "MONITOR POLSKI" 

Cena rocznej prenumeraty wynosi 160,00 zł, 

Cena prenumeraty nie obejmuje załączn ików 

MONITORA POLSKIEGO "B" - zawierającego ogłoszenia sprawozdań finansowych spółek akcyjnych i innych pod

miotów gospodarczych 

Cena rocznej prenumeraty wynosi 1000,00 zł, 

DZIENNIKA URZĘDOWEGO MINISTERSTWA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ - zawierającego informacje 
prawne z zakresu problematyki resortu zdrowia 

Cena rocznej prenumeraty wynosi 26,00 zł, 

DZIENNIKA URZĘDOWEGO MINISTERSTWA FINANSÓW 

Cena rocznej prenumeraty wynosi 41,00 zł, 

BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

Cena rocznej prenumeraty wynosi 520,00 zł, 

PRZEGLĄDU LEGISLACYJNEGO Biuletynu Rady Legislacyjnej - zawierającego dokumenty i informacje o dzia
łalności Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów oraz artykuły i studia dotyczące problemów legislacji, źró
deł prawa, procedur i technik legislacyjnych 

Cena rocznej prenumeraty wynosi 90,00 zł. 

Instytucje, urzędy i osoby fizyczne zainteresowane prenumeratą powyższych wydawnictw proszone są o dokonanie wpła
ty na konto BPH S.A. XVI Oddział Warszawa nr 10601028-1717-30000-622001 

Wydział Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa 

WYDZIAŁ WYDAWNICTW I POLIGRAFII GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO KANCELARII PREZESA RADY 
MINISTRÓW uprzejmie informuje PT Klientów, że rezygnacja z prenumeraty w trakcie roku wydawniczego nie bę
dzie uwzględniona. Wyjątek stanowi rozwiązanie (likwidacja) firmy prenumerującej oraz uzasadnione wydarzen ia lo
sowe osób fizycznych . Wpłaty nie zawierające pełnego adresu płatnika oraz wpłaty poniżej ceny prenumeraty będą 
zwracane. 

Wszelkich informacji na temat prenumeraty lub zakupu powyższych wydawnictw udziela 
Wydział Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 

tel. 694-67-50 i 694-67-52, fax 694-62-06 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii 
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsińska 69f71, 02-903 Warszawa 

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw i Poligrafii 
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsińska 69f71 , 02-903 Warszawa, 

do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru 

o wszelkich zmianach nazwy prenumeratora lub adresu prosimy niezwłocznie informować na piśmie Wydział Wydawnictw i Poligrafii 
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
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