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ROZPORZÑDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

z dnia 3 lutego 2000 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zawartoÊci wniosku oraz szczegó∏owego trybu post´powania 
w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.

Na podstawie art. 37 ust. 4 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, z 1997 r. Nr 88, poz. 554
i Nr 121, poz. 770 oraz z 1999 r. Nr 90, poz. 999) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji z dnia 2 czerwca 1993 r. w sprawie zawarto-
Êci wniosku oraz szczegó∏owego trybu post´powania
w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpo-
wszechnianie programów radiofonicznych i telewizyj-
nych (Dz. U. Nr 52, poz. 244, z 1995 r. Nr 129, poz. 628
i z 1998 r. Nr 82, poz. 532) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) oznaczenie przedmiotu dzia∏alnoÊci (pro-
gram radiowy/telewizyjny), zasi´gu progra-
mu, charakteru programu (uniwersalny, wy-
specjalizowany — z okreÊleniem specjaliza-
cji),”

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) okreÊlenie sposobu rozpowszechniania pro-
gramu (rozsiewczy naziemny, rozsiewczy sa-
telitarny, kablowy), w przypadku programu
rozpowszechnianego w sposób rozsiewczy



naziemny — obszaru administracyjnego, na
którym ma byç odbierany program, odpo-
wiedniego dla lokalizacji i mocy nadajnika
podanej w og∏oszeniu, a w przypadku pro-
gramu radiowego rozpowszechnianego
w sposób rozsiewczy naziemny — tak˝e za-
kresu cz´stotliwoÊci (fale ultrakrótkie, krót-
kie, Êrednie),”

c) pkt 10—13 otrzymujà brzmienie:

„10) okreÊlenie przewidywanego udzia∏u blo-
ków audycji rozpowszechnianych w innym
programie w dobowym czasie nadawania,

11) okreÊlenie przewidywanego udzia∏u w pro-
gramie audycji wytworzonych przez produ-
centów krajowych innych ni˝ nadawca pro-
gramu,

12) informacje o dzia∏alnoÊci wnioskodawcy
oraz wspólników lub akcjonariuszy w spó∏-
ce b´dàcej wnioskodawcà w dziedzinie ra-
diokomunikacji oraz Êrodków masowego
przekazu w okresie 5 lat przed z∏o˝eniem
wniosku,

13) oÊwiadczenie o post´powaniach prawnych
przeciwko wnioskodawcy w zwiàzku z dzia-
∏alnoÊcià, o której mowa w pkt 12,
a w szczególnoÊci o post´powaniach na
podstawie przepisów o radiokomunikacji
zawartych w ustawie z dnia 23 listopada
1990 r. o ∏àcznoÊci (Dz. U. z 1995 r. Nr 117,
poz. 564, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r.
Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 106,
poz. 675, Nr 121, poz. 770 i Nr 137, poz. 926,
z 1998 r. Nr 137, poz. 887 i Nr 150, poz. 984
oraz z 1999 r. Nr 47, poz. 461), przepisów
ustawy z dnia 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. 173, z 1991 r. Nr 100,
poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 r.
Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770 oraz
z 1999 r. Nr 90, poz. 999), ustawy z dnia 4 lu-
tego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 i Nr 43,
poz. 170 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272
i Nr 88, poz. 554), art. 202, art. 212 i art. 216
Kodeksu karnego oraz art. 23 i 24 Kodeksu
cywilnego.”;

2) w § 3:
a) skreÊla si´ pkt 10,
b) w pkt 12:

— lit. b) otrzymuje brzmienie:
„b) przewidywany tygodniowy (roczny) pro-

gram ramowy w pierwszym roku nadawa-
nia, z uwzgl´dnieniem nast´pujàcych ele-
mentów programu (bloków programo-
wych i audycji):
— dla telewizji: informacja, publicystyka,

film, rozrywka, edukacja, poradnictwo,
religia, sport, teatr i inne formy udra-
matyzowane, reklama i inne,

— dla radia: informacja, publicystyka, roz-
rywka, muzyka, edukacja, poradnictwo,
religia, sport, reklama, inne,”

— kropk´ na koƒcu lit. c) zast´puje si´ przecin-
kiem i dodaje si´ lit. d)—h) w brzmieniu:

„d) przewidywany procentowy udzia∏ wszyst-
kich rodzajów audycji w tygodniowym
czasie nadawania programu,

e) przewidywany procentowy udzia∏ ele-
mentów s∏ownych programu oraz utwo-
rów s∏owno-muzycznych i muzycznych
w tygodniowym czasie nadawania pro-
gramu — dla radia,

f) przewidywany procentowy udzia∏ utwo-
rów s∏owno-muzycznych wykonywanych
w j´zyku polskim w tygodniowym czasie
nadawania utworów s∏owno-muzycznych
— dla radia,

g) przewidywany procentowy udzia∏ bloków
audycji zestawianych przez inny podmiot
ni˝ nadawca w dobowym czasie nadawa-
nia,

h) przewidywany procentowy udzia∏ tematy-
ki lokalnej lub regionalnej w tygodnio-
wym czasie nadawania,”

c) dodaje si´ pkt 13 w brzmieniu:

„13) wnioskodawcy, którym wygasa koncesja,
a którzy ubiegajà si´ o nowà, powinni
przedstawiç stan realizacji zobowiàzaƒ wy-
nikajàcych z korzystania z praw autorskich
lub praw pokrewnych.”;

3) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wniosek o udzielenie koncesji, w cz´Êci okre-
Êlonej przepisami § 2 pkt 4—8, 10 i 11 oraz § 3
pkt 6 w zakresie: g∏ównych za∏o˝eƒ, opisu
sposobu wyliczeƒ przychodów i kosztów stu-
dium ekonomiczno-finansowego; rachunku
przychodów i kosztów; rachunku przep∏y-
wów finansowych, wp∏ywów z reklamy
i sponsoringu, programu inwestycyjnego
i pkt 12 lit. d), e) i h), nie mo˝e byç zmieniany
w czasie trwania post´powania.”;

4) w § 12 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1
i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Przewodniczàcy Krajowej Rady powiadomi
nadawc´, którego koncesja wygasa, o og∏o-
szeniu informacji, o której mowa w § 5
ust. 1.”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Przewodniczàcy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji:
J. Braun
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