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PRZEWODNICZĄCY 

Krajowej Rady Radiofonii 

i Telewizji 

                Warszawa, dnia 15 stycznia 2021 r.  

 

DR.414.1.22.2020 

Telewizja Łużyce Sp. z o.o. 

ul. Zgorzelecka 12 

59-700 Bolesławiec 

 

 

D E C Y Z J A  Nr DR – 22/2021  

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 w zw. z art. 38 ust. 1 pkt 4 i art. 40 ust. 12 ustawy  

z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805), 

art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz w wykonaniu 

uchwały Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Nr 216/2020 z dnia 3 września 

2020 r. (sygn. DR.414.1.2020): 

postanawia się 

1. Cofnąć koncesję Nr 266/K/2015-T z dnia 9 października 2015 r. udzieloną 

spółce Telewizja Łużyce Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu na 

rozpowszechnianie w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie 

lokalnym L1 programu telewizyjnego pod  nazwą „Łużyce”; 

2. Opłata za udzielenie koncesji Nr 266/K/2015-T z dnia 9 października 2015 r. 

oraz za zmianę koncesji decyzją Przewodniczącego KRRiT Nr DR-284/2016–

1/266/K z dnia 21 grudnia 2016 r. w zakresie w jakim nie została uiszczona  

tj. w łącznej kwocie 116.347 zł (słownie: sto szesnaście tysięcy trzysta 

czterdzieści siedem złotych),  staje się wymagalna i jest płatna w terminie 60 dni 

od dnia doręczenia niniejszej decyzji. 

U z a s a d n i e n i e 

Spółka Telewizja Łużyce Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu uzyskała w dniu  

9 października 2015 r. koncesję na kolejny okres Nr 266/K/2015-T, na 

rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „Łużyce”. 

Zgodnie z pkt. 1 ppkt. b) i h) koncesji Nr 266/K/2015-T Koncesjonariusz jest 

zobowiązany do rozpowszechniania programu codziennie, nie mniej niż 15 godzin 

na dobę, w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie lokalnym L1. 
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Koncesjonariusz pismem z dnia 30 grudnia 2019 r. wystąpił z wnioskiem  

w sprawie „wszczęcia procedury cofnięcia koncesji” Nr 266/K/2015-T (błędnie  

w piśmie wskazano wygasłą koncesję Nr 199/P/2005-T), a także poinformował  

o zaprzestaniu nadawania programu z dniem 1 sierpnia 2019 r. 

Pismem z dnia 17 lutego 2020 r. Koncesjonariusz został wezwany do udzielenia 

wyjaśnień w zakresie treści żądania, tzn. wskazanie, czy ww. wniosek miał na celu 

zainicjowanie postępowania o uchylenie koncesji prowadzonego na podstawie  

art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(dalej: k.p.a.), a także w przypadku odpowiedzi pozytywnej do uzupełnienia  

w trybie art. 64 § 2 k.p.a. braku formalnego w terminie 7 dni od daty otrzymania 

wezwania, poprzez podpisanie wniosku zgodnie z zasadami reprezentacji. 

Wnioskodawca został pouczony, że nieusunięcie braku formalnego  

w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

Wezwanie zostało odebrane w dniu 20 lutego 2020 r. (dowód: zwrotne 

potwierdzenie odbioru). 

Z informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 31 stycznia 2020 r. wynikało, że 

uprawnionym do składania oświadczeń woli i podpisów w imieniu spółki 

Telewizja Łużyce Sp. z o.o. był każdy z członków zarządu spółki lub prokurent  

w zakresie czynności prawnych, których wartość nie przekracza kwoty 30.000 zł; 

w pozostałych przypadkach wymagane było współdziałanie dwóch członków 

zarządu lub jednego członka zarządu spółki łącznie z prokurentem. Analiza 

formalno-prawna wykazała, że w przedmiotowej sprawie wniosek został 

podpisany niezgodnie z zasadami reprezentacji. Wniosek podpisał jeden członek 

zarządu (Prezes Jan Cołokidzi), zaś drugi z sygnatariuszy (Agata Patreucha) nie 

widniał w  dacie wniosku w informacji zawartej w KRS (Nr 0000199802). 

Termin na uzupełnienie wniosku upłynął z dniem 27 lutego 2020 r. Spółka nie 

nadesłała odpowiedzi. W związku z powyższym w dniu 20 maja 2020 r. Krajowa 

Rada Radiofonii i Telewizji (dalej: KRRiT) podjęła uchwałę Nr 121/2020  

w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku Nr DR.414.1.2020 z dnia  

30 grudnia 2019 r. spółki Telewizja Łużyce Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu  

o wszczęcie procedury cofnięcia koncesji Nr 266/K/2015-T z dnia 9 października 

2015 r., udzielonej na rozpowszechnianie w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny 

w multipleksie lokalnym L1 programu telewizyjnego pod nazwą „Łużyce”.  

O powyższym spółka została powiadomiona postanowieniem z dnia 2 czerwca 

2020 r., doręczonym dnia 2 lipca 2020 r. 

W związku z zaprzestaniem przez Koncesjonariusza nadawania programu  

z dniem 1 sierpnia 2019 r., na podstawie art. 61 § 4 k.p.a., w związku z § 22  

ust. 1 i 2 rozporządzenia KRRiT z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie zawartości 

wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania  

w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie 

programów radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U. Nr 5, poz. 41, z późn. zm.) 
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pismem z dnia 29 maja 2020 r. Koncesjonariusz został zawiadomiony, iż w dniu 

20 maja 2020 r. KRRiT podjęła uchwałę Nr 122/2020, w której upoważniła 

Przewodniczącego KRRiT do wszczęcia postępowania w sprawie cofnięcia 

koncesji Nr 266/K/2015-T z dnia 9 października 2015 r., udzielonej spółce 

Telewizja Łużyce Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu na rozpowszechnianie  

w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie lokalnym L1 programu 

telewizyjnego pod  nazwą „Łużyce”. Zawiadomienie to zostało doręczone 

Koncesjonariuszowi w dniu 19 czerwca 2020 r. 

Postępowanie w sprawie  cofnięcia ww. koncesji zostało wszczęte na podstawie 

art. 38 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 805). Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 4 ustawy o radiofonii i telewizji, 

koncesję cofa się, jeżeli nadawca, pomimo wezwania Przewodniczącego Krajowej 

Rady, nie rozpoczął rozpowszechniania programu w terminie ustalonym w koncesji 

lub trwale zaprzestał wykonywania rozpowszechniania programu za pomocą 

wszystkich lub niektórych stacji nadawczych – chyba, że nadawca wykaże, że 

opóźnienie rozpoczęcia rozpowszechniania programu lub zaprzestanie 

rozpowszechniania programu zostały spowodowane okolicznościami od niego 

niezależnymi. Za trwałe zaprzestanie rozpowszechniania programu uważa się fakt 

nierozpowszechniania programu przez okres trzech kolejno następujących po sobie 

miesięcy.  

Koncesjonariusz powyższym pismem został także wezwany na podstawie art. 38 

ust. 1 pkt 4 ustawy o radiofonii i telewizji, w związku z § 22 ust. 4 pkt 2 

rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 stycznia 2007 r.  

w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu 

postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie  

i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych, do 

natychmiastowego wznowienia rozpowszechniania programu telewizyjnego pod 

nazwą „Łużyce” w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie lokalnym 

L1 zgodnie z koncesją Nr 266/K/2015-T. 

W odpowiedzi pismem z dnia 12 sierpnia 2020 r. Koncesjonariusz poinformował, 

iż spółka nie podejmuje żadnych działań odnośnie wznowienia rozpowszechniania 

programu oraz przyjmuje do wiadomości decyzję KRRiT w sprawie cofnięcia 

koncesji. 

Z uwagi na to, iż spółka „Telewizja Łużyce” Sp. z o.o. nie rozpowszechnia 

programu przez okres dłuższy niż trzy miesiące i w związku z jej zapewnieniem, 

iż nie podejmuje żadnych działań mających na celu wznowienie nadawania 

programu telewizyjnego pod nazwą „Łużyce” KRRiT uznała, że spełnione zostały 

przesłanki do cofnięcia koncesji na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 4. Powyższe 

przesłanki mają charakter obligatoryjny i w przypadku ich zaistnienia powodują 

po stronie organu obowiązek cofnięcia koncesji. Zaprzestanie nadawania 

programu ma charakter trwały, zaś Koncesjonariusz nie wykazał przy tym, by było 

ono spowodowane okolicznościami od niego niezależnymi. 
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W związku z powyższym w dniu 3 września 2020 r. KRRiT podjęła uchwałę  

Nr 216/2020, w której upoważniła Przewodniczącego KRRiT do cofnięcia 

koncesji Nr 266/K/2015-T z dnia 9 października 2015 r., udzielonej spółce 

Telewizja Łużyce Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu na rozpowszechnianie  

w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie lokalnym L1 programu 

telewizyjnego pod  nazwą „Łużyce”, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 4 ustawy  

z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. 

Zawiadomieniem z dnia 18 września 2020 r. Przewodniczący KRRiT 

poinformował Koncesjonariusza, iż zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy o radiofonii  

i telewizji, w przypadku cofnięcia koncesji, opłata za jej udzielenie, w zakresie  

w jakim nie została uiszczona, staje się wymagalna i jest uiszczana w terminie  

60 dni od dnia doręczenia decyzji o cofnięciu koncesji. 

Realizując zasadę czynnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym 

wyrażoną w art. 10 § 1 k.p.a., Koncesjonariusz został także zawiadomiony ww. 

pismem o przysługującym mu prawie zapoznania się z aktami sprawy  

i wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania zawiadomienia. Niniejsze pismo zostało odesłane do organu  

z uwagi na niepodjęcie go w terminie, a co za tym idzie, uznać je należy za 

doręczone (art. 44 § 4 k.p.a. w zw. z art. 45 k.p.a.) z dniem 9 października 2020 r. 

Opłata za udzielenie koncesji Nr 266/K/2015-T z dnia 9 października 2015 r. 

została rozłożona na dziesięć rat, płatnych w kolejnych latach obowiązywania 

koncesji. Do dnia wydania niniejszej decyzji Koncesjonariusz uiścił I, II, III i IV 

ratę. 

Opłata za zmianę koncesji Nr 266/K/2015-T z dnia 9 października 2015 r. decyzją 

Przewodniczącego KRRiT Nr DR-284/2016–1/266/K z dnia 21 grudnia 2016 r. 

została rozłożona na dziewięć rat, płatnych w kolejnych latach obowiązywania 

koncesji. Do dnia wydania niniejszej decyzji Koncesjonariusz uiścił I i II ratę. 

W związku z powyższym na podstawie art. 40 ust. 12 ustawy o radiofonii  

i telewizji wymagalne stały się następujące raty opłaty za udzielenie koncesji  

Nr 266/K/2015-T z dnia 9 października 2015 r., płatne w terminie 60 dni od dnia 

doręczenia decyzji o cofnięciu koncesji: 

 V rata – 12.333 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote) wraz 

z odsetkami od dnia 15 grudnia 2015 r. do dnia wydania niniejszej decyzji tj. do 

dnia 15 stycznia 2021 r. w wysokości 5.025 zł (słownie: pięć tysięcy dwadzieścia 

pięć złotych); 

 VI rata – 12.333 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote) 

wraz z odsetkami od dnia 15 grudnia 2015 r. do dnia wydania niniejszej decyzji 

tj. do dnia 15 stycznia 2021 r. w wysokości 5.025 zł (słownie: pięć tysięcy 

dwadzieścia pięć złotych); 
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 VII rata – 12.333 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote) 

wraz z naliczoną kwotą opłaty prolongacyjnej w wysokości 2.894 zł (słownie: 

dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote); 

 VIII rata – 12.333 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote) 

wraz z naliczoną kwotą opłaty prolongacyjnej w wysokości 3.427 zł (słownie: 

trzy tysiące czterysta dwadzieścia siedem złotych); 

 IX rata – 12.333 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote) 

wraz z naliczoną kwotą opłaty prolongacyjnej w wysokości 3.880 zł (słownie: 

trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych); 

 X rata – 12.333 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote) wraz  

z naliczoną kwotą opłaty prolongacyjnej w wysokości 4.375 zł (słownie: cztery 

tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych). 

Ponadto, wymagalne i płatne w terminie 60 dni od dnia doręczenia decyzji  

o cofnięciu koncesji stały się następujące raty opłaty za zmianę koncesji decyzją 

Przewodniczącego KRRiT Nr DR-284/2016–1/266/K z dnia 21 grudnia 2016 r.: 

- III rata – 2.009 zł (słownie: dwa tysiące dziewięć złotych) wraz z odsetkami od 

dnia 28 lutego 2017 r. do dnia wydania niniejszej decyzji tj. do dnia 15 stycznia 

2021 r. w wysokości 624 zł (słownie: sześćset dwadzieścia cztery złote); 

- IV rata – 2.009 zł (słownie: dwa tysiące dziewięć złotych) wraz z odsetkami od 

dnia 28 lutego 2017 r. do dnia wydania niniejszej decyzji tj. do dnia 15 stycznia 

2021 r. w wysokości 624 zł (słownie: sześćset dwadzieścia cztery złote); 

 V rata – 2.009 zł (słownie: dwa tysiące dziewięć złotych) wraz z naliczoną kwotą 

opłaty prolongacyjnej w wysokości 322 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dwa 

złote); 

 VI rata – 2.009 zł (słownie: dwa tysiące dziewięć złotych) wraz z naliczoną 

kwotą opłaty prolongacyjnej w wysokości 402 zł (słownie: czterysta dwa złote); 

 VII rata – 2.009 zł (słownie: dwa tysiące dziewięć złotych) wraz z naliczoną 

kwotą opłaty prolongacyjnej w wysokości 482 zł (słownie: czterysta 

osiemdziesiąt dwa złote); 

 VIII rata – 2.009 zł (słownie: dwa tysiące dziewięć złotych) wraz z naliczoną 

kwotą opłaty prolongacyjnej w wysokości 563 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt 

trzy złote); 

 IX rata – 2.009 zł (słownie: dwa tysiące dziewięć złotych) wraz z naliczoną 

kwotą opłaty prolongacyjnej w wysokości 643 zł (słownie: sześćset czterdzieści 

trzy złote). 

 

W związku z cofnięciem koncesji Nr 266/K/2015-T, zgodnie z art. 40 ust. 12 

ustawy o radiofonii i telewizji do zapłaty z tytułu opłat koncesyjnych pozostaje 

kwota 116.347 zł (słownie: sto szesnaście tysięcy trzysta czterdzieści siedem 

złotych), płatna w terminie 60 dni od dnia doręczenia decyzji o cofnięciu koncesji, 

na rachunek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: 
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NBP Oddział Okręgowy w Warszawie 

Nr 13101010100095372231000000 

Wobec tego należało postanowić jak na wstępie. 

Zgodnie z art. 127 § 3 w związku z art. 129 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, Stronie przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne 

rozpatrzenie sprawy do Przewodniczącego KRRiT w terminie czternastu dni od 

dnia doręczenia niniejszej decyzji. Na podstawie art. 52 § 3 w zw. z art. 3 § 2 pkt 

1, art. 53 § 1 oraz art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze 

zm.), Strona może bez skorzystania z prawa do złożenia wniosku o ponowne 

rozpatrzenie sprawy wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Warszawie za pośrednictwem Przewodniczącego KRRiT w terminie trzydziestu 

dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. Wpis od skargi wynosi 10.000 zł. 

Zgodnie z art. 243 § 1 w zw. z art. 244 § 1, a także zgodnie z art. 252 § 2 oraz  

art. 254 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Strona 

może złożyć wniosek o przyznanie prawa pomocy, obejmującego zwolnienie od 

kosztów sądowych i/lub ustanowienie w sprawie adwokata albo radcy prawnego. 

Wniosek ten jest wolny od opłat. Wniosek o przyznanie prawa pomocy składa się 

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na urzędowym 

formularzu. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania, pobytu lub siedziby na 

obszarze właściwości Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 

może złożyć wniosek w innym wojewódzkim sądzie administracyjnym. 

W myśl art. 127a w zw. z art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego,  

w trakcie terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do 

złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Oświadczenie o zrzeczeniu się 

prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy składa się na piśmie 

Przewodniczącemu KRRiT. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej 

oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się 

ostateczna i prawomocna, co oznacza brak możliwości zaskarżenia decyzji do 

sądu. 

 

 

Witold Kołodziejski 

dokument podpisany elektronicznie 

 
Otrzymują: 

1. Telewizja Łużyce Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu (59-700), przy ul. Zgorzeleckiej 12; 

2. Prezes UKE; 

3. a/a 
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