Warszawa, dnia 29 marca 2022 r.
PRZEWODNICZĄCY
Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji
DR.414.15.6.2022

OPEN FM Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16
02-092 Warszawa

D E C Y Z J A Nr DR– 153/2022–1/759
Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3, art. 37 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r.
o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805 ze zm.) w związku z art. 104,
art. 107 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 8 lutego 2022 r. (sygn. DR.414.15.2022) spółki OPEN FM Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie oraz w wykonaniu uchwały Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji Nr 38/2022 z dnia 10 marca 2022 r.
postanawia się
zmienić pkt. 1 w koncesji Nr 759/2019-R z dnia 20 grudnia 2019 r., udzielonej
spółce OPEN FM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie
programu radiowego pod nazwą „Open FM”, który otrzymuje brzmienie:
„1. Udzielić spółce OPEN FM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - zwanej dalej
Koncesjonariuszem, koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego pod
nazwą „WP Radio” - zwanego dalej „programem”. Program będzie:
a) oznaczany na antenie przez jego nazwę zapisaną w koncesji;
b) rozpowszechniany codziennie, przez 24 godziny na dobę;
c) miał charakter wyspecjalizowany - muzyczny;
d) tworzony zgodnie z warunkami zadeklarowanymi we wniosku o udzielenie
koncesji, w części „Informacje Programowe” oraz w załącznikach, do których
przestrzegania po uzyskaniu koncesji Wnioskodawca się zobowiązał
(formularz „Informacje Programowe” stanowi załącznik Nr 1 do koncesji), w tym
w szczególności:
-

udział audycji realizujących specjalizację wyniesie nie mniej niż 78,1%
w tygodniowym czasie nadawania w godz. 6.00-23.00,

-

udział warstwy słownej wyniesie nie mniej niż 6,3% w tygodniowym czasie
nadawania w godz. 6.00-23.00, w tym audycje słowne realizujące specjalizację
programu zajmą nie mniej niż 3,1% w tygodniowym czasie nadawania w godz.
6.00-23.00,
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udział tematyki lokalnej w programie, odnoszącej się do miejscowości objętych
zasięgiem nadawania, realizowanej poprzez audycje informacyjne wyniesie nie
mniej niż 0,8% tygodniowego czasu nadawania w godz. 6.00-23.00.

-

Za podstawę obliczania udziału tematyki lokalnej w programie przyjmuje się
tygodniowy czas nadawania programu (z wyłączeniem okresu wakacyjnego,
tj. lipca, sierpnia) w porze dziennej, tj. w godz. 6.00-23.00 (łącznie z czasem
emisji reklam i telesprzedaży), czyli 119 godzin emisji w tygodniu.
e) rozpowszechniany w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie
cyfrowym DAB+, przy zachowaniu następujących warunków technicznych:
Lp.

Nazwa
(oznaczenie multipleksu)

Numer bloku
częstotl.

Obszar rozpowszechniania*

EID**

SID***

1.

Rzeszów

9B

Chmielnik (181604), Krasne
(181609), Rzeszów (186301),
Tyczyn (181614), Łańcut (181001),
Łańcut (181004)

0x3184

0x3A03

*
**
***

gminy objęte w całości zasięgiem multipleksu sygnałem o wartości minimum 66 dBµV/m;
identyfikator multipleksu;
identyfikator usługi.

Minimalna przepływność gwarantowana na jeden program radiowy wynosi
96 kbps.
Multipleks tworzyć będzie nie więcej niż 12 programów radiowych, wyłącznie
tych, które otrzymają koncesje na rozpowszechnianie w sposób cyfrowy
rozsiewczy naziemny lub rozszerzenie koncesji o prawo do rozpowszechniania
w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny.”

Uzasadnienie
Spółka OPEN FM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uzyskała w dniu 20 grudnia
2019 r. koncesję Nr 759/2019-R na rozpowszechnianie programu radiowego pod
nazwą „Open FM”.
We wniosku z 8 lutego 2022 r. Koncesjonariusz zwrócił się o zmianę nazwy
programu z obowiązującej „Open FM” na „WP Radio”.
Wniosek podpisał pełnomocnik upoważniony do reprezentowania Spółki.
Jak wskazano w uzasadnieniu wniosek jest efektem zmiany strategii Grupy
Kapitałowej Wirtualna Polska dotyczącej rozwoju platformy OPEN FM
udostępnianej dotychczas w Internecie. W celu uniknięcia potencjalnej konfuzji
wśród użytkowników korzystających z platformy za pomocą Internetu,
Koncesjonariusz podjął decyzję o zmianie nazw programów radiowych
rozpowszechnianych w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie
cyfrowym w standardzie DAB+. Według Koncesjonariusza nadanie nazwy
tożsamej z nazwą programu telewizyjnego „WP” i portalem internetowym
udostępnianym pod adresem www.wp.pl, rozszerzy pola dystrybucji marki,
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umożliwiając pozyskanie nowego grona odbiorców, a także wpłynie na
popularność i rozpoznawalność programu radiowego wśród słuchaczy.
Spółka OPEN FM Sp. z o.o. zadeklarowała, że zmiana nazwy programu nie będzie
związana ze zmianą warunków programowych koncesji Nr 759/2019-R.
W uzupełnieniu wniosku Koncesjonariusz nadesłał oświadczenie z dnia 16 lutego
2022 r. spółki Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie z którego
wynika, że ww. Spółka wyraziła zgodę na wykorzystanie przez OPEN FM
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie znaku towarowego „WP” w nazwie programu
radiowego rozpowszechnianego zgodnie z koncesjami udzielonymi przez
Przewodniczącego KRRiT.
Jak stanowi art. 14a ust. 1 pkt 1 ustawy o radiofonii i telewizji nadawca jest
obowiązany do zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu
do informacji umożliwiających identyfikację programu i jego nadawcy,
a w szczególności do informacji o nazwie programu. Można z tego faktu
wywnioskować, że zamiarem ustawodawcy było pozostawienie w gestii nadawcy
wyboru stosownej nazwy programu.
Zgodnie z art. 155 k.p.a. decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo,
może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ
administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie
sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes
społeczny lub słuszny interes strony.
Z wykładni gramatycznej przepisu art. 155 wynika, że organ administracji
publicznej może uchylić lub zmienić decyzję ostateczną, jeżeli spełnione są łącznie
następujące przesłanki: 1) strona wyraziła zgodę na zmianę lub uchylenie decyzji;
2) przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie lub uchyleniu takiej decyzji;
3) za uchyleniem lub zmianą decyzji przemawia interes społeczny lub słuszny
interes strony (por. A. Wróbel Komentarz do art. 155 k.p.a., LEX/el., 2022).
W przypadku wniosku z dnia 8 lutego 2022 r. spółki OPEN FM Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie organ koncesyjny uznał, że zachodzą przesłanki wskazane
w ww. artykule, pozwalające na zmianę koncesji Nr 759/2019-R z dnia
20 grudnia 2019 r.
W związku z powyższym w dniu 10 marca 2022 r. Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji podjęła uchwałę Nr 38/2022, w której upoważniła Przewodniczącego
KRRiT do zmiany pkt. 1 w koncesji Nr 759/2019-R w sposób wskazany
w osnowie niniejszej decyzji.
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 związku z art. 3 § 2
pkt 1, art. 53 § 1 oraz art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo
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o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329),
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 200 zł.
Zgodnie z art. 243 § 1 w związku 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 związku 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. Radca Prawny Kamila Zalewska – pełnomocnik spółki OPEN FM Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (02-092), przy ul. Żwirki i Wigury 16;
2. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
3. a/a.
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