Warszawa, dnia 5 marca 2021 r.
PRZEWODNICZĄCY
Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji
DR.414.57.2020

Czesław Chlewicki
ul. Obrońców Pokoju 21/7
44-105 Gliwice

D E C Y Z J A Nr DR – 60/2021
Na podstawie art. 38a ust. 3a i 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii
i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r.
poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 września 2020 r.
(sygn. DR.414.57.2020) Czesława Chlewickiego zamieszkałego w Gliwicach,
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą IMPERIUM Telecom Czesław
Chlewicki oraz w wykonaniu uchwały Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Nr 11/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.
postanawia się
wyrazić zgodę na przeniesienie uprawnień Czesława Chlewickiego zamieszkałego
w Gliwicach, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą IMPERIUM
Telecom Czesław Chlewicki, wynikających z koncesji Nr 770/2020-R z dnia
21 lutego 2020 r. na spółkę Imperium Media Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach.
Uzasadnienie
Czesław Chlewicki zamieszkały w Gliwicach, prowadzący działalność gospodarczą
pod firmą IMPERIUM Telecom Czesław Chlewicki, uzyskał w dniu 21 lutego
2020 r. koncesję Nr 770/2020-R na rozpowszechnianie w sposób cyfrowy
rozsiewczy naziemny w multipleksie cyfrowym DAB+ Katowice, programu
radiowego pod nazwą „RADIO IMPERIUM”,
W piśmie z dnia 4 września 2020 r. Koncesjonariusz wniósł o wyrażenie zgody
na przeniesienie uprawnień z koncesji Nr 770/2020-R na spółkę Imperium Media
Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach.
Wniosek został podpisany prawidłowo.
Koncesjonariusz wskazał, że posiada większość udziałów spółki Imperium Media
Sp. z o.o., a pozostałe należą do jego żony Iwony Chlewickiej. Zdaniem
Koncesjonariusza zmiana pozwoli na porządkowanie statusu prawnego rozgłośni.
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W piśmie z dnia 28 grudnia 2020 r. Koncesjonariusz doprecyzował, że zmiana
pozwoli na polepszenie efektywności wykorzystania istniejącego potencjału bez
konieczności dublowania struktur redakcji. Koncesjonariusz wskazał, że Spółka
posiada koncesję na rozpowszechnianie w sieciach telekomunikacyjnych programu
telewizyjnego pod nazwą „IMPERIUM”. Według Koncesjonariusza jej zespół
redakcyjny, który dysponuje odpowiednimi umiejętnościami oraz potencjałem,
może także realizować program radiowy.
Z załączonego do ww. pisma wydruku informacji odpowiadającej odpisowi
pełnemu z rejestru przedsiębiorców KRS z dnia 28 grudnia 2020 r. (nr KRS:
0000552297) spółki Imperium Media Sp. z o.o. wynika, że Czesław Chlewicki jest
jej wspólnikiem.
Zgodnie z art. 38a ust.1 ustawy o radiofonii i telewizji uprawnienia wynikające
z koncesji są niezbywalne, z zastrzeżeniem ust. 3-5.
Jak wynika natomiast z art. 38a ust. 3a ustawy o radiofonii i telewizji osoba fizyczna
może przenieść uprawnienia wynikające z koncesji, za zgodą Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji (dalej: KRRiT) wyrażoną w formie uchwały, na spółkę, której
jest wspólnikiem i która spełnia warunki, o których mowa w art. 35. Odmowa
wyrażenia zgody następuje z przyczyn, o których mowa w art. 36 ust. 2.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji koncesja może być udzielona
osobie fizycznej, posiadającej obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobie prawnej lub osobowej spółce
handlowej, które mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 36 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji stanowi, iż koncesji nie udziela się,
jeżeli rozpowszechnianie programów przez wnioskodawcę mogłoby spowodować:
1)

2)

zagrożenie interesów kultury narodowej, dobrych obyczajów i wychowania,
bezpieczeństwa i obronności państwa oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa
informacji niejawnych;
osiągnięcie przez wnioskodawcę pozycji dominującej w dziedzinie środków
masowego przekazu na danym terenie.

W przedmiotowej sprawie nie występuje żadna z określonych w art. 36 ust. 2 ustawy
o radiofonii i telewizji przesłanek do odmowy wyrażenia zgody na przeniesienie
uprawnień wynikających z koncesji.
Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, iż spełnione zostały przesłanki
z art. 38a ust. 3a ustawy o radiofonii i telewizji.
W związku z powyższym KRRiT w uchwale Nr 11/2021 z dnia 28 stycznia
2021 r. wyraziła zgodę na przeniesienie uprawnień Czesława Chlewickiego
zamieszkałego w Gliwicach, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
IMPERIUM Telecom Czesław Chlewicki, wynikających z koncesji Nr 770/2020-R
z dnia 21 lutego 2020 r. na spółkę Imperium Media Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach
oraz upoważniła Przewodniczącego KRRiT do wydania decyzji w przedmiotowej
sprawie.
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Na podstawie uchwały KRRiT jej Przewodniczący wydaje decyzję w sprawie
wyrażenia zgody bądź odmowy (38a ust. 4 ww. ustawy).
Wobec tego należało postanowić jak na wstępie.
W następstwie wyrażenia zgody na przeniesienie uprawnień zostanie wydana na
podstawie art. 155 k.p.a. decyzja o zmianie koncesji Nr 770/2020-R, poprzez
wpisanie w pkt 1 nowego podmiotu uprawnionego do wykonywania koncesji.
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 200 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. Czesław Chlewicki, ul. Floriańska 23, 44-100 Gliwice;
2. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
3. a/a.
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