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ROZPORZÑDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

z dnia 3 lipca 2001 r.

w sprawie trybu post´powania w zakresie nieodp∏atnego przedstawiania w programach ogólnokrajowych te-
lewizyjnych i radiowych informacji, wyjaÊnieƒ i komunikatów Paƒstwowej Komisji Wyborczej zwiàzanych z za-

rzàdzonymi wyborami do Sejmu i do Senatu i obowiàzujàcymi przepisami prawa wyborczego.

Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 12
kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoli-
tej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Paƒstwowa Komisja Wyborcza od dnia zarzà-
dzenia wyborów do Sejmu i do Senatu do dnia g∏oso-
wania ma prawo do nieodp∏atnego przedstawiania
w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpo-
wszechnianych przez spó∏k´ „Telewizja Polska — Spó∏-
ka Akcyjna” i radiowych rozpowszechnianych przez
spó∏k´ „Polskie Radio — Spó∏ka Akcyjna”, zwane dalej
„nadawcà”, informacji, wyjaÊnieƒ i komunikatów
zwiàzanych z zarzàdzonymi wyborami i obowiàzujàcy-
mi przepisami prawa wyborczego.

§ 2. 1. Przez poj´cie nieodp∏atnego rozpowszech-
niania informacji, komunikatów i wyjaÊnieƒ rozumie
si´ zarówno rejestracj´, jak i emisj´. Koszty rejestracji
i emisji ponosi nadawca.

2. W granicach wyznaczonych prawem Paƒstwowa
Komisja Wyborcza swobodnie kszta∏tuje treÊç informa-
cji, wyjaÊnieƒ i komunikatów oraz ponosi z tego tytu∏u
odpowiedzialnoÊç.

§ 3. 1. Informacje Paƒstwowej Komisji Wyborczej
dotyczà w szczególnoÊci realizacji kalendarza wybor-
czego, okreÊlonego w postanowieniu Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2001 r. w spra-
wie zarzàdzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
Nr 66, poz. 661), oraz czynnoÊci zwiàzanych z zarzàdzo-
nymi wyborami.

2. WyjaÊnienia Paƒstwowej Komisji Wyborczej do-
tyczà w szczególnoÊci kwestii prawnych zwiàzanych
z obowiàzujàcymi przepisami prawa wyborczego.

3. Informacje i wyjaÊnienia przygotowywane sà
przez Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà i rozpowszech-
niane przez nadawc´ w czasie antenowym ustalonym
pomi´dzy Paƒstwowà Komisjà Wyborczà a nadawcà.

§ 4. 1. Nadawca zobowiàzany jest w szczególnie
uzasadnionych przypadkach do przedstawiania komu-
nikatów Paƒstwowej Komisji Wyborczej w ka˝dym cza-
sie.

2. Do przedstawiania komunikatów stosuje si´ od-
powiednio przepisy rozporzàdzenia Krajowej Rady Ra-
diofonii i Telewizji z dnia 21 sierpnia 1996 r. w sprawie
trybu post´powania w zwiàzku z prezentowaniem i wy-
jaÊnianiem w publicznej radiofonii i telewizji polityki
paƒstwa przez naczelne organy paƒstwowe (Dz. U.
Nr 109, poz. 526) — z wy∏àczeniem § 5 tego rozporzà-
dzenia.

§ 5. Nadawca zobowiàzany jest do uwzgl´dniania
w zapowiedziach programowych harmonogramu
przedstawiania przez Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà
informacji i wyjaÊnieƒ.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Przewodniczàcy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: 
J. Braun


