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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
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Egzemplarze bie˝àce i z lat ubieg∏ych oraz za∏àczniki mo˝na nabywaç:
— na podstawie nades∏anego zamówienia w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa
— w punktach sprzeda˝y Wydzia∏u Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie,

al. Jana Chrystiana Szucha 2/4, tel. 629-61-73 i ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96

Egzemplarze archiwalne — od 1918 r. — ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96
od 1996 r. — al. Jana Chrystiana Szucha 2/4, tel. 629-61-73

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Wydzia∏u Wydawnictw i Poligrafii 
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, 

do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii 
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dziennik Ustaw i Monitor Polski dost´pne sà w Internecie pod adresem www.gpkprm.gov.pl

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa 
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Szanowni Paƒstwo

WYDZIA¸ WYDAWNICTW I POLIGRAFII GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO
KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

uprzejmie informuje o mo˝liwoÊci zaprenumerowania na 2001 rok
nast´pujàcych wydawnictw:

DZIENNIK  USTAW  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 813 z∏
Cena prenumeraty nie obejmuje za∏àczników

DZIENNIK  URZ¢DOWY RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ „MONITOR  POLSKI”

Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 192 z∏
Cena prenumeraty nie obejmuje za∏àczników

DZIENNIK  URZ¢DOWY RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ „MONITOR  POLSKI B”
zawiera og∏oszenia sprawozdaƒ finansowych spó∏ek akcyjnych i innych podmiotów gospodarczych

Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 2140 z∏

DZIENNIK  URZ¢DOWY MINISTRA  ZDROWIA

Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 16 z∏

DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA FINANSÓW

Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 75 z∏

BIULETYN  ZAMÓWIE¡  PUBLICZNYCH — og∏oszenia o przetargach i wynikach post´powaƒ

Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 802 z∏
Cena prenumeraty za II–IV kwarta∏ (w tym 7% VAT) — 602 z∏

PRZEGLÑD LEGISLACYJNY — zawiera dokumenty i informacje o dzia∏alnoÊci Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady
Ministrów oraz artyku∏y i studia dotyczàce problemów legislacji, êróde∏ prawa, procedur i technik legislacyjnych

Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 150 z∏

Instytucje, urz´dy i osoby fizyczne zainteresowane prenumeratà lub zakupem pojedynczych egzemplarzy proszone sà
o sk∏adanie zamówieƒ:
listownie pod adresem Gospodarstwo Pomocnicze Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii 
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa

lub faksem pod numerem (0-22) 694-62-06

Przy zakupie pojedynczych egzemplarzy prosimy o okreÊlenie formy p∏atnoÊci: przelew lub za zaliczeniem pocztowym


