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ROZPORZÑDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

z dnia 13 sierpnia 2001 r.

w sprawie przygotowania i rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu.

Na podstawie art. 182 ust. 3 i art. 216 ust. 5 ustawy
z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) tryb post´powania w sprawach podzia∏u czasu roz-

powszechniania audycji wyborczych w progra-
mach Telewizji Polskiej Spó∏ka Akcyjna, Polskiego
Radia Spó∏ka Akcyjna i spó∏ek radiofonii regional-
nej,

2) zakres rejestracji oraz sposób przygotowania i emi-
sji audycji wyborczych,

3) sposób upowszechniania informacji o terminach
emisji audycji wyborczych,

4) zasady i sposób ∏àcznego prowadzenia kampanii
wyborczej w programach radiowych i telewizyj-
nych przez komitety wyborcze uprawnione do roz-
powszechniania audycji wyborczych w wyborach
do Sejmu i do Senatu.

§ 2. 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o audy-
cjach wyborczych, rozumie si´ przez to audycje wybor-
cze, o których mowa w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12
kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:
1) Telewizja Polska — Telewizj´ Polskà Spó∏k´ Akcyj-

nà,
2) Polskie Radio — Polskie Radio Spó∏k´ Akcyjnà

i spó∏ki radiofonii regionalnej.

§ 3. 1. Audycje wyborcze sà rozpowszechniane
w specjalnych blokach audycji wyborczych.

2. Bloki audycji wyborczych zawierajà:
1) audycje wyborcze do Sejmu,
2) audycje wyborcze do Senatu,
3) ∏àczne audycje wyborcze do Sejmu i do Senatu.

3. Czas antenowy niewykorzystany w jednym blo-
ku audycji wyborczych z przyczyn le˝àcych po stronie
komitetu wyborczego nie mo˝e byç rekompensowany
wyd∏u˝eniem czasu antenowego w innych blokach.

§ 4. 1. Paƒstwowa Komisja Wyborcza, nie póêniej
ni˝ w 22 dniu przed dniem wyborów, przeka˝e Telewi-
zji Polskiej i Polskiemu Radiu informacj´ o komitetach
wyborczych, które zarejestrowa∏y listy okr´gowe lub
kandydatów na senatorów co najmniej w po∏owie
okr´gów wyborczych, podajàc:

1) nazwy tych komitetów i skróty nazw,

2) adresy siedzib komitetów,

3) imiona i nazwiska pe∏nomocników wyborczych.

2. Okr´gowe komisje wyborcze, nie póêniej ni˝
w 22 dniu przed dniem wyborów, przeka˝à oddzia∏om
Telewizji Polskiej i spó∏kom radiofonii regionalnej w∏a-
Êciwym ze wzgl´du na obszar emitowania programów
regionalnych, informacje o komitetach wyborczych,
które zarejestrowa∏y listy okr´gowe lub kandydatów
na senatorów, podajàc:

1) nazwy tych komitetów i skróty nazw,

2) adresy siedzib komitetów,

3) imiona i nazwiska pe∏nomocników wyborczych,

4) numer zarejestrowanej listy okr´gowej lub liczb´
zarejestrowanych kandydatów na senatorów.

3. Je˝eli okr´g wyborczy obj´ty jest obszarem emi-
sji wi´cej ni˝ jednego programu regionalnego, okr´go-
wa komisja wyborcza przekazuje informacje, o których
mowa w ust. 2, wszystkim oddzia∏om Telewizji Polskiej
i spó∏kom radiofonii regionalnej obejmujàcym obsza-
rem emisji ten okr´g wyborczy.

§ 5. 1. Komitety wyborcze, którym przys∏uguje pra-
wo rozpowszechniania audycji wyborczych równocze-
Ênie do Sejmu i do Senatu, mogà prowadziç ∏àcznà
kampani´ wyborczà w programach telewizyjnych lub
radiowych.

2. Prowadzenie ∏àcznej kampanii wyborczej polega
na ∏àczeniu ca∏ego czasu przys∏ugujàcego w progra-
mach ogólnokrajowych telewizyjnych lub radiowych
w kampanii wyborczej do Sejmu z ca∏ym czasem przy-
s∏ugujàcym w programach ogólnokrajowych telewizyj-
nych lub radiowych w kampanii wyborczej do Senatu.

3. Zasady okreÊlone w ust. 1 i 2 stosuje si´ do ∏àcze-
nia czasu w programach regionalnych.
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§ 6. 1. Komitety wyborcze zawiadamiajà Telewizj´
Polskà i Polskie Radio, najpóêniej w terminie 19 dni
przed dniem wyborów, o zamiarze ∏àcznego prowadze-
nia kampanii wyborczej do Sejmu i do Senatu ze wska-
zaniem, czy ta forma prowadzenia kampanii wyborczej
b´dzie stosowana w programach ogólnokrajowych czy
regionalnych, czy te˝ w jednych i drugich.

2. W przypadku zamiaru ∏àcznego prowadzenia
kampanii wyborczej w programach regionalnych, ko-
mitet wyborczy musi wskazaç oddzia∏y Telewizji Pol-
skiej lub spó∏ki radiofonii regionalnej, w których b´dzie
prowadzona ∏àczna kampania wyborcza.

3. W przypadku niespe∏nienia przez komitet wybor-
czy wymogów okreÊlonych w ust. 1 i 2, komitetowi wy-
borczemu przydzielany jest czas na rozpowszechnianie
audycji wyborczych w oddzielnych blokach do Sejmu
i do Senatu.

§ 7. 1. Telewizja Polska i Polskie Radio nie póêniej
ni˝ na 18 dni przed dniem wyborów informujà pisem-
nie pe∏nomocników wyborczych o:
1) przys∏ugujàcym czasie antenowym,
2) terminach i czasie realizacji audycji wyborczych

oraz wyposa˝eniu studia i standardach technicz-
nych nagrywania audycji wyborczych,

3) warunkach technicznych, jakim powinny odpowia-
daç materia∏y audycji wyborczych przygotowa-
nych samodzielnie przez komitety wyborcze,

4) miejscu i terminie losowania kolejnoÊci emisji au-
dycji wyborczych.

2. Je˝eli materia∏y audycji wyborczych przygoto-
wanych samodzielnie przez komitety wyborcze nie od-
powiadajà warunkom technicznym podanym do wia-
domoÊci pe∏nomocników wyborczych, Telewizja Pol-
ska i Polskie Radio wzywajà pe∏nomocników do usu-
ni´cia wskazanych usterek i dostarczenia poprawione-
go materia∏u audycji wyborczej najpóêniej na 8 godzin
przed ustalonym czasem emisji audycji.

§ 8. 1. Rejestracja i emisja audycji wyborczych do-
konywana jest na koszt Telewizji Polskiej i Polskiego
Radia.

2. Rejestracja telewizyjnej audycji wyborczej i przy-
gotowanie jej do emisji obejmuje:

1) przegranie na dostosowane do emisji noÊniki au-
dycji wyborczej dostarczonej przez komitet wybor-
czy na kasecie magnetycznej w formie BETACAM
SP.,

2) udost´pnienie studia wraz z realizatorem w celu na-
grania audycji wyborczej, o wyposa˝eniu i standar-
dach technicznych nagrania okreÊlonych przez Te-
lewizj´ Polskà i podanych do wiadomoÊci komite-
tów wyborczych zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 2, na czas
nie d∏u˝szy ni˝ pi´ciokrotnoÊç czasu trwania danej
audycji wyborczej.

3. Rejestracja radiowej audycji wyborczej i przygo-
towanie jej do emisji obejmuje:

1) przegranie na antenowà taÊm´ radiowà audycji wy-
borczej dostarczonej przez komitet wyborczy na
p∏ycie CD, kasecie DAT lub kasecie analogowej,

2) udost´pnienie studia wraz z realizatorem w celu na-
grania audycji wyborczej, o wyposa˝eniu i standar-
dach technicznych nagrania okreÊlonych przez Pol-
skie Radio i podanych do wiadomoÊci komitetów wy-
borczych zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 2, na czas nie d∏u˝-
szy ni˝ trzykrotnoÊç czasu trwania audycji wyborczej.

§ 9. 1. Telewizja Polska i Polskie Radio udost´pnia-
jà studia i urzàdzenia techniczne w celu przygotowania
nieodp∏atnych audycji wyborczych przez komitety wy-
borcze.

2. Wniosek o udost´pnienie studia i urzàdzeƒ tech-
nicznych sk∏adany jest przez pe∏nomocnika wyborcze-
go do dyrektora w∏aÊciwego programu nie póêniej ni˝
24 godziny przed rejestracjà audycji wyborczych.

§ 10. Audycje wyborcze sà emitowane w blokach,
w ramach których kolejnoÊç emisji audycji wyborczych
poszczególnych komitetów ustalana jest w drodze lo-
sowania przeprowadzonego z udzia∏em osób zg∏asza-
jàcych listy.

§ 11. 1. Telewizja Polska i Polskie Radio og∏aszajà,
co najmniej dwukrotnie w swoich audycjach informa-
cyjnych, harmonogram rozpowszechniania bloków au-
dycji wyborczych i codziennie informujà o terminach
rozpowszechniania audycji wyborczych.

2. Informacje dotyczàce rozpowszechniania blo-
ków audycji wyborczych przekazuje si´ równie˝ prasie.

§ 12. 1. Na potrzeby rozpowszechniania audycji wy-
borczych ustala si´:
1) obszary emitowania programów regionalnych Te-

lewizji Polskiej, okreÊlone w za∏àczniku nr 1,
2) obszary emitowania programów regionalnych po-

szczególnych spó∏ek radiofonii regionalnej, okre-
Êlone w za∏àczniku nr 2.

2. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na wniosek
zainteresowanego komitetu wyborczego, z∏o˝ony nie
póêniej ni˝ w 22 dniu przed dniem wyborów, dotyczà-
cy rozpowszechniania audycji w okr´gach wyborczych
po∏o˝onych na granicy obszarów okreÊlonych w za-
∏àcznikach, o których mowa w ust. 1, mo˝e zezwoliç na
emitowanie audycji wyborczych z obszaru sàsiednie-
go, je˝eli jest to uzasadnione lepszà jakoÊcià technicz-
nà programu.

§ 13. 1. Je˝eli obszary emitowania, o których mowa
w § 12 ust. 1, obejmujà wi´cej ni˝ jeden program regio-
nalny Telewizji Polskiej lub spó∏ki radiofonii regional-
nej, pe∏nomocnik wyborczy wskazuje, w którym z pro-
gramów regionalnych b´dà rozpowszechniane audy-
cje wyborcze.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, przekazywa-
na jest przez wskazany oddzia∏ regionalny Telewizji
Polskiej lub spó∏k´ radiofonii regionalnej do pozosta-
∏ych oddzia∏ów regionalnych Telewizji Polskiej lub
spó∏ek radiofonii regionalnej.

§ 14. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Przewodniczàcy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji:
J. Braun
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji z dnia
13 sierpnia 2001 r. (poz. 991)

Za∏àcznik nr 1

OBSZARY EMITOWANIA PROGRAMÓW REGIONALNYCH TELEWIZJI POLSKIEJ

Wykaz okr´gów wyborczych do Sejmu
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OBSZARY EMITOWANIA PROGRAMÓW REGIONALNYCH TELEWIZJI POLSKIEJ

Wykaz okr´gów wyborczych do Senatu



Dziennik Ustaw Nr 89 — 6499 — Poz. 991



Dziennik Ustaw Nr 89 — 6500 — Poz. 991



Dziennik Ustaw Nr 89 — 6501 — Poz. 991



Dziennik Ustaw Nr 89 — 6502 — Poz. 991



Dziennik Ustaw Nr 89 — 6503 — Poz. 991



Dziennik Ustaw Nr 89 — 6504 — Poz. 991

Za∏àcznik nr 2

OBSZARY EMITOWANIA PROGRAMÓW SPÓ¸EK RADIOFONII REGIONALNEJ

Uk∏ad wed∏ug okr´gów wyborczych do Sejmu
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OBSZARY EMITOWANIA PROGRAMÓW SPÓ¸EK RADIOFONII REGIONALNEJ

Uk∏ad wed∏ug okr´gów wyborczych do Senatu
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