
Na podstawie art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 2002 r. o bezpoÊrednim wyborze wójta, burmistrza
i prezydenta miasta (Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984
i Nr 127, poz. 1089) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) tryb post´powania w sprawach podzia∏u czasu roz-
powszechniania audycji wyborczych w progra-
mach regionalnych Telewizji Polskiej — Spó∏ka Ak-
cyjna, zwanej dalej „Telewizjà Polskà” i spó∏ek ra-
diofonii regionalnej;

2) sposób przygotowania i emisji audycji wyborczych;

3) sposób upowszechniania informacji o terminach
emisji audycji wyborczych.

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

2. Bloki audycji wyborczych zawierajà:

1) audycje wyborcze rozpowszechniane przez komite-
ty wyborcze zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia
20 czerwca 2002 r. o bezpoÊrednim wyborze wójta,
burmistrza i prezydenta miasta, zwanej dalej „usta-
wà”, których kandydaci na wójta, burmistrza i pre-
zydenta miasta zostali zarejestrowani;

2) ∏àczne audycje wyborcze.

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

§ 3. 1. Pe∏nomocnicy komitetów wyborczych przed-
stawiajà dyrektorom terenowych oddzia∏ów Telewizji
Polskiej oraz prezesom zarzàdów spó∏ek radiofonii re-
gionalnej, nie póêniej ni˝ na 20 dni przed dniem wybo-
rów, wnioski o przydzia∏ nieodp∏atnego czasu anteno-
wego. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, sk∏ada si´ tyl-
ko do jednego oddzia∏u Telewizji Polskiej i jednej spó∏-
ki radiofonii regionalnej.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien za-
wieraç:

1) nazw´ komitetu wyborczego uprawnionego do nie-
odp∏atnego rozpowszechniania audycji wybor-
czych;

2) imi´ i nazwisko oraz adres zamieszkania pe∏nomoc-
nika komitetu wyborczego;

3) kopie protoko∏ów rejestracji kandydatów na wój-
tów, burmistrzów i prezydentów miast.

§ 4. 1. Przydzia∏ nieodp∏atnego czasu antenowego
nast´puje na podstawie wniosku, o którym mowa
w § 3.

2. W przypadku niez∏o˝enia przez pe∏nomocnika ko-
mitetu wyborczego wniosku w terminie, o którym mo-
wa w § 3 w ust. 1, dyrektorzy oddzia∏ów Telewizji Pol-
skiej i prezesi zarzàdów spó∏ek radiofonii regionalnej
dokonujà podzia∏u nieodp∏atnego czasu antenowego
pomi´dzy komitety wyborcze, których pe∏nomocnicy
z∏o˝yli wnioski.

§ 5. 1. Komitety wyborcze, którym przys∏uguje pra-
wo rozpowszechniania audycji wyborczych w zwiàzku
z zarejestrowaniem kandydatów na wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast i zarejestrowaniem list
kandydatów na radnych, mogà prowadziç ∏àcznà kam-
pani´ wyborczà w tym samym regionalnym programie
telewizyjnym lub radiowym.

2. Prowadzenie ∏àcznej kampanii wyborczej polega
na ∏àczeniu ca∏ego czasu przys∏ugujàcego w tym sa-
mym programie regionalnym telewizyjnym lub radio-
wym w kampanii wyborczej w bezpoÊrednich wybo-
rach na wójta, burmistrza i prezydenta miasta z ca∏ym
czasem przys∏ugujàcym w regionalnym programie te-
lewizyjnym lub radiowym w kampanii wyborczej do
organów stanowiàcych jednostek samorzàdu teryto-
rialnego. ¸àczony czas przys∏ugujàcy, w zwiàzku
z udzia∏em w kampanii wyborczej do rad gmin, rad po-
wiatów i sejmików województw, jest czasem przys∏u-
gujàcym na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy
z dnia16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.
z 1998 r. Nr 95, poz. 602, z póên. zm.)1).

§ 6. 1. Pe∏nomocnicy komitetów wyborczych zawia-
damiajà dyrektorów oddzia∏ów Telewizji Polskiej i pre-
zesów zarzàdów spó∏ek radiofonii regionalnej we
wniosku, o którym mowa w § 3, o zamiarze ∏àcznego
prowadzenia kampanii wyborczej.

2. W przypadku zamiaru ∏àcznego prowadzenia
kampanii wyborczej w tym samym programie regio-
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poz. 984 i Nr 127, poz. 1089.



nalnym, pe∏nomocnicy komitetów wyborczych muszà
wskazaç oddzia∏ Telewizji Polskiej lub spó∏k´ radiofonii
regionalnej, w których b´dzie prowadzona ∏àczna kam-
pania wyborcza.

3. W przypadku niespe∏nienia przez pe∏nomocnika
komitetu wyborczego wymogów okreÊlonych w ust. 1
i 2, komitetowi wyborczemu jest przydzielany czas tyl-
ko na rozpowszechnianie audycji wyborczych na pod-
stawie art. 23 ust. 2 i 3 ustawy.

§ 7. 1. Telewizja Polska i spó∏ki radiofonii regional-
nej  nie póêniej ni˝ na 18 dni przed dniem wyborów po-
informujà pisemnie pe∏nomocników komitetów wy-
borczych 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 spó∏ki radiofonii regionalnej wzywajà pe∏nomoc-
ników do usuni´cia wskazanych usterek i dostarczenia
poprawionego materia∏u audycji wyborczej najpóêniej
na 8 godzin przed ustalonym czasem emisji audycji.

§ 8. 1. Rejestracja i emisja audycji wyborczych jest
dokonywana na koszt Telewizji Polskiej i spó∏ek radio-
fonii regionalnej.

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
nagrania audycji wyborczej, o wyposa˝eniu i stan-
dardach technicznych nagrania okreÊlonych przez
Telewizj´ Polskà i podanych do wiadomoÊci komi-
tetów wyborczych w sposób, o którym mowa
w § 7 w ust. 1 w pkt 2, na czas nie d∏u˝szy ni˝ pi´-
ciokrotnoÊç czasu trwania danej audycji wyborczej,
ale jednoczeÊnie  nie krótszy ni˝ 15 minut.

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
nagrania audycji wyborczej, o wyposa˝eniu i stan-
dardach technicznych nagrania okreÊlonych przez
spó∏ki radiofonii regionalnej i podanych do wiado-
moÊci komitetów wyborczych w sposób, o którym
mowa w § 7 w ust. 1 w pkt 2, na czas nie d∏u˝szy ni˝
trzykrotnoÊç czasu trwania danej audycji wybor-
czej, ale jednoczeÊnie nie krótszy ni˝ 10 minut.

§ 9. 1. Telewizja Polska i spó∏ki radiofonii regional-
nej udost´pniajà studia i urzàdzenia techniczne w celu
przygotowania nieodp∏atnych audycji wyborczych
przez komitety wyborcze.

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

§ 10. Materia∏y audycji wyborczych przygotowywa-
nych samodzielnie przez komitety wyborcze sà dostar-
czane do Telewizji Polskiej i spó∏ki radiofonii regional-
nej najpóêniej na 24 godziny przed rozpowszechnie-
niem.

§ 11. 1. W przypadku stwierdzenia przez Telewizj´
Polskà lub spó∏ki radiofonii regionalnej, ˝e dostarczo-
ne przez komitet wyborczy materia∏y audycji wybor-
czych przekraczajà czas ustalony dla tych audycji, Tele-
wizja Polska lub spó∏ki radiofonii regionalnej wzywajà
niezw∏ocznie komitet wyborczy do skrócenia czasu au-
dycji. 

2. Je˝eli komitet wyborczy nie zastosuje si´ w cià-
gu 8 godzin do wezwania, o którym mowa w ust. 1, Te-
lewizja Polska lub spó∏ki radiofonii regionalnej przery-
wajà emisj´ audycji wyborczej w chwili, kiedy up∏ynà∏
czas audycji przys∏ugujàcej danemu komitetowi.  

§ 12. Audycje wyborcze sà emitowane w blokach,
w ramach których kolejnoÊç emisji audycji wyborczych
poszczególnych komitetów jest ustalana w drodze lo-
sowania, przeprowadzonego z udzia∏em pe∏nomocni-
ków komitetów wyborczych.

§ 13. 1. Telewizja Polska i spó∏ki radiofonii regional-
nej og∏aszajà, co najmniej dwukrotnie w swoich audy-
cjach informacyjnych, harmonogram rozpowszechnia-
nia bloków audycji wyborczych i codziennie informujà
o terminach rozpowszechniania audycji wyborczych.

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

§ 14. 1. Na potrzeby rozpowszechniania audycji wy-
borczych ustala si´:

1) obszary emitowania programów regionalnych Te-
lewizji Polskiej, okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do roz-
porzàdzenia;

2) obszary emitowania programów regionalnych po-
szczególnych spó∏ek radiofonii regionalnej, okre-
Êlone w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia.
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2. Przewodniczàcy Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji na wniosek zainteresowanego komitetu wybor-
czego, z∏o˝ony nie póêniej ni˝ w 22 dniu przed dniem
wyborów, dotyczàcy rozpowszechniania audycji na ob-
szarze gminy (miasta) po∏o˝onej na granicy obszarów
okreÊlonych w za∏àcznikach, o których mowa w ust. 1,
mo˝e zezwoliç na emitowanie audycji wyborczych
z obszaru sàsiedniego, je˝eli jest to uzasadnione lepszà
jakoÊcià technicznà programu.

§ 15. 1. Je˝eli obszary emitowania, o których mowa
w § 14 w ust. 1, obejmujà wi´cej ni˝ jeden program re-
gionalny Telewizji Polskiej lub spó∏ki radiofonii regio-
nalnej, pe∏nomocnik komitetu wyborczego wskazuje
nie póêniej ni˝ 20 dni przed dniem wyborów, w którym
z programów regionalnych b´dà rozpowszechniane
audycje wyborcze.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest przeka-
zywana niezw∏ocznie przez wskazany oddzia∏ regional-
ny Telewizji Polskiej lub spó∏k´ radiofonii regionalnej
do pozosta∏ych oddzia∏ów regionalnych Telewizji Pol-
skiej lub spó∏ek radiofonii regionalnej.

§ 16. W wyborach przedterminowych przepisy roz-
porzàdzenia stosuje si´ odpowiednio, z zastrze˝eniem
art. 23 ust. 5 i 6 ustawy.

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

Przewodniczàcy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: 
J. Braun
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Przewodniczàcego Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji z dnia 26 wrzeÊnia 2002 r. (poz. 1351)

Za∏àcznik nr 1

OBSZARY EMITOWANIA PROGRAMÓW REGIONALNYCH TELEWIZJI POLSKIEJ*

———————————
* Uk∏ad wed∏ug powiatów.
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Za∏àcznik nr 2

OBSZARY EMITOWANIA PROGRAMÓW REGIONALNYCH SPÓ¸EK RADIOFONII REGIONALNEJ*

———————————
* Uk∏ad wed∏ug powiatów.
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