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Na podstawie art. 117 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 
2011  r. — Kodeks wyborczy (Dz.  U. Nr  21, poz.  112, 
z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§  1. W  rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie czasu oraz 
ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpo-
wszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu 
postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu 
rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audy-
cji wyborczych w  programach publicznej radiofonii 
i telewizji (Dz. U. Nr 154, poz. 915) wprowadza się na-
stępujące zmiany:

1) w § 6 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5)  w programie dla zagranicy — codziennie w go-
dzinach 605—1000 i  w  godzinach 2305—2400 
w  blokach audycji wyborczych nie krótszych 
niż 9 minut.”;

2) w § 10 w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1)  w  Programie 1 — codziennie w  godzi- 
nach 600—1000 lub w  godzinach 1600—2300 
w bloku audycji wyborczych nie krótszym niż 
8 minut;

  2)  w  Programie 2 — codziennie w  godzi- 
nach 600—900 lub w  godzinach 1430—1755 

w bloku audycji wyborczych nie krótszym niż 
8 minut;”;

3) w § 11 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5)  w programie dla zagranicy — codziennie w go-
dzinach 605—1000 i  w  godzinach 2305—2400 
w  blokach audycji wyborczych nie krótszych 
niż 3,5 minuty.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: 
J. Dworak
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ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

z dnia 6 września 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego 
na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, 

zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej 
radiofonii i telewizji

1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, 
Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889 i Nr 171, 
poz. 1016.
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