
KOMUNIKAT 

 

Radio Opole S.A. w związku rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r.  w 

sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Ozimka w województwie opolskim 

 

zaprasza podmioty uprawnione do rozpowszechniania audycji wyborczych do składania wniosków o 

przyznanie nieodpłatnego czasu antenowego do dnia 20 stycznia br. do godziny 22.00 w siedzibie Radia 

Opole S.A. przy ulicy Strzelców Bytomskich 8 w Opolu. 

 

Wnioski powinny zawierać: 

- nazwę komitetu wyborczego uprawnionego do rozpowszechniania audycji wyborczych; 

- imię, nazwisko, miejsce oraz adres zamieszkania pełnomocnika wraz ze stosownym pełnomocnictwem 

wystawionym przez komitet wyborczy 

 

Dodatkowo prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail pełnomocnika. 

 

Jednocześnie zapraszamy pełnomocników na spotkanie, które odbędzie się 22 stycznia br. o godzinie 11.45 

w siedzibie Radia Opole S.A. przy ulicy Strzelców Bytomskich 8 w studiu „M”. Losowanie czasu antenowego 

w tym samym dniu po zakończeniu spotkania z pełnomocnikami. 

 

Przydział nieodpłatnego czasu antenowego dokonany zostanie jedynie na wniosek pełnomocnika komitetu 

wyborczego w wyznaczonym terminie.  

 

W programie spółki radiofonii regionalnej czas rozpowszechniania audycji wyborczej w wyborach 

przedterminowych burmistrza wynosi 60 minut. 

Spółki radiofonii regionalnej rozpowszechniając audycje wyborcze, wykorzystują w całym okresie 

rozpowszechniania co najmniej 80% czasu przeznaczonego na audycje wyborcze w godzinach 1300-1500 i w 

godzinach 1800-2200 . 

Radio Opole S.A. emitować będzie bezpłatne audycje wyborcze w wyborach przedterminowych burmistrza 

w terminie 27.01.2020r. – 07.02.2020 r. 

Rejestracja (nieodpłatne przegranie lub nagranie) i emisja audycji wyborczych w wyborach 

przedterminowych dokonywana jest na koszt Radia Opole S.A. 

Osoby oddelegowane przez Zarząd Spółki i  odpowiedzialne za przebieg kampanii wyborczej antenie Radia 

Opole S.A.: 

Magdalena Sakwińska – Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego : 

tel. 77- 40-13-253,  kom : 506-360-393 

 

Wzór wniosku do pobrania poniżej * 

Podstawa prawna:  

- Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. 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 (Dz. U. 2019.632 t.j. ) 

- Ustawa Kodeks Wyborczy z dnia 05 stycznia 2011 r. (Dz. U 2019.684 t.j.)  

- Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r.  w sprawie przedterminowych 

wyborów burmistrza Ozimka w województwie opolskim 

 

http://www.radiopik.pl/97,7,podstawa-prawna

