
ZASADY ROZPOWSZECHNIANIA ODPŁATNYCH AUDYCJI WYBORCZYCH 

podczas kampanii wyborczej w ramach wyborów samorządowych w Rzeczypospolitej Polskiej,  

w okresie od dnia 10 września 2014 r. do dnia 14 listopada 2014 r. 

zwane dalej „wyborami samorządowymi”  

w Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Warszawie 

 

§ 1 

Niniejsze Zasady określają warunki rozpowszechniania w programie Telewizji Polskiej S.A. Oddział 

w Warszawie odpłatnych audycji wyborczych w ramach wyborów samorządowych w 

Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 10 września 2014 r. do dnia 14 listopada 2014 r. 

§ 2 

1. Prawo do rozpowszechniania w programie TVP S.A. Oddział w Warszawie odpłatnych audycji 
wyborczych  przysługuje komitetom wyborczym, które zgodnie z art. 84 § 1 ustawy z dnia 5 
stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), zwanej dalej „Kodeksem 
wyborczym”, prowadzą kampanię wyborczą. 

2. Odpłatne audycje wyborcze komitetu wyborczego mogą być rozpowszechniane w okresie od dnia 
przyjęcia przez właściwy organ wyborczy zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego  
do dnia 14 listopada 2014 r.    

3. Rozpowszechnianie odpłatnych audycji wyborczych będzie miało miejsce w programie TVP S.A. 
Oddział w Warszawie, w wyodrębnionych od pozostałej zawartości programowej blokach 
odpłatnych audycji wyborczych, oznaczonych i wydzielonych z programu za pomocą 
odpowiedniego znaku graficznego i dźwiękowego. Wykaz bloków odpłatnych audycji 
wyborczych, wraz z odnoszącym się do nich cennikiem i indeksem cen, stanowi załącznik nr 1 
do niniejszych Zasad. 

§ 3 

Sprzedaż usług emisji odpłatnych audycji wyborczych będzie prowadzona w siedzibie Biura 
Marketingu Reklamy i Promocji TVP S.A. Oddział w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 
14/16 w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach: 9.00 -16.00. 

 

§ 4 

1. Zlecenia emisji odpłatnych audycji wyborczych przyjmowane będą w formie pisemnej, na druku 
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszych Zasad, z określeniem biorącego udział w kampanii 
wyborczej podmiotu zlecającego emisję, okresu jej trwania, długości odpłatnej audycji 
wyborczej, jej tytułu, liczby emisji, bloków, w których odpłatna audycja ma być emitowana oraz 



należności za usługę, wyliczonej w odniesieniu do programu TVP Warszawa według zasad 
określonych w § 5 i 6. 

2. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia, o którym mowa w ust. 1, przez upełnomocnionych 
pracowników TVP S.A. Oddział w Warszawie - Biura Marketingu, Reklamy i Promocji 
równoznaczne będzie  z zawarciem wiążącej strony umowy 

3. Zlecenie rozpowszechniania odpłatnych audycji wyborczych musi być podpisane przez 
pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego. W przypadku korzystania przez komitet 
wyborczy z pośrednictwa agencji reklamowej, jej przedstawiciel musi legitymować się 
pełnomocnictwem do reprezentowania komitetu wyborczego oraz pisemną zgodą pełnomocnika 
finansowego komitetu wyborczego, o której mowa w art. 130 § 2 Kodeksu wyborczego. Druki 
pełnomocnictw dla agencji i jej przedstawiciela oraz wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody przez 
pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego na zaciągnięcie zobowiązania finansowego w 
imieniu i na rzecz komitetu wyborczego stanowią załączniki nr 3, 4, 5 i 6 do niniejszych Zasad. 

§ 5 

1. Zlecenia rozpowszechniania odpłatnych audycji wyborczych będą realizowane według kolejności 
ich przyjęcia. Ta sama zasada obowiązywać będzie w odniesieniu do wyboru miejsca w bloku. 
Komitet wyborczy zlecający emisje odpłatnych audycji wyborczych lub osoba go reprezentująca, 
może dokonać wyboru  miejsca w bloku za dodatkową opłatą.  Opłata ta jest naliczana dla emisji 
każdej odpłatnej audycji wyborczej oddzielnie. Wysokość dopłaty wynosi 10%. 

2. Wysokość opłat za emisję odpłatnych audycji wyborczych określa cennik zawarty w załączniku 
nr 1 do niniejszych Zasad. Zawarte w cenniku ceny są cenami netto. Od cen zawartych w 
obowiązującym podczas kampanii wyborczej cenniku wszystkim Komitetom Wyborczym 
przysługuje opust w wysokości 45%. Domom mediowym (agencjom reklamowym) 
pośredniczącym w zawarciu umów, reprezentującym komitety wyborcze przysługuje prowizja w 
wysokości 15% od cen określonych w cenniku po zastosowaniu 45 % opustu przysługującego 
komitetem wyborczym. 

3. Ceny podane są dla emisji odpłatnych audycji wyborczych o długości 30 sekund – w przypadku 
audycji   o innej długości, cena będzie indeksowana zgodnie z indeksem cen zawartym  
w załączniku nr 1 do niniejszych Zasad. 

4. TVP S.A. Oddział w Warszawie zastrzega sobie prawo do niewyemitowania odpłatnej audycji 
wyborczej w uzgodnionym terminie z przyczyn technicznych lub programowych. W takim 
przypadku TVP S.A. Oddział w Warszawie dołoży wszelkich starań, aby wyemitować tę audycję 
w najbliższym terminie uzgodnionym ze zleceniodawcą. Jeżeli zaś będzie to niemożliwe z uwagi 
na kalendarz wyborczy, zleceniodawca otrzyma zwrot pieniędzy. 

 

 

 



§ 6 

1. Najpóźniej na 3 dni robocze1 przed zaplanowaną emisją odpłatnej audycji wyborczej (nie licząc  
dnia emisji), zleceniodawca zobowiązany jest uzupełnić złożone zlecenie przez: 

1) dostarczenie materiału emisyjnego (odpłatnej audycji wyborczej), spełniającego wymogi 
formalne określone w Kodeksie wyborczym, w szczególności materiał ten powinien zawierać 
wyraźną informację od kogo pochodzi i przez kogo jest opłacony. Odpłatna audycja wyborcza 
powinna być dostarczona na kasecie lub innym nośniku z obrazem o rozdzielczości SD. 
Zaleca się stosowanie nośników BETACAM SP,  oraz płyt XDCAM, które muszą spełniać 
obowiązujące w TVP S.A. Oddział w Warszawie wymogi techniczne określone w załączniku 
nr 7 

2) dostarczenie metryki odpłatnej audycji wyborczej, której wzór stanowi załącznik nr 8  
do niniejszych Zasad wraz z oświadczeniem o posiadaniu przez komitet wyborczy autorskich                
i pokrewnych praw majątkowych do utworów wykorzystanych w tej audycji. 

2. Dowód wpłaty za emisje odpłatnej audycji wyborczej, dokonanej przelewem na rachunek 
bankowy TVP S.A. O/Warszawie w Bank Handlowy w Warszawie, nr: 06 1030 1508 0000 0008 
1726 2015 należy dostarczyć najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem emisji (nie licząc dnia 
emisji). Datą spełnienia świadczeń wynikających z umowy jest data uznania rachunku TVP S.A. 
O/Warszawa kwotą należności. 

3. Niedotrzymanie któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 - 2 traktowane będzie jako   
odstąpienie od umowy. 

4. Jeżeli zleceniodawca odstąpi od umowy częściowo lub w całości w zakresie ilości zleconych 
emisji odpłatnych audycji wyborczych, TVP S.A. Oddział w Warszawie pobierać będzie opłatę 
stanowiącą określony procent wartości anulowanej emisji. Za wartość anulowanej emisji uważa 
się w każdym przypadku cenę podstawową odpłatnej audycji wyborczej bez VAT (indeksowaną 
dla długości innej niż 30 sekund). 

Wysokość opłaty wynosi: 
 

 
Moment odstąpienia  od umowy 

 

wysokość opłaty stanowiąca określony 
procent wartości anulowanej emisji 

w tej umowie  
Po zmontowaniu bloku – o godz. 12:00 

drugiego roboczego dnia poprzedzającego 
emisję (nie licząc dnia emisji) i krócej 

100% 

do 3 dni roboczych (włącznie) przed emisją 
(nie licząc dnia emisji)  50% 

Powyżej 3 dni roboczych przed emisją (nie 
licząc dnia emisji)  30%  

 
 

                                                
1 przez dzień roboczy rozumie się dzień od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00-16.00. 



UWAGA! Jeżeli ostatni dzień kalendarzowy podanego wyżej okresu przypada na dzień ustawowo wolny 
od pracy lub sobotę, okres ulega skróceniu w ten sposób, że za ostatni dzień okresu uważa się ostatni 
dzień roboczy do godz. 16:00. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy w części dotyczącej dodatkowej usługi emisyjnej - wyboru 
pozycji w bloku - wysokość opłaty za anulowanie usługi dodatkowej oblicza się zgodnie  
z podanym w ust. 4 trybem postępowania. 

6. Zamiana odpłatnej audycji wyborczej na inną o tej samej długości lub dłuższą 
nie powoduje naliczenia opłaty anulacyjnej. Zamiana odpłatnej audycji wyborczej 
na krótszą powoduje naliczenie opłaty, której wysokość stanowi równowartość określonego  
w ust. 4 procentu ceny podstawowej czasu, o jaki została skrócona odpłatna audycja wyborcza wg 
indeksu cen zawartego w załączniku nr 1 do niniejszych Zasad. 

7. Telewidzowie będą każdorazowo informowani przez TVP S.A. Oddział w Warszawie, że za treść 
odpłatnych audycji wyborczych odpowiedzialność ponoszą komitety wyborcze, od których 
pochodzą rozpowszechniane odpłatne audycje wyborcze. Informacja ta będzie miała formę 
napisu w oznaczeniu kończącym blok zawierający odpłatną audycję wyborczą. 

8. Każda odpłatna audycja wyborcza musi zawierać w swojej treści informację (napis) od kogo 
pochodzi i przez kogo jest opłacana. 

§ 7 
Do emisji odpłatnych audycji wyborczych stosowane będą w szczególności: Kodeks wyborczy, 
ustawa  z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. 
zm.), ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.),  
a w zakresie nieuregulowanym w niniejszych Zasadach - obowiązujące w TVP S.A. „Zasady 
emitowania filmów reklamowych, filmów telesprzedaży i audycji sponsorowanych na antenach 
Telewizji Polskiej S.A.” oraz „Zasady zawierania umów o emisję spotów reklamowych, 
sponsorowanie audycji i lokowanie produktu”.  
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ZAŁĄCZNIK NR 1 

do Zasad rozpowszechniania odpłatnych audycji wyborczych  
podczas kampanii wyborczej w ramach wyborów samorządowych w Rzeczypospolitej Polskiej 

w okresie od dnia 10 września 2014 r. do dnia 14 listopada 2014 r. 
 
 

 
 

  
 

                      OFERTA HANDLOWA 

 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 

 
 

- 45% 
 
 

Wszystkie komitety wyborcze otrzymują rabat w 
wysokości 45% od finalnej kwoty zlecenia 

 
 
 
 
 
 

     
        Biuro Reklamy TVP Warszawa 

Tel: 22 547 43 33 
Fax: 22 547 43 32 

e-mail: reklama@tvp.pl 
www.warszawa.tvp.pl   

mailto:reklama@tvp.pl


 
 

.tvp.pl 
 
                                      OFERTA HANDLOWA 

Ceny Spotów Reklamowych 
Ceny Emisji w Dni Powszednie 

Godzina Program Pasmo Tytuł Programu Cena 
07.30 TVP Warszawa Przed Pogoda 560 
07.32 TVP Warszawa Przed Porozmawiajmy o… 560 
07.57 TVP Warszawa Przed Prognoza Pogody 560 
17:30 TVP Warszawa Przed Kurier Mazowiecki 700 
17.43 TVP Warszawa Przed Prognoza Pogody 700 

17.45 TVP Warszawa Przed 

Pod wspólnym niebem (pn), Saga 
Rodów (wt), Wieści z Mazowsza( śr), 

Interwencje Jolanty Erol/Pod lupą 
(czw), Reportaż (pt) 

700 

18.05 TVP Warszawa Przed Kronika waw.pl (wt. pt), 700 
18.09 TVP Warszawa Przed Prognoza Pogody 700 
18.10 TVP Warszawa Przed Qadrans Qltury 700 
18.30 TVP Warszawa Przed Telewizyjny Kurier Warszawski 1750 
18.42 TVP Warszawa Przed Raport na Gorąco 1750 
18.44 TVP Warszawa Przed Prognoza Pogody 1750 
18.45 TVP Warszawa Przed Powstanie Warszawskie 1750 

19.00 TVP Warszawa Przed Kościół z Bliska (pn), Reportaż (wt, 
śr, pt), 840 

20.00 TVP Warszawa Przed Raport na Gorąco 840 
20.05 TVP Warszawa Przed Prognoza Pogody 840 
20.06 TVP Warszawa Przed Porozmawiajmy o … 840 

20.25 TVP Warszawa Przed 

Interwencje Jolanty Erol/Pod lupą 
(pn), Pod wspólnym niebem (wt), 

Listy Gończe (śr), Miejsca przeklęte 
(czw), Film dokumentalny (pt) 

840 

20.57 TVP Warszawa Przed Prognoza Pogody 840 
20.59 TVP Warszawa Przed Pasmo Wspólne 840 
22.00 TVP Warszawa Przed Kurier Warszawy i Mazowsza 1750 
22.15 TVP Warszawa Przed Raport na Gorąco 1750 
22.17 TVP Warszawa Przed Wiadomości Sportowe 1750 
22.20 TVP Warszawa Przed Prognoza Pogody 1750 

22.22 TVP Warszawa Przed Kronika waw.pl (pn, wt, śr, pt), Szkoła 
Przetrwania (czw) 1750 

22.29 TVP Warszawa Przed Pasmo Wspólne 1750 
 

1. Ceny dotyczą spotu reklamowego o długości 30 sekund. 
2. Do cen należy doliczyć VAT w wysokości 23%. 
3. Oferta ważna od 1 września 2014 roku. 
4. Wszystkie komitety wyborcze otrzymują rabat w wysokości 45% od finalnej kwoty zlecenia 

 

Długość Spotu 5" 10"  15" 20" 25" 30" 35" 40" 45" 60" 
Współczynnik 0,35 0,55 0,7 0,9 0,95 1,0 1,2 1,4 1,5 2,0 
 
 

      Biuro Reklamy TVP Warszawa 
Tel: 22 547 43 33 
Fax: 22 547 43 32 

e-mail: reklama@tvp.pl 
www.warszawa.tvp.pl 

mailto:reklama@tvp.pl


 
OFERTA HANDLOWA 

Ceny Spotów Reklamowych 
Ceny Emisji w Weekendy 

Godzina Program Pasmo Tytuł Programu Cena 
10.00 TVP Warszawa Przed Pogoda 560 
10.03 TVP Warszawa Przed  Zestaw Powiększony (ndz) 560 
10.05 TVP Warszawa Przed Qadrans Qltury (sob) 560 
10.20 TVP Warszawa Przed Wieści z Mazowsza (sob) 560 
10.40 TVP Warszawa Przed Kronika Warszawska (sob) 560 
10.56 TVP Warszawa Przed Prognoza Pogody 560 
10.59 TVP Warszawa Przed Pasmo Wspólne 560 
17.30 TVP Warszawa Przed Kurier Mazowiecki 700 
17.43 TVP Warszawa Przed Prognoza Pogody 700 

17.45 TVP Warszawa Przed Mój Pies i inne Zwierzaki (sob), 
Kościół z Bliska (ndz) 700 

18:00 TVP Warszawa Przed Alchemia Zdrowia i Urody (sob) 700 
18.09 TVP Warszawa Przed Prognoza Pogody 700 
18.12 TVP Warszawa Przed Qadrans Qltury (sob), Reportaż (ndz) 700 
18.30 TVP Warszawa Przed Telewizyjny Kurier Warszawski 1750 
18.42 TVP Warszawa Przed Raport na Gorąco 1750 
18.44 TVP Warszawa Przed Prognoza Pogody 1750 
18.55 TVP Warszawa Przed Powstanie Warszawskie  1750 

19.05 TVP Warszawa Przed Saga Rodów (sob), Alchemia Zdrowia 
i Urody (ndz) 840 

19.28 TVP Warszawa Przed Prognoza Pogody 840 
19.30 TVP Warszawa Przed Film Dokumentalny (ndz) 840 
20.00 TVP Warszawa Przed Zestaw Powiększony (sob) 840 
20.45 TVP Warszawa Przed Kronika Warszawska (sob) 840 
20.57 TVP Warszawa Przed Prognoza Pogody 840 
20.59 TVP Warszawa Przed Pasmo Wspólne 840 
22.00 TVP Warszawa Przed Kurier Warszawy i Mazowsza 1750 
22.15 TVP Warszawa Przed Raport na Gorąco 1750 
22.17 TVP Warszawa Przed Wiadomości Sportowe 1750 
22.21 TVP Warszawa Przed Prognoza Pogody 1750 
22.23 TVP Warszawa Przed Film dokumentalny  1750 
22.55 TVP Warszawa Przed Szkoła Przetrwania (sob) 1750 
22.59 TVP Warszawa Przed Prognoza Pogody 1750 
23.00 TVP Warszawa Przed Pasmo Wspólne 1750 

 
1.     Ceny dotyczą spotu reklamowego o długości 30 sekund. 
2. Do cen należy doliczyć VAT w wysokości 23%. 
3. Oferta ważna od 1 września 2014 roku. 
4. Wszystkie komitety wyborcze otrzymują rabat w wysokości 45% od finalnej kwoty zlecenia 
 

Długość Spotu 5" 10"  15" 20" 25" 30" 35" 40" 45" 60" 
Współczynnik 0,35 0,55 0,7 0,9 0,95 1,0 1,2 1,4 1,5 2,0 
 
 
 

                  Biuro Reklamy TVP Warszawa 
Tel: 22 547 43 33 
Fax: 22 547 43 32 

e-mail: reklama@tvp.pl 
www.warszawa.tvp.pl 

mailto:reklama@tvp.pl


 
ZAŁĄCZNIK NR 2 

do Zasad rozpowszechniania odpłatnych audycji wyborczych 
podczas kampanii wyborczej w ramach wyborów samorządowych w Rzeczypospolitej Polskiej 

w okresie od dnia 10 września 2014 r. do dnia 14 listopada 2014 r. 
 
nr Oferty _________________     dnia ______________ 

/wypełnia TVP S.A Oddział w Warszawie./ 
Telewizja Polska S.A.   
Oddział w Warszawie 
ul. Jasna 14/16 
00-054 Warszawa 
NIP: 521-04-12-987 

ZLECENIE 
zawarcia umowy o emisje odpłatnej audycji wyborczej  

___________________________________________________________________ 
/nazwa i siedziba Komitetu/ 

___________________________________________________________________ 
działając w imieniu własnym / działając w na podstawie pełnomocnictwa/* 

składa Ofertę emisji odpłatnej audycji wyborczej w Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Warszawie 
w programie: TVP Warszawa 
Załączamy plan emisji audycji określający:  

 tytuł odpłatnej audycji wyborczej, z określeniem jej długości ____________________________, 
 czas emisji ____________________________, 
 wskazanie bloku odpłatnej audycji wyborczej _______________________________ 
 wybór miejsca w danym bloku odpłatnej audycji wyborczej 

___________________________________, 
 zgodną z cennikiem TVP S.A. Oddział w Warszawie cenę za emisję (uwzględniając dopłaty). 

Oświadczamy, że znamy i akceptujemy „Zasady rozpowszechniania odpłatnych audycji wyborczych podczas 
kampanii wyborczej w ramach wyborów samorządowych w Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 10 
września 2014 r. do dnia 14 listopada 2014 r.” oraz cennik emisji tych audycji i traktujemy je jako integralną 
część umowy. Oświadczamy, że posiadamy prawa majątkowe do odpłatnej audycji wyborczej nie obciążone 
prawami osób trzecich oraz, że ponosimy wyłączną odpowiedzialność za treści zawarte w tej audycji, a w 
szczególności zobowiązujemy się do zaspokojenia roszczeń w przypadku zagrożenia lub naruszenia praw 
autorskich lub pokrewnych osób trzecich lub dóbr osobistych podmiotów wskazanych w tej audycji. Ponadto 
do Oferty załączamy pełnomocnictwo* wraz z pisemną zgodą  pełnomocnika finansowego komitetu 
wyborczego na zaciągnięcie zobowiązania udzieloną w trybie art. 130 § 2 Kodeksu wyborczego, jak również 
uwierzytelnioną kopię postanowienia Państwowej Komisji Wyborczej, o której mowa w art. 97 ust.1  Kodeksu 
wyborczego. 
     

________________________________________ 
                /imiona i nazwiska oraz podpisy osób /y 
    upoważnionych/ej do działania w imieniu komitetu wyborczego/ 
Załączniki: 
-pełnomocnictwo (w przypadku działania w imieniu komitetu wyborczego przez agencję reklamową) 
*-niepotrzebne skreślić 



 
ZAŁĄCZNIK NR 3 

do Zasad rozpowszechniania odpłatnych audycji wyborczych 
podczas kampanii wyborczej w ramach wyborów samorządowych w Rzeczypospolitej Polskiej 

w okresie od dnia 10 września 2014 r. do dnia 14 listopada 2014 r. 
 
 

PEŁNOMOCNICTWO 
 
 
Stosownie do art. 96 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), udzielam(y) niniejszego 
pełnomocnictwa Agencji Reklamowej 
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
(nazwa, forma prawna, siedziba)  
do reprezentowania w stosunkach prawnych z Telewizją Polską S.A. Oddział w Warszawie 
............................................................................................................................................ 
 
z  zakresem umocowania do: 
- składania niezbędnych oświadczeń woli w celu zawarcia w imieniu i na rzecz mocodawcy umów 

na emisję w okresie od.....................................do........................... w programie TVP S.A. Oddział 
w Warszawie odpłatnych audycji wyborczych, których przedmiotem jest  
............................................................................................... . 

 
- podpisania umów, o których mowa wyżej oraz do współdziałania z upełnomocnionym 

przedstawicielem TVP S.A. Oddział w Warszawie – Biura Marketingu, Reklamy i Promocji przy 
ich realizacji, 

 
- uzgadniania ewentualnych zmian terminów emisji lub dokonywania anulacji oraz podpisywania 

niezbędnych w takich przypadkach aneksów do zawartych umów. 
 
 ......................................................................... 
 (imię i nazwisko, pieczątka i podpis 

pełnomocnika wyborczego komitetu 
wyborczego 

 
Załączniki : 
 

1. Dokument stwierdzający zarejestrowanie komitetu wyborczego 
2. Pisemna zgoda pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego na zaciągnięcie 

zobowiązania wydana w trybie art.130 § 2 Kodeksu wyborczego 



ZAŁĄCZNIK NR 4 
do Zasad rozpowszechniania odpłatnych audycji wyborczych 

podczas kampanii wyborczej w ramach wyborów samorządowych w Rzeczypospolitej Polskiej 

w okresie od dnia 10 września 2014 r. do dnia 14 listopada 2014 r. 
 

 
 

Zgoda Pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego na zaciągnięcie zobowiązania 
finansowego w imieniu i na rzecz komitetu wyborczego 

 
 

 
 
Działając jako pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego …………………… 
……………………………………………………… wyrażam zgodę w trybie art. 130 § 2 Kodeksu 
wyborczego na zaciągnięcie przez ten komitet zobowiązania finansowego, w tym do zawarcia z 
Telewizją Polską S.A. Oddział w Warszawie umów o emisję odpłatnych audycji wyborczych.  
  
 
 
 
 ......................................................................... 
 (imię i nazwisko, pieczątka i podpis 

pełnomocnika finansowego komitetu 
wyborczego 



 
ZAŁĄCZNIK NR 5 

do Zasad rozpowszechniania odpłatnych audycji wyborczych 
podczas kampanii wyborczej w ramach wyborów samorządowych w Rzeczypospolitej Polskiej 

w okresie od dnia 10 września 2014 r. do dnia 14 listopada 2014 r. 
 
 

PEŁNOMOCNICTWO 
 

 
Niniejszym upoważniam(y)* Pana – Panią ................................................................................. 
zatrudnionego – zatrudnioną* w Agencji Reklamowej ............................................................... 
z siedzibą w ..................................................... na stanowisku .................................................... 
do reprezentowania Agencji Reklamowej  w kontaktach handlowych z Telewizją Polską S.A. 
Oddział w Warszawie; w szczególności do zawierania umów na emisję odpłatnych audycji 
wyborczych i współdziałania z upełnomocnionym pracownikiem  TVP S.A. Oddział w Warszawie – 
Biura Marketingu, Reklamy i Promocji przy ich realizacji. 
 
 
 
 .................................................................. 

 
 

 .................................................................. 
 
 

(podpis(y) osoby (osób) uprawnionych do 
reprezentowania Agencji Reklamowej) 

Data ................................................................  
 
 
 
 
*/ niepotrzebne skreślić 
 
 
Uwaga! Jeżeli agencja reklamowa jest spółką prawa handlowego pełnomocnictwo podpisuje osoba 
lub osoby wyszczególnione – jako reprezentacja – w wypisie z rejestru sądowego. W przypadku gdy 
agencja reklamowa jest spółką cywilną, wymagany jest pod pełnomocnictwem podpis wspólników 
uprawnionych do jej reprezentacji. W przypadku zaś gdy agencja reklamowa jest przedmiotem 
działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną, ewentualne pełnomocnictwo podpisuje 
ta osoba fizyczna. 



 
ZAŁĄCZNIK NR 6 

do Zasad rozpowszechniania odpłatnych audycji wyborczych 
podczas kampanii wyborczej w ramach wyborów samorządowych w Rzeczypospolitej Polskiej 

w okresie od dnia 10 września 2014 r. do dnia 14 listopada 2014 r. 
 
 

 
PEŁNOMOCNICTWO 

 
 

Niniejszym upoważniam(y)* Pana – Panią ................................................................................. 
Reprezentującego (ą) komitet wyborczy ............................................................... 
z siedzibą w .....................................................  
do reprezentowania naszego komitetu wyborczego w kontaktach handlowych z Telewizją Polską 
S.A. Oddział w Warszawie; w szczególności do zawierania umów na emisję odpłatnych audycji 
wyborczych i współdziałania z upełnomocnionym pracownikiem TVP S.A. Oddział w Warszawie – 
Biura Marketingu, Reklamy i Promocji przy ich realizacji. 
 
 .................................................................. 

 
 

 .................................................................. 
 
 

(podpis pełnomocnika komitetu wyborczego) 

Data ................................................................  
 
 
 
*/ niepotrzebne skreślić 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ZAŁĄCZNIK NR 7 
do Zasad rozpowszechniania odpłatnych audycji wyborczych 

podczas kampanii wyborczej w ramach wyborów samorządowych w Rzeczypospolitej Polskiej 
w okresie od dnia 10 września 2014 r. do dnia 14 listopada 2014 r. 

 
 

Standard nagrania kasetowego w systemie Betacam obowiązujący w  
TVP S.A. Oddział w Warszawie 

 
 
Uwagi ogólne: 
 

1. TVP S.A. Oddział w Warszawie akceptuje kasety zapisane w systemie Betacam SP. W 
wyjątkowych przypadkach możliwe jest dostarczenie kasety w systemie Digital Beta. 

2. Kaseta powinna być opisana na naklejce związanej z kasetą oraz zaopatrzona w kartę 
nagrania wypełniona w sposób czytelny i nie budzący wątpliwości. 

3. Kaseta powinna zawierać test nagrany według schematu opisanego w Warunkach 
Technicznych. 

 
Warunki Techniczne: 
 

1. Test i treść programu nagrana na kasecie musi zawierać następujące sygnały: 
 

 TC IN TC OUT TC IN TC OUT TC IN TC OUT 
 09:59:00:00 09:59:30:00 09:59:30:00 10:00:00:00 10:00:00:00 Wg czasu 

Wizja Colour Bars 
PAL CCIRT 

1Vpp Black Burst 
 

PAL CCIRT wizja programu 

Fonia 1 kHz O dBm cisza elektroniczna fonia programu 
 
2. Nagranie musi być zakończone  sygnałem czerni i ciszą elektroniczną ( Black Burst  
      PAL 625/50 CCIRT) o długości minimum 30 sekund liczonych od ostatniej ramki  
      aktywnej wizji lub fonii programu. 
3. Poziom wizji i fonii programu nie może przekraczać w żadnym wypadku podanych  
      poziomów sygnałów testowych. Standard sygnału wizyjnego musi być zgodny ze  
      standardem sygnału CCIRT PAL 625/50 

 
 

Wymagania techniczne TVP S.A. Oddział w Warszawie 
dotyczące materiałów  w formacie SD 

dostarczanych w plikach 
 

1. Format plików  
1.1. Kontener: MXF (zgodnie z SMPTE 379-2004, SMPTE 377-2004, SMPTE 382M-2007)1  
1.2. Pattern: OP1a (zgodnie z SMPTE 378-2004)2  
1.3. Kodek: MPEG2 4:2:2 @ Main Level; strumień danych ≥50 Mb/s  
 
1 SMPTE 379M-2004: "Material Exchange Format (MXF) - MXF Generic Container",  
SMPTE 377M-2004: "Material Exchange Format (MXF) - File Format Specification"  
SMPTE 382M-2007: “Material Exchange Format – Mapping AES3 and Broadcast Wave Audio into the  
MXF Generic Container  
2 SMPTE 378M-2004: "Material Exchange Format MXF) - Operational Pattern 1a (Single Item, Single 
Package)"  
2. Standard wizji:  

 625 linii  
 Częstotliwość ramki 25 Hz  



 Format obrazu 16:9 FHA (Full Height Anamorphic)  
 Rozdzielczość obrazu 720x576 pikseli,  
 Tryb skanowania: z przeplotem, górne pole pierwsze  

 
3. Standard fonii:  

 LPCM 16, 20 lub 24 bity/próbkę (preferowane 24 bity próbkę)  
 Częstotliwość próbkowania 48 kHz  

 
Jeśli materiał nie jest znormalizowany zgodnie z zaleceniem EBU R128 należy podać  
maksymalne wartości poziomów fonii mierzone zgodnie z IEC 268-10 typ I.  
4. Przyporządkowanie kanałów fonicznych  
 
4.1 Nagranie stereofoniczne  

 A1 - kanał lewy  
 A2 - kanał prawy  

4.2 Materiał przeznaczony do emisji musi spełniać wymagania A1=A2 
 
5. Poziom sygnału fonii  
 
5.1 Poziom wysterowania w materiałach produkowanych z zastosowaniem  
pomiaru głośności zgodnie z wymaganiami zalecenia EBU R1283)  
3 Produkcja z wykorzystaniem pomiaru głośności, normalizacja poziomu głośności w plikach.  
5.1.1 Sygnał programowy powinien być nagrany z poziomem głośności (Target Level)  
-23 LUFS, mierzonym od początku do końca nagrania zgodnie z zaleceniem EBU-R128.  
5.1.2 Maksymalny chwilowy poziom sygnału (”True Peak”) nie może przekraczać poziomu -1 dBTP.  
5.1.3 Wymaga się, aby dynamika dźwięku była dostosowana do przekazu telewizyjnego. Zakres 
dynamiki LRA (Loudness Range, pomiar EBU-R128) nie powinien przekraczać 20 dB  
5.2 Poziom wysterowania w materiałach produkowanych z zastosowaniem  
mierników wartości quasi-szczytowej (Quasi Peak Programme Meter (QPPM))  
5.2.1. Maksymalny poziom nieskompresowanego sygnału odniesiony do pełnego wysterowania 
kodowego 0 dB FS (zero Full Scale) powinien wynosić -9 dB FS. Dopuszcza się pojedyncze, 
sekundowe przekroczenia poziomu nie więcej niż o 2 dB  
5.2.2 Maksymalny poziom sygnału wyprodukowanego z wykorzystaniem procesorów fonicznych 
(np.: ”loudness maximizer”) w taki sposób, aby uzyskać maksymalną głośność sygnału jingli, klipów 
muzycznych, reklam, zwiastunów, telesprzedaży, audiotele, autopromocji, sponsoringu, odniesiony 
do pełnego wysterowania  
kodowego 0 dB FS (zero Full Scale) powinien wynosić -15 dB FS. Dopuszcza się pojedyncze, 
sekundowe przekroczenia poziomu nie więcej niż o 2 dB.  
5.2.3 Pomiary poziomu programowego powinny być wykonywane miernikiem wartości szczytowej 
(PPM) o charakterystyce balistycznej, zgodnej z zaleceniem dla mierników wysterowania IEC 268-
10 typ I o czasie integracji 10 ms lub zgodnym z DIN 45406.  
 
6. Wymagania ogólne dotyczące fonii  
6.1. Sygnały foniczne powinny być nagrane zgodnie w fazie  

6.2. Należy zachować kompatybilność sygnału stereofonicznego z monofonicznym  

6.3. W nagranym materiale powinna być zachowana prawidłowa synchronizacja obrazu i dźwięku. 
Opóźnienie fonii względem sygnału wizji nie powinno przekraczać wartości -20/+40 ms4.  

6.4. Należy preferować produkcję materiałów reklamowych z poziomem głośności –23 LUFS  
7. Plik odtwarzany w środowisku PAL musi spełniać wymagania zalecenia ITU-R 601-5. 
Niedopuszczalne są nielegalne kolory wizji.  

8. Grafika powinna mieścić się w obszarze bezpiecznym (Graphics Safe Area) zgodnie z 
zaleceniem EBU Recommendation R95 "Safe areas for 16:9 television production”  

9. Obszar bezpieczny dla obrazu i grafiki (Action Safe Area i Graphics Safe Area) powinien być 
zgodny z zaleceniem EBU Recommendation R95 "Safe areas for 16:9 television production".  



10. Docelowy poziom głośności audycji w TVP S.A. Oddział w Warszawie wynosi –23 LUFS.  

11. Telewizja Polska S.A. zastrzega sobie prawa do skorygowania poziomu sygnału i modyfikacji 
metadanych (jeśli nie spełniają wymogów określonych w punkcie 5.1) i emisji audycji z poziomem 
fonii odpowiadającym poziomowi programowemu innych audycji z uwzględnieniem właściwości 
procesora loudness toru emisyjnego.  

12. Odstępstwa od niniejszych wymagań muszą być uzgodnione z TVP S.A. Oddział w Warszawie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAŁĄCZNIK NR 8 
do Zasad rozpowszechniania odpłatnych audycji wyborczych 

podczas kampanii wyborczej w ramach wyborów samorządowych w Rzeczypospolitej Polskiej 

w okresie od dnia 10 września 2014 r. do dnia 14 listopada 2014 r. 
Nr zlecenia ________ 
 

METRYKA ODPŁATNEJ AUDYCJI WYBORCZEJ 
Producent: 
__________________________________________________ 
 
Tytuł audycji: 
__________________________________________________ 
 
Autor scenariusza: 
__________________________________________________ 
 
Kompozytor muzyki: 
__________________________________________________ 
 
Autor wersji polskiej: 
__________________________________________________ 
 
Czas reklamy: 
___________________________________________________________________ 
 
Tytuł audycji: 
___________________________________________________________________ 
 
/time code/ 
Dolby                         tak____      nie_____ 
 
Audio                         1                  2 
/dźwięk powinien 
być zmieszany/ 
 

Oświadczenie: Oświadczamy, że posiadamy prawa majątkowe do odpłatnej audycji wyborczej nie 
obciążone prawami osób trzecich oraz, że ponosimy wyłączną odpowiedzialność za treści zawarte w 
tej audycji, a w szczególności zobowiązujemy się do zaspokojenia roszczeń w przypadku zagrożenia 
lub naruszenia praw autorskich lub pokrewnych osób trzecich lub dóbr osobistych podmiotów 
wskazanych w tej audycji.   
/data, podpis i pieczątka zleceniodawcy/ 
*niepotrzebne skreślić 


