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NA POCZĄTEK
Poradnik, który masz właśnie okazję czytać został przygotowany przez
Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO), w ramach inicjatywy
Centrum KLUCZ, wspierającej liderów organizacji społecznych
w pozyskiwaniu funduszy. Dzięki poradnikowi poznasz zasady na
jakich organizacje pożytku publicznego mogą ubiegać się o bezpłatną
emisję spotów w Telewizji Polskiej i Polskim Radio.

Owocnych inspiracji!
Zespół INSPRO

Poradnik przygotowany w ramach projektu „1(00)% wsparcia dla 3. sektora”.
Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.



Jednym z wielu przywilejów organizacji pożytku publicznego (OPP) jest możliwość ubiegania się
o bezpłatną emisję spotów kampanii społecznych w Telewizji Polskiej i Polskim Radiu. Przez kampanię
społeczną rozumiany jest przekaz, którego celem jest propagowanie społecznie użytecznych działań
OPP prowadzonych w ramach działalności nieodpłatnej w sferze zadań publicznych.

Z poradnika dowiesz się na jakiej zasadzie i jakiego rodzaju spoty kampanii społecznych Twoja
organizacja może przygotować do emisji w tych mediach.



KAMPANIA SPOŁECZNA W POLSKIM RADIO –
KROK PO KROKU



Audycje prezentujące kampanie społeczne przygotowane i dostarczone do Polskiego Radia S.A.
przez organizacje pożytku publicznego rozpowszechniane są w  Programie 1 w czasie 9 minut
w dobowym czasie nadawania, z czego:
1) w godzinach 6:00-9:00 - 3 minuty,
2) w godzinach 9:01-15:00 - 2 minuty,
3) w godzinach 15:01-20:00 - 3 minuty,
4) po godzinie 20:01 - 1 minuta

KIEDY I GDZIE EMITOWANE SĄ SPOTY

Program 1 Polskiego Radia ma największą słuchalność spośród 4 ogólnokrajowych
programów Polskiego Radia.  



Przygotowana kampanii społeczna musi dotyczyć tematu, którym zajmuje się Twoja organizacji.
W pierwszej kolejności rozpatrywane są kampanie dotyczące:

a. promocji kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
b. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
c. osób niepełnosprawnych,
d. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
e. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
f. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób,
g. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji. 

TEMATYKA KAMPANII

Radio ma prawo preferować kampanie dotyczące większych grup społecznych
lub wydarzeń i dzieł o znacznej wartości artystycznej.



JAKICH KAMPANII NIE WOLNO EMITOWAĆ?

O bezpłatną emisję nie mogą ubiegać się kampanie fundrasingowe, czyli takie, które zachęcają do
przekazania 1% podatku, dokonania przelewu na konto organizacji, wysłania płatnego SMS-a itp.
(zakaz nie obowiązuje w sytuacji katastrof naturalnych). Dźwięki nie mogą dotyczyć tematyki
politycznej, religijnej lub związanej z zachowaniami lub preferencjami seksualnymi, a także promować
bezpośrednio lub pośrednio podmiotów konkurencyjnych wobec Polskiego Radia.  

Ponadto w nagraniach nie mogą pojawić się odwołanie do nazw, marek, firm lub organizacji nie
będących organizacjami pożytku publicznego.  



JAKIE SĄ WYMOGI TECHNICZNE SPOTU?

Długość dźwięku nie większa niż 60 sekund - preferowane są nagrania do 30 sekund.

Nagranie musi być dostarczone na płycie CD Audio, akceptowane także są pliki w formacie MP1L2
Broadcast (256 kbps, 48 kHz) lub w formacie MP3 (256 kbps, 48 kHz).

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Organizacja występująca o bezpłatną emisję kampanii społecznej powinna przedstawić następujące
dokumenty (oryginały):
a) aktualny wypis z KRS,
b) wniosek o rozpowszechnianie kampanii,
c) oświadczenie o prawach autorskich i pokrewnych do dźwięku,
d) metryczkę dźwięku.

Formularze dokumentów znajdują się na stronie www.polskieradio.pl/opp
Jeżeli wniosek lub inne dokumenty podpisany jest przez osobę nieuprawnioną do reprezentacji
organizacji (zgodnie z KRS) niezbędne jest przedstawienie stosownego pełnomocnictwa.
Dokumenty należy wysłać na adres: Zbigniew Stąsiek, Biuro Programowe i Rozwoju Korporacyjnego
Polskie Radio S.A., Al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa .



KTO OCENIA KAMPANIE?
Kampanie oceniane są przez Komisję ds. kampanii społecznych. Składa się on z 6 członków:
3 przedstawicieli Polskiego Radia oraz 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazanych przez
Radę Działalności Pożytku Publicznego.
Zespół po otrzymaniu kompletu dokumentów i nagrania analizuje poprawność językową, klarowność
przekazu oraz jakość nagrania. Ponadto opiniuje kampanię biorąc pod uwagę cele kampanii
społecznej, jej znaczenie z punktu widzenia interesu publicznego oraz istotę i skalę problemu, któremu
jest poświęcona.
Pozytywna opinia Zespołu zawiera także wskazanie liczby emisji spotu.



ILE TRWA ROZPATRYWANIE WNIOSKU?

Po wpłynięciu wniosku, jest on rozpatrywany w ciągu ok. 5 tygodni przez sześcioosobowy Zespół ds.
kampanii społecznych.

JAK CZĘSTO ORGANIZACJA MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O EMISJĘ?
 Jedna organizacja może ubiegać się o emisję dwóch różnych kampanii w roku kalendarzowego.
W uzasadnionych przypadkach Zespół może przychylić się do emisji nagrania w sugerowanym przez
organizację terminie.  



Więcej informacji o ubieganiu się o emisje spotów kampanii
społecznych w Polskim Radiu (wraz z formularzami)
znajdziecie na stronie:

http://www.polskieradio.pl/



KAMPANIA SPOŁECZNA W TELEWIZJI POLSKIEJ –
KROK PO KROKU



Audycje prezentujące kampanie społeczne przygotowane i dostarczone do Telewizji Polskiej
przez organizacje pożytku publicznego rozpowszechniane są w czasie 9 minut  w dobowym czasie
nadawania, z czego:
1) w godzinach 06:00 – 12:00
- w TVP1 – nie mniej niż 1 minuta,
- w TVP2 – nie mniej niż 1 minuta,
- w TV INFO – nie mniej niż 1 minuta,
2) w godzinach 12:01 – 18:00
- w TVP1 – nie mniej niż 1minuta,
- w TVP INFO – nie mniej niż 30” minut,
- w OTV – nie mniej niż 30”,
- w TVP Polonia – nie mniej niż 1 minuta,
3) w godzinach 18:01 – 22:00
- w OTV – nie mniej niż 1 minuta,
4) w godzinach 22:01 – 02:00
- w TVP INFO – nie mniej niż 30” minut,
- w TVP2 – nie mniej niż 30”,
- w TVP Polonia – nie mniej niż 1 minuta.  

KIEDY I GDZIE EMITOWANE SĄ SPOTY



Przygotowana kampanii społeczna musi dotyczyć tematu, którym zajmuje się Twoja organizacji.
W pierwszej kolejności rozpatrywane są kampanie dotyczące:
a. na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
b. na rzecz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą,
c. na rzecz osób niepełnosprawnych,
d. na rzecz podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
e. na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
f. na rzecz pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób,
g. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji,
h. dotyczące przedsięwzięć ogólnopolskich, najważniejszych problemów o szerokim znaczeniu
społecznym, wydarzeń i dzieł o znacznej wartości artystycznej,
i. zrealizowane wspólnie przez kilka organizacji pożytku publicznego.

TEMATYKA KAMPANII



Pamiętaj, w Telewizji Polskiej emitowane są spoty, których długość nie przekracza
60 sekund. Spot należy dostarczyć w formacie DVD.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Wnioski o rozpowszechnianie audycji prezentujących kampanie społeczne składane są przez
organizacje pożytku publicznego na drogą elektroniczną bądź na druku, (formularz do pobrania
znajduje się na stronie internetowej Telewizji Polskiej S.A.:
http://www.tvp.pl/o-tvp/o-tvp/kampanie-spoleczne-opp), do drugiego piątku danego miesiąca, do
godziny 16:00.
2. Do wniosku dołącza się:
a. finalną wersję spotu (do 30 sekund),
b. dokument poświadczający podstawę prawną działania organizacji,
c. oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszych Zasad,
d. sprawozdanie finansowe za ostatni rok rozliczeniowy;
e. sprawozdanie ze zrealizowanych, poprzednich kampanii Społecznych;
f. oświadczenie regulowania opłat abonamentu RTV.  



JAKICH KAMPANII NIE WOLNO EMITOWAĆ?

a. bezpośrednim celem kampanii społecznej jest fundraising, z wyjątkiem szczególnie uzasadnionych
przypadków, np. w przypadku klęsk żywiołowych,
b. kampania społeczna jest bezpośrednio nastawiona na budowanie wizerunku danej organizacji
pożytku publicznego lub jej promocji (spot nie może być promocją działań organizacji ale ma
przedstawiać problem, którym zajmuje się dana organizacja),
c. jedynym celem kampanii społecznej jest poinformowanie o konkretnym wydarzeniu. 

Treści audycji prezentujących kampanie społeczne nie mogą zawierać:
a. logotypów oraz nazw podmiotów innych niż organizacje prowadzące działalność
pożytku publicznego lub logotypu kampanii społecznej,
b. logotypów sponsorów, ani treści noszących znamiona przekazu reklamowego,
c. treści o zbiórce SMS czy innych zbiórkach, numerach kont bankowych, numerach
KRS.  



KTO OCENIA KAMPANIE?
Podobnie jak w Polskim Radio kampanie oceniane są przez Komisję ds. kampanii społecznych.
W jej składzie znajdują się przedstawiciele Telewizji Polskiej oraz strony pozarządowej.

JAK CZĘSTO ORGANIZACJA MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O EMISJĘ?
 Audycja poświęcona jednemu tematowi, może być emitowana raz w roku, przez maksymalnie dwa
tygodnie. 



Więcej informacji o ubieganiu się o emisje spotów kampanii społecznych w Telewizji
Polskiej (wraz z formularzami)  znajdziecie na stronie:

http://centruminformacji.tvp.pl/15783199/spoty-kampanii-spolecznych-organizacji-
pozytku-publicznego



NA ZAKOŃCZENIE
Możliwość bezpłatnej emisji spotów kampanii społecznej w Polskim Radio i Telewizji Polskiej to dla
Twojej organizacji szansa na dotarcie z przekazem na skalę ogólnopolską. Jeśli Twoja organizacja działa
lokalnie również może strać się o bezpłatną emisję swoich spotów – jednak kwestie te regulują odrębne
regulaminy danej rozgłośni czy telewizji. 



Głos Obywateli
Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) jest organizacją pozarządową niezależną od partii politycznych.
Od 2004 roku słuchamy głosu obywateli i zamieniamy go w czyn. Naszym celem są systemowe zmiany
społeczne. Marzy nam się Polska szczęśliwych obywateli, którzy czują się odpowiedzialni za swoją rodzinę,
dom, ulicę, miasto i państwo. Marzy nam się Polska ułatwiająca obywatelom dbanie o dobro wspólne
i angażowanie się w życie. publiczne. Marzy nam się Polska, w której władza słucha obywateli i razem
z nimi polepsza jakość codziennego życia

Jak działamy?
Wprowadzamy zmiany społeczne dzięki łączeniu działań eksperckich (think tank) z oddolną mobilizacją
obywatelską (action tank). Naszą specjalnością są kampanie obywatelskie oraz działania rzecznicze
i strażnicze. Przeprowadzamy akcje mobilizacyjne, organizujemy debaty i konferencje, animujemy zbiórki
podpisów pod petycjami, opracowujemy ekspertyzy i raporty, inicjujemy happeningi i pikiety,
monitorujemy i kontrolujemy, szkolimy i doradzamy, prowadzimy dialog z decydentami.

Nasze inicjatywy:



Dołącz do nas!
Zapraszamy do społeczności INSPRO, którą tworzą aktywni Obywatele. Łączą nas marzenia i pragmatyzm
przekuwania ich w czyn.Jeśli są Ci bliskie nasze cele i szukasz przestrzeni do działania, dołącz do nas!
Oferujemywyzwania i przygodę. Oferujemy knowhow i doświadczenie. Oferujemy ciekawość i radość działania.
Czekamy na tych, którzy chcąc zmieniać Polskę, zaczynają od siebie. Czekamy na Ciebie.

Twoja cegiełka
INSPRO swoją niezależność w osiąganiu celów opiera na czterech źródłach finansowania. Działamy dzięki wsparciu
darczyńców indywidualnych, biznesowych, publicznych oraz dzięki klientom kupującym nasze usługi. Szczególnie
ważne jest dla nas wsparcie od Sympatyków naszych inicjatyw – aktywnych Obywateli. Pomóż nam wygrywać
w sprawach ważnych dla nas wszystkich.

• Przekaż darowiznę na numer konta INSPRO: 11 8784 0003 0005 0010 0013.
   Kwotę darowizny możesz odliczyć od podstawy swojego opodatkowania!
• Przekaż nam 1% swojego podatku: KRS 0000191928.
• Zamów usługę oferowaną przez Grupę INSPRO, która jest spółką działającą dla zysku społecznego:
www.grupainspro.pl.
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Więcej inspiracji dla Twojej organizacji na:


