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I. 
STANDARD DZIAŁANIA REGIONALNEGO PARTNERSTWA NA RZECZ 
BEZPŁATNEGO INFORMOWANIA O NIEODPŁATNEJ DZIAŁALNOŚCI 
ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
w mediach publicznych

Wojciech Dec

Celem standardu działania regionalnego partnerstwa na rzecz bezpłatnego informowania o nieodpłat-
nej działalności organizacji pożytku publicznego w mediach publicznych jest zagwarantowanie respek-
towania przez media publiczne bezpłatnego informowania o nieodpłatnej działalności organizacji pożyt-
ku publicznego (OPP) w mediach publicznych na poziomie województw. Tworzenie standardu to proces 
długotrwały i wymagający zaangażowania różnych grup interesariuszy. W związku tym standard dotyczy 
zasad tworzenia regionalnych partnerstw w oparciu o uwarunkowania dotyczące:  

1. obowiązku bezpłatnego informowania w mediach publicznych o nieodpłatnej działalności orga-
nizacji pożytku publicznego,

2. audycji przygotowywanych przez regionalne media publiczne o charakterze: informacyjnym, pu-
blicystycznym i dokumentalnym,

3. audycji przygotowywanych przez regionalne media publiczne informujące o możliwości i zasa-
dach przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fi zycznych dla organizacji pożytku pu-
blicznego,

4. audycji dostarczanych regionalnym mediom publicznym prezentujących kampanie społeczne 
organizacji pożytku publicznego

5. tworzenia regionalnego partnerstwa na rzecz bezpłatnego informowania o nieodpłatnej działal-
ności organizacji pożytku publicznego w mediach publicznych.

Identyfi kacja potrzeb i analiza danych zastanych (desk research)

W niniejszej diagnozie ukierunkowanej na standaryzację działania regionalnego partnerstwa na rzecz 
bezpłatnego informowania o nieodpłatnej działalności OPP w mediach publicznych wykorzystano 
wnioski i rekomendacje przedstawicieli m.in.: lubelskich OPP, Polskiego Radia Regionalna Rozgłośnia 
w Lublinie „Radio Lublin” S.A., Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Lublinie, Związku Stowarzyszeń Forum 
Lubelskich Organizacji Pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz Rady Działalności Po-
żytku Publicznego Województwa Lubelskiego. Poza tym wykorzystano wypracowany w ramach projektu 
raport „Kampanie społeczne organizacji pożytku publicznego w mediach publicznych w województwie 
lubelskim”1.

1  Zespół Redakcyjny: Andrzej Juros, Arkadiusz Biały. Kampanie społeczne organizacji pożytku publicznego w mediach publicznych 
w województwie lubelskim. Lublin 2015.
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W tym zakresie, w okresie od 10 października 2015 r. do 29 listopada 2015 r., odbyły się w Lublinie 
cztery cykle szkoleń i warsztatów dot. rozwoju kompetencji i umiejętności w zakresie przygotowywania 
i promowania kampanii społecznych w mediach publicznych (40 os.). Poza tym w dn. 30 czerwca 2015 
r. odbyła się w Lublinie konferencja pt. „Organizacje Pozarządowe w Mediach Publicznych - Fakty i Mity” 
(60 os.). Z kolei w dn. 8 grudnia 2015 przeprowadzono w Lublinie seminarium pt. „Kampanie Społeczne 
w Mediach Publicznych” (45 os.). Integralną częścią tych spotkań były panele dyskusyjne: „Standardy 
współpracy partnerskiej na rzecz prowadzenia kampanii społecznych”, „Kampanie społeczne w mediach 
obywatelskich - niewykorzystane szanse?”, „Czy 1% dla OPP to kanibalizacja fi lantropii?”, czy „Dlaczego 
organizacje pozarządowe ignorują media publiczne?”. 

Uwarunkowania prawne dotyczące obowiązku bezpłatnego informowania 
w mediach publicznych o nieodpłatnej działalności organizacji pożytku publicznego.

MINIMALNY REKOMENDOWANY

• Jednostki publicznej radiofonii i telewizji stwarzają 

OPP możliwość nieodpłatnego informowania 

o prowadzonej przez te organizacje działalności 

nieodpłatnej.

• Brak przepisów wykonawczych i jasnych zasad 

korzystania z prawa OPP do bezpłatnego czasu 

antenowego w mediach publicznych.

• Brak kontroli obywateli i ich organizacji nad 

mediami publicznymi.

• Brak propozycji konkretnych rozwiązań i procedur 

gwarantujących respektowanie przez media 

publiczne prawa OPP do bezpłatnego czasu 

antenowego.

SZANSE ZAGROŻENIA

• Ustawowe wzmocnienie głosu OPP w mediach 

publicznych. 

• Tworzenie partnerstw na rzecz bezpłatnego 

informowania o nieodpłatnej działalności OPP 

w mediach publicznych.

• Rozszerzenie dostępu do bezpłatnego informowania 

o prowadzonej działalności nieodpłatnej w mediach 

publicznych na organizacje pozarządowe 

nieposiadające statusu pożytku publicznego.

• Zmieniające się przepisy prawne.

• Ograniczenie kontroli społecznej nad mediami 

publicznymi.

• Upolitycznienie mediów publicznych.

Źródło: opracowanie własne

Obowiązek udostępniania przez Polskie Radio (PR) i Telewizje Polską (TVP), jak też odpo-
wiednio rozgłośnie regionalne PR i ośrodki regionalne TVP, bezpłatnego czasu antenowego dla 
OPP wynika z ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Zgodnie z art. 26 tej ustawy jednostki publicznej radiofonii i telewizji umożliwiają OPP nieodpłatne infor-
mowanie o ich działalności na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Z kolei w art. 23a ustawy 
z dn. 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji wskazano, że: 

1. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji stwarzają organizacjom pożytku publicznego, o których 
mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), możliwość nieodpłatnego informowania o prowadzonej przez 
te organizacje działalności nieodpłatnej.

2. Przepis ust. 1 nie wyklucza prawa nadawcy do informowania o działalności organizacji pożytku 
publicznego w szerszym zakresie.

3. Krajowa Rada w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego 
określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem 
o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicz-
nego, w tym sposób przygotowania i emisji audycji oraz czas przeznaczony na ich rozpowszech-
nianie, uwzględniając różnorodność zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ich znaczenie dla społeczności. 

Na tej podstawie w rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) z dn. 29 kwietnia 
2011 r. w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jedno-
stek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej 
działalności pożytku publicznego, wskazano na trzy możliwości bezpłatnego informowania o nieodpłat-
nej działalności OPP w mediach publicznych: 

1. Audycje przygotowywane przez jednostkę publicznej radiofonii i telewizji (w szczególności w for-
mach: audycji informacyjnych, publicystycznych i dokumentalnych). 

2. Audycje przygotowywane przez jednostkę publicznej radiofonii i telewizji informujących o moż-
liwości i zasadach przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fi zycznych organizacjom 
pożytku publicznego (rozpowszechnianych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia). 

3. Audycje prezentujące kampanie społeczne (dostarczonych jednostce publicznej radiofonii i tele-
wizji przez organizacje pożytku publicznego).

Aby OPP mogły skutecznie korzystać z powyższych możliwości prawnych, muszą zostać opracowane 
konkretne propozycje praktycznych rozwiązań i procedury, które zagwarantują respektowanie przez me-
dia publiczne prawa OPP do bezpłatnego czasu antenowego. Takie możliwości, w świetle obowiązują-
cych przepisów prawnych, stwarza integracja i konsolidacja działań w ramach regionalnych partnerstw 
na rzecz bezpłatnego informowania o nieodpłatnej działalności OPP w mediach publicznych.
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Uwarunkowania dotyczące audycji przygotowywanych przez regionalne media publiczne 
o charakterze: informacyjnym, publicystycznym i dokumentalnym

MINIMALNY REKOMENDOWANY

• Media publiczne, wypełniając obowiązek misyjności, 

zobowiązane są do nadawania przygotowywanych 

przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji 

audycji (informacyjnym, publicystycznym 

i dokumentalnym) dot. nieodpłatnej działalności 

OPP.

• Media publiczne dzięki zdolności dotarcia do 

szerokiej opinii publicznej, odgrywają kluczową rolę 

w informowaniu o działalności OPP. 

• Małe zainteresowanie lokalnych OPP 

wykorzystaniem bezpłatnego czasu antenowego 

w mediach publicznych.

• Lokalne OPP przegrywają z ogólnopolskimi OPP 

w dostępie do bezpłatnego czasu antenowego 

w mediach publicznych.

• OPP nie potrafią skutecznie stworzyć atrakcyjnego 

komunikatu dla mediów publicznych.

• Brak przemyślanej strategii lokalnych OPP 

w budowania mechanizmów partnerskich 

z regionalnymi mediami.

SZANSE ZAGROŻENIA

• Rozwój regionalnych koalicji tworzonych przez 

lokalne OPP oraz rozgłośnie regionalne PR 

i ośrodki regionalne TVP na rzecz informowania 

o nieodpłatnej działalności OPP w mediach 

publicznych.

• Zaangażowanie regionalnych federacji organizacji 

pozarządowych oraz Wojewódzkich Rad 

Działalności Pożytku Publicznego w działania 

regionalnych partnerstw OPP i mediów publicznych. 

• Rozwój niezależnych mediów obywatelskich 

i dziennikarstwa obywatelskiego jako alternatywy 

dla mediów publicznych.

• Ograniczenie dostępu OPP do programów 

informacyjnych i publicystycznych w mediach 

publicznych.

Źródło: opracowanie własne

Media publiczne zobowiązane są ustawowo do nadawania przygotowywanych przez jednostki pu-
blicznej radiofonii i telewizji audycji (informacyjnym, publicystycznym i dokumentalnym) dot. nieodpłat-
nej działalności OPP. Przy czym najbliżej wypełnienia misyjności wydają się rozgłośnie regionalne PR 
oraz ośrodki regionalne TVP. Media regionalne są najbliżej obywatela, region to też najlepsza przestrzeń 
dla medialnej wymiany i porównań. W przeciwieństwie do ogólnopolskich programów, audycje regional-
ne są najefektywniejsze dla promocji działań, na których zależy lokalnym OPP. 

W praktyce umożliwienie lokalnym OPP bezpłatne informowanie o prowadzonej przez nie nieodpłatnej 
działalności, w programach regionalnych nadawców publicznych – radiowych i telewizyjnych, to za mało 
aby mówić o powszechnym dostępie do mediów publicznych. Z drugiej strony regionalne media publicz-
ne same nie wychodzą z ofertą do lokalnych OPP oraz nie traktują ich jak partnerów do współpracy. 

Ponadto rzadko zapraszają do programów publicystycznych, czy debat publicznych. Zazwyczaj same 
decydują o tematyce prezentowanych audycji poświęconych OPP, bez gwarancji, że rozumieją sektor 
pozarządowy. Niestety w dużym stopniu wina leży też po stronie lokalnych OPP, które nie potrafią sku-
tecznie stworzyć atrakcyjnego komunikatu skierowanego do mediów. 

Potwierdzają to zapisy Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Pol-
sce „III sektor dla Polski”. Wg dokumentu strategicznego media publiczne powinny stworzyć płaszczy-
znę wymiany idei, poszukiwania prawdy i promocji działań, których celem jest dobro wspólne. Nie będzie 
to możliwe bez sprawnej kontroli społecznej nad mediami publicznymi. Organizacje mogą i powinny 
(szczególnie w sytuacji, gdy takiej funkcji nie wypełniają media, w tym media publiczne) być inicjato-
rem i strażnikiem poważnej debaty publicznej, w której definiowane są zarówno interesy poszczegól-
nych grup, jak i dobro wspólne, oraz istnieje możliwość otwartego poszukiwania rozwiązań opartych na 
konsensusie, kompromisie lub procedurach demokratycznych. W tym zakresie w Strategicznej Mapie 
Drogowej w Priorytecie III. Szeroka Partycypacja Obywatelska założono potrzebę prowadzenia działań 
na rzecz umożliwiania udziału obywateli w debacie publicznej, w tym poprzez tworzenie przestrzeni do 
dyskusji i ułatwianie dostępu do mediów publicznych i obywatelskich, sprzyjanie debacie publicznej oraz 
dbanie o jej wysoką jakość.2

Z kolei uczestnicy projektu pt. „Lubelskie OPP na START – wzmocnienie mechanizmów dostępu or-
ganizacji pożytku publicznego do mediów publicznych”, zaangażowani w opracowanie niniejszego stan-
dardu, zgłosili potrzebę zapraszania przedstawicieli lokalnych OPP do kolegiów redakcyjnych oraz umoż-
liwienie im współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji o tematyce programów dotyczących spraw 
sektora pozarządowego. Za najważniejsze zadania współpracy lokalnych OPP z regionalnymi mediami 
publicznych uznano informowanie o działaniach organizacji na rzecz różnych grup społecznych. Nie-
stety do audycji informacyjnych i publicystycznych, rzadko zaprasza się przedstawicieli lokalnych OPP. 
W dużej części redakcje i dziennikarze mają ograniczony dostęp do informacji o działaniach OPP. Tym 
większym wyzwaniem stojącym przed OPP wydaje się dotarcie do nielicznej grupy dziennikarzy zainte-
resowanych tematyką sektora pozarządowego. Ważne jest nawiązanie osobistych kontaktów i relacji 
z dziennikarzami. W tym zakresie dużą rolę mogą odegrać regionalne partnerstwa na rzecz informowania 
o nieodpłatnej działalności OPP w mediach publicznych. Ponadto skutecznym sposobem na dostarcze-
nie publiczności rzetelnej informacji i zaprezentowanie OPP w ważnych dla nich sprawach, wydaje się 
rozwój dziennikarstwa obywatelskiego. Stąd w środkach masowego przekazu powinno znaleźć się miej-
sce dla niezależnych i społecznie zaangażowanych mediów obywatelskich. Media obywatelskie umoż-
liwią wyrażanie poglądów sektora pozarządowego bez presji czasowej, pozwolą reagować na problemy 
społeczne oraz poruszać tematy trudne i nie zawsze wygodne dla mediów publicznych. W tym zakresie 
ważną rolę mogą odegrać regionalne federacje organizacji pozarządowych (branżowe i ponadbranżowe) 
zrzeszające OPP i współpracujące z Wojewódzkimi Radami Działalności Pożytku Publicznego.

2  Zespół Redakcyjny: Piotr Frączak, Magdalena Dudkiewicz, Tomasz Schimanek, Arkadiusz Jachimowicz, Zbigniew Wejcman. 
Strategiczna Mapa Drogowa Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Polsce „III sektor dla Polski”. Warszawa 2015.
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Uwarunkowania dotyczące audycji przygotowywanych przez regionalne media publiczne 
informujące o możliwości i zasadach przekazywania 1% podatku dochodowego od osób

 fi zycznych dla organizacji pożytku publicznego

MINIMALNY REKOMENDOWANY

• Media publiczne, wypełniając obowiązek misyjności, 

zobowiązane są do nadawania przygotowywanych 

przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji 

audycji dot. możliwości i zasadach przekazywania 

1% podatku dochodowego od osób fi zycznych dla 

OPP.

• Media publiczne dzięki zdolności dotarcia do 

szerokiej opinii publicznej, odgrywają kluczową 

rolę w informowaniu możliwości i zasadach 

przekazywania 1% podatku dochodowego od osób 

fi zycznych dla OPP. 

• OPP nie współpracują ze sobą w celu promowania 

samej idei przekazywania 1% podatku od osób 

fi zycznych.

• OPP w niewielkim stopniu wykorzystują 

zagwarantowany bezpłatny czas antenowy 

przeznaczony na promocję mechanizmu 1%.

• OPP nie budują długotrwałych więzi z potencjalnymi 

darczyńcami.

• Niewielka liczba OPP absorbuje większość środków 

z 1% podatku od osób fi zycznych dla OPP.

SZANSE ZAGROŻENIA

• Rozwój regionalnych koalicji tworzonych przez 

lokalne OPP oraz rozgłośnie regionalne PR i ośrodki 

regionalne TVP na rzecz zachęcania mieszkańców 

województw do świadomego przekazywania 1% dla 

lokalnych OPP.

• Zaangażowanie regionalnych federacji organizacji 

pozarządowych oraz Wojewódzkich Rad 

Działalności Pożytku Publicznego w działania 

regionalnych partnerstw OPP i mediów publicznych. 

• Rozszerzenie możliwości przekazywania 1% 

podatku od osób fi zycznych na organizacje 

pozarządowe nieposiadające statusu pożytku 

publicznego.

• Rozszerzenie możliwości bezpłatnych emisji 

kampanii fundraisingowych 1% dla OPP w mediach 

publicznych.

• Wzrost konkurencji OPP w pozyskiwaniu 1% 

podatku od osób fi zycznych.

• Wprowadzenie przepisów prawnych 

ograniczających przekazywanie 1% podatku od 

osób fi zycznych dla OPP.

• Brak wsparcia fi nansowego na realizację przez OPP 

profesjonalnych kampanii 1% dla OPP emitowanych 

w mediach publicznych.

• Stereotypowe postrzeganie, wśród potencjalnych 

darczyńców, działalności OPP wyłącznie w celu 

pozyskiwania środków fi nansowych z 1% podatku 

od osób fi zycznych.

Źródło: opracowanie własne

Media publiczne, wypełniając obowiązek misyjności, zobowiązane są do nadawania przygo-
towywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji audycji dot. możliwości i zasadach 
przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fi zycznych dla OPP. Niestety audycje nadawców 
publicznych – radiowych i telewizyjnych, dotyczące przekazywania 1% dla OPP, mają ograniczony cha-
rakter. W tego typu programach w mediach publicznych można tylko ogólnie informować o idei 1%. OPP, 
bez możliwości prowadzenia kampanii fundraisingowych na rzecz konkretnej organizacji (tj. podawać 
nazwę organizacji, nr KRS, numer konta bankowego itp.). Stąd lokalne kampanie „1% dla OPP” są zazwy-
czaj nieefektywne i mało widoczne w regionalnych mediach publicznych. W związku z tym w skali kraju 
stosunkowo niewielka liczba dużych ogólnopolskich OPP absorbuje większość środków z 1% podatku 
od osób fi zycznych dla OPP. W dużym stopniu wina leży po stronie samych OPP, które nie wykazują 
zdolności do współpracy partnerskiej w zakresie wspólnego promowania kampanii społecznych „1% dla 
OPP”. Zamiast tego lokalne OPP konkurują ze sobą, skupiając się na indywidualnym pozyskiwaniu środ-
ków fi nansowych z 1%. Takie zachowanie może budzić niekorzystny wizerunek OPP, jako organizacji 
zajmujących się głównie pozyskiwaniem pieniędzy z 1% w okresie corocznych rozliczeń podatkowych: 
od 1 stycznia do 30 kwietnia.

Z drugiej strony działania podejmowane przez lokalne OPP rzadko mają charakter budowania długo-
trwałych więzi z potencjalnymi darczyńcami w regionie. Zazwyczaj mieszkańcy dowiadują się o dzia-
łalności OPP głównie z mediów. Stąd kampanie „1% dla OPP” prowadzone w mediach publicznych 
pozwalają efektywniej zaprezentować działalność OPP, pozyskać nowych darczyńców, a dotychczaso-
wych upewnić o celowości przekazywania 1% podatku. W ten sposób informacja ma szansę dotarcia do 
mieszkańców województwa z przekazem, że promowana lokalna OPP jest wiarygodna - w przeciwnym 
wypadku media publiczne nie promowałyby jej działalności. 

Wobec powyższego istnieje potrzeba wspierania regionalnych koalicji tworzonych przez lokalne OPP 
oraz rozgłośnie regionalne Polskiego Radia i ośrodki regionalne TVP na rzecz zachęcania mieszkańców 
województw do świadomego przekazywania 1% dla lokalnych OPP. W tym zakresie ważną rolę mogą 
odegrać regionalne federacje organizacji pozarządowych (branżowe i ponadbranżowe) zrzeszające OPP, 
które powinny włączać się w działania promocyjno-informacyjne „1% dla OPP”. Ponadto, powinny inicjo-
wać wypracowywanie z przedstawicielami mediów publicznych oraz Wojewódzkich Rad Działalności 
Pożytku Publicznego standardy współpracy partnerskiej na rzecz bezpłatnego informowania o nieod-
płatnej działalności OPP w regionalnych mediach publicznych.
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Uwarunkowania dotyczące audycji dostarczanych regionalnym mediom publicznym 
prezentujących kampanie społeczne organizacji pożytku publicznego

MINIMALNY REKOMENDOWANY

• Media publiczne, wypełniając obowiązek 

misyjności, zobowiązane są do nadawania audycji 

prezentujących kampanie społeczne realizowane 

przez OPP.

• Media publiczne dzięki zdolności dotarcia do 

szerokiej opinii publicznej, odgrywają kluczową 

rolę w informowaniu o kampaniach społecznych 

prowadzonych przez OPP. 

• Wysokie koszty przygotowania profesjonalnych 

kampanii społecznych.

• Niewielkie zainteresowanie lokalnych OPP 

prowadzeniem kampanii społecznych 

w regionalnych mediach publicznych.

• Brak „kalendarza kampanii społecznych” 

pozwalającego lokalnym OPP wzajemne 

informowanie się o prowadzonych i planowanych 

wydarzeniach w regionie.

SZANSE ZAGROŻENIA

• Rozwój regionalnych koalicji tworzonych przez 

lokalne OPP oraz rozgłośnie regionalne PR 

i ośrodki regionalne TVP na rzecz informowania 

o prowadzonych kampaniach społecznych.

• Wprowadzenie przepisów prawnych 

umożliwiających OPP emisję w mediach 

publicznych bezpłatnych „reklam społecznych”. 

• Brak wsparcia fi nansowego na realizację przez 

OPP profesjonalnych kampanii społecznych 

emitowanych w mediach publicznych.

Źródło: opracowanie własne

Media publiczne, wypełniając obowiązek misyjności, zobowiązane są do nadawania audycji prezen-
tujących kampanie społeczne realizowane przez OPP. Obecnie media publiczne pozwalają w krótszym 
czasie dotrzeć do dużego kręgu odbiorców, niż ulotki, plakaty czy nawet Internet. W praktyce bez wspar-
cia informacyjnego mediów publicznych, pomoc w wielu konkretnych przypadkach nie byłaby możliwa. 
Niestety lokalne OPP nie wiedzą, w jaki sposób skutecznie współpracować z mediami publicznymi, a nie-
rzadko ignorują je w swojej działalności. Ponadto brakuje spójnego „kalendarza wydarzeń” pozwalają-
cego OPP wzajemne informowanie się o prowadzonych i planowanych kampaniach społecznych w celu 
uniknięcia sytuacji pokrywania się dużych wydarzeń.

Potwierdza to raport pt. „Dostęp do mediów publicznych – niewykorzystana szansa”, opracowany na po-
trzeby „Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego”. Wg raportu przedstawiciele 
OPP nie potrafi ą w sposób efektywny współpracować z mediami publicznymi. Brakuje systemowej komuni-
kacji, która pozwoli dowiedzieć się w jaki sposób można pokazać kampanię i kiedy może być emitowana? 
Współpraca organizacji pozarządowych z mediami publicznymi nie może być dorywcza czy też okresowa, 
bowiem prawdziwie skuteczny przekaz informacji i rzeczywista interakcja z widzami i słuchaczami jedynie 
wtedy zyskuje walor powszechności - gdy odbywa się systematycznie. Jedynie w takim wypadku płacenie 
abonamentu RTV stanie się nie tylko obowiązkiem ale i szansą na uspołecznienie mediów publicznych.3 

3  „Dostęp do mediów publicznych – niewykorzystana szansa”. Materiał roboczy opracowany przez Regionalny Panel Ekspertów 
oraz Regionalne Forum Inicjatyw Pozarządowych województwa podkarpackiego będący podstawą do dyskusji podczas VII Ogólnopol-
skiego Forum Inicjatyw Pozarządowych przygotowany na potrzeby strategii rozwoju sektora obywatelskiego.

Nadal wiele OPP nie do końca rozumie mechanizm prowadzenia nieodpłatnych kampanii 
społecznych w mediach publicznych, które służą promowaniu określonych postaw społecz-
nych, a nie konkretnych organizacji. Celem kampanii społecznych jest edukacja opinii publicznej, 
zmiana świadomości w istotnych kwestiach, zwrócenie uwagi opinii publicznej (lub specyfi cznej grupy) 
na dany problem, zmienianie postaw i zachowań, zachęcenie do aktywnego włączenia się w działanie 
na rzecz dane sprawy.4 Stąd należy rozważyć potrzebę wprowadzenia bezpłatnej reklamy społecznej – 
przekazu, którego celem jest realizacja ważnych społecznie celów, w szczególności budowanie zaufania 
i kapitału społecznego bądź wywołanie społecznie pożądanych postaw i zachowań.5

Niestety media publiczne często nie znając specyfi ki sektora pozarządowego, skupiają się na atrak-
cyjności form ich działania. Dominujące jest wrażenie, że małe lokalne OPP wciąż nie są poważnym 
partnerem dla regionalnych mediów publicznych. W wielu przypadkach OPP traktowane są jedynie jako 
dostarczyciele „newsów” dla redakcji radiowych i telewizyjnych. OPP albo potrafi  zainteresować media 
publiczne interesującą kampanią społeczną, albo nie. W związku z tym społeczeństwo, albo nie ma poję-
cia o działalności lokalnych OPP, albo traktuje je jako temat mało interesujący. Z tego powodu mieszkań-
cy województw bez problemu potrafi ą wymienić kilka największych popularnych ogólnopolskich OPP, 
zaś mają problemy z nazwami lokalnych organizacji.

Z kolei dla wielu lokalnych OPP nie są zrozumiałe zasady i przepisy, jakie należy spełnić, aby spot 
promujący kampanię społeczną został wyemitowany przez rozgłośnię regionalną PR lub ośrodek regio-
nalny TVP. W tym zakresie problemy mają również OPP stale współpracujące z regionalnymi mediami. 
Natomiast taką umiejętność posiadają duże ogólnopolskie OPP, które wydają są bardziej świadome ko-
rzyści jakie daje im możliwość bezpłatnego wykorzystania czasu antenowego w regionalnych mediach 
publicznych. Stąd największymi benefi cjentami wsparcia w zakresie udostępniania bezpłatnego czasu 
antenowego, na kampanie społeczne w regionalnych mediach publicznych, pozostają największe ogól-
nopolskie OPP. Wynika to przede wszystkim z braku wiedzy i doświadczenia lokalnych OPP, w jaki spo-
sób należy efektywnie prowadzić kampanie społeczne? Tym bardziej, że od OPP wymaga się samodziel-
nego przygotowania profesjonalnego spotu promocyjnego gotowego do emisji na antenie. Niestety małe 
OPP nie dysponują doświadczonymi specjalistami znającymi się na prowadzeniu kampanii społecznych 
i PR. Z kolei tylko duże OPP stać fi nansowo na zlecenie wyspecjalizowanym fi rmom wyprodukowanie 
spotu lub profesjonalne przygotowanie całej kampanii społecznej. Z kolei niewiele lokalnych OPP stać 
na promowanie kampanii społecznych w regionalnych mediach publicznych na innych komercyjnych 
zasadach (np. indywidualne umowy, patronaty medialne, wykupiony czas antenowy). Wobec tego należy 
tworzyć regionalne koalicje lokalnych OPP z rozgłośniami regionalnymi PR i ośrodkami regionalnych 
TVP na rzecz bezpłatnego informowania o prowadzonych kampaniach społecznych.

4  „Propozycja reguł emisji kampanii społecznych w mediach publicznych” Rada Działalności Pożytku Publicznego. Warszawa 
2012.

5  Projekt ustawy obywatelskiej z 2010 o mediach obywatelskich zgłoszonej przez Obywatelskie Media Publiczne powołane pod-
czas krakowskiego Kongresu Kultury Polskiej
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Uwarunkowania dotyczące tworzenia regionalnego partnerstwa na rzecz 
bezpłatnego informowania o nieodpłatnej działalności organizacji pożytku publicznego 

w mediach publicznych

MINIMALNY REKOMENDOWANY

• W Polsce działa 17 rozgłośni regionalnych PR i 16 

ośrodków regionalnych TVP.

• W Polsce jest zarejestrowanych blisko 8,7 tys. OPP.

• Lokalne OPP nie potrafi ą efektywnie współpracować 

z regionalnymi nadawcami publicznymi – 

radiowymi i telewizyjnymi.

• Niechęć mediów publicznych do tworzenia 

partnerstw międzysektorowych z OPP, które nie 

wynikają z przepisów prawnych.

• Brak przemyślanej strategii lokalnych OPP 

w budowania mechanizmów partnerskich 

z regionalnymi mediami.

SZANSE ZAGROŻENIA

• Rozwój regionalnych partnerstw tworzonych przez 

lokalne OPP oraz rozgłośnie regionalne PR i ośrodki 

regionalne TVP na rzecz bezpłatnego informowania 

o nieodpłatnej działalności OPP.

• Zwiększenie rzecznictwa interesów OPP wobec 

mediów publicznych.

• Zwiększenie monitoringu przestrzegania przez 

media publiczne bezpłatnego informowania 

o nieodpłatnej działalności OPP.

• Włączenie w proces tworzenia partnerstw, na 

rzecz bezpłatnego informowania o nieodpłatnej 

działalności lokalnych OPP, z udziałem 

regionalnych federacji organizacji pozarządowych 

i Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku 

Publicznego.

• Zmieniające się przepisy prawne ograniczające 

dostęp OPP do bezpłatnego czasu antenowego 

w mediach publicznych.

• Ograniczenie kontroli społecznej nad mediami 

publicznymi.

• Upolitycznienie mediów publicznych.

Źródło: opracowanie własne

Od wielu lat w środowisku organizacji pozarządowych trwa dyskusja na temat samoregulacji wła-
snego sektora. Jedną z takich prób jest potrzeba standaryzacji współpracy partnerskiej OPP z mediami 
publicznymi w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, jak też własne wypracowane wzorce. III Sektor 
tworzy partnerstwa zazwyczaj w obszarach problemowych, w których działania pojedynczych organi-
zacji pozarządowych są mało efektywne (tzw. efekt synergii). Niniejszy standard ma służyć partycy-
pacyjnemu wypracowaniu przejrzystych zasad współpracy lokalnych OPP z regionalnymi nadawcami 
publicznymi – radiowymi i telewizyjnymi, na rzecz bezpłatnego informowania o nieodpłatnej działalności 
OPP w mediach publicznych.

W praktyce relacje lokalnych OPP z rozgłośniami regionalnymi PR i ośrodkami regionalnymi 
TVP przyjmują postać mniej lub bardziej zaawansowanych kontaktów, które służą informowa-
niu o bieżącej działalności organizacji lub prowadzonych kampaniach społecznych. Jednak trudno 
nazwać taką współpracę partnerstwem. Stąd istnieje potrzeba integracji i konsolidacji działań lokalnych 
OPP z publicznymi nadawcami – radiowymi i telewizyjnymi, ukierunkowanych na zbudowanie mecha-
nizmów trwałego partnerstwa międzysektorowego oraz stworzenie równych szans dla wszystkich OPP 
w dostępie do mediów publicznych. W tym zakresie potrzebne jest zagwarantowanie respektowania 
przez regionalne media publiczne udostępniania OPP bezpłatnego czasu antenowego w mediach pu-
blicznych. Idea tworzenia tego typu partnerstw będzie nawiązywać do Partnerstw Tematycznych, które 
są formą współpracy organizacji pozarządowych realizujących obecnie wspólnie i dobrowolnie działania 
w ramach Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Polsce „III Sektor 
dla Polski”.6 W tym zakresie niestety brakuje w przestrzeni medialnej forum dialogu obywatelskiego na 
rzecz OPP. Taką rolę mogą odegrać regionalne partnerstwa na rzecz bezpłatnego informowania o nieod-
płatnej działalności OPP w mediach publicznych.

Tego typu partnerstwa powinny wychodzić z inicjatywy oraz być koordynowane przez lokalne OPP i/
lub regionalne federacje organizacji pozarządowych (branżowe i ponadbranżowe) zrzeszające OPP. Duże 
regionalne federacje, silne siłą swoich organizacji członkowskich mogą mieć rzeczywisty wpływ na me-
dia publiczne. Wobec tego związki stowarzyszeń powinny wyjść poza swój dotychczasowy schemat 
działania, polegający głównie na wspieraniu swoich organizacji członkowskich. Federacje posiadające 
status OPP mają obowiązek dbania nie tylko o swoje interesy branżowe, ale przede wszystkim o interes 
społeczny.

Ponadto w działania opisywanego partnerstwa powinny być zaangażowane Wojewódzkie Rady Dzia-
łalności Pożytku Publicznego. Tym bardziej, że jedną z kluczowych ról w opiniowaniu kampanii spo-
łecznych w mediach publicznych na poziomie krajowym odgrywa Rada Działalności Pożytku Publicz-
nego przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki społecznej, która wybiera swoich przedstawicieli do 
Komisji ds. kampanii społecznych Telewizji Polskiej oraz do Zespołu opiniującego kampanie społeczne 
w Polskim Radio. Niestety do tej pory nie udało się stworzyć ich regionalnych odpowiedników. Stąd 
opisywane regionalne partnerstwa mogłyby uzupełniać na szczeblu regionalnym działania powyższej 
Komisji i Zespołu zajmującego się kampaniami społecznymi w mediach publicznych. Partnerstwo po-
winno odpowiadać za planowanie i uzgadnianie wspólnych stanowisk, priorytetów i przedsięwzięć w za-
kresie bezpłatnego informowania o nieodpłatnej działalności OPP w mediach publicznych. W tym za-
kresie partnerstwo mogłoby prowadzić działania z zakresu m.in.: organizowania konferencji prasowych 
i innych spotkań informacyjnych, aktualizowania tematycznych baz danych (OPP w regionie, eksperci 
OPP, pracownicy i dziennikarze odpowiedzialni za kontakty z OPP, szkolenia z elementami doradztwa dla 
przedstawicieli OPP i dziennikarzy, monitorowanie wykorzystania przez OPP zagwarantowanego bez-
płatnego czasu antenowego oraz prowadzenie rocznego kalendarza wydarzeń i kampanii społecznych 
w województwie).

6  Zespół Redakcyjny: Piotr Frączak, Magdalena Dudkiewicz, Tomasz Schimanek, Arkadiusz Jachimowicz, Zbigniew Wejcman. 
Strategiczna Mapa Drogowa Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Polsce „III sektor dla Polski”. Warszawa 2015.
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Opisywane partnerstwo międzysektorowe powinno opierać się na ściśle określonych i respektowa-
nych przez wszystkie strony zasadach. Wobec powyższego regionalne partnerstwo na rzecz bezpłat-
nego informowania o nieodpłatnej działalności OPP w mediach publicznych powinno działać w oparciu 
o respektowane przez wszystkie strony zasady: 

1. DOBROWOLNOŚCI - zakładającej, że udział w partnerstwie jest dobrowolny, każdy członek samo-
dzielnie określa zakres i formy swojego zaangażowania.

2. PARTNERSTWA - zakładającej zobowiązanie do współpracy przy realizacji zadań związanych 
z zagwarantowaniem bezpłatnego informowania o nieodpłatnej działalności OPP w regionie 
w oparciu o zasady konsultowania, współudziału, współdecydowania i współodpowiedzialności.

3. SUWERENNOŚCI - zakładającej zachowanie niezależności we wzajemnych relacjach oraz możli-
wość swobodnego prezentowania własnego stanowiska. 

4. POMOCNICZOŚCI (SUBSYDIARNOŚCI) - zakładającej, że problemy publiczne są rozwiązywane na 
tym szczeblu, na którym powstają.

5. UCZCIWEJ KONKURENCYJNOŚCI - zakładającej równe szanse dla wszystkich zainteresowanych 
oraz unikanie konfl iktu interesów.

6. JAWNOŚCI - zakładającej wzajemne udostępnianie informacji o podejmowanych działaniach, 
a wypracowane materiały są dostępne opinii publicznej.

Standard dla mediów publicznych

MINIMALNY REKOMENDOWANY

• WYMAGANIA WOBEC MEDIÓW PUBLICZNYCH 

DOTYCZĄCE ZASAD FORMALNO-

ORGANIZACYJNYCH TWORZENIA 

I FUNKCJONOWANIA REGIONALNEGO 

PARTNERSTWA:

• W skład Grupy Założycielskiej Partnerstwa 

w województwie wchodzą: rozgłośnia regionalna PR 

i ośrodek regionalny TVP. 

• Partnerstwo opracowuje: porozumienie 

o współpracy w ramach Partnerstwa, Regulamin 

Pracy Partnerstwa.

• Partnerstwo opracowuje wieloletni plan działania. 

Partnerstwo może powołać wewnętrzne struktury 

organizacyjne (np. Regionalny Panel Ekspertów). 

• Partnerstwo może tworzyć ponadregionalne koalicje 

o podobnym charakterze działania.

• WYMAGANIA WOBEC MEDIÓW PUBLICZNYCH 

DOTYCZĄCE ZASAD CZŁONKOSTWA 

W REGIONALNYM PARTNERSTWIE:

• Ośrodek regionalny TVP i rozgłośnia regionalna PR 

są reprezentowani w Partnerstwie poprzez swoich 

przedstawicieli (np. oddelegowani pracownicy).

• Ośrodek regionalny TVP i rozgłośnia regionalna 

PR są reprezentowani w Partnerstwie poprzez 

swoich przedstawicieli (osoby decyzyjne możliwie 

wysokiego szczebla).

MINIMALNY REKOMENDOWANY

• WYMAGANIA WOBEC MEDIÓW PUBLICZNYCH 

DOTYCZĄCE ZASAD PODEJMOWANIA DECYZJI 

W REGIONALNYM PARTNERSTWIE: 

• Członkowie Partnerstwa dysponują równym głosem 

w sprawach partnerstwa. Partnerstwo podejmuje 

decyzje zwykłą większością głosów. 

• Partnerstwo podejmuje decyzje na zasadzie 

konsensusu. Możliwe jest podejmowanie decyzji 

w sposób obiegowy.

• Zarządy rozgłośni regionalnej PR i ośrodka 

regionalnego TVP nadawców zachowają prawo 

veta w przypadku, gdyby w ich opinii decyzje 

wskazane przez Partnerstwo byłyby sprzeczne 

z prawem, a więc narażały nadawców publicznych 

na konsekwencje prawne.

• WYMAGANIA WOBEC MEDIÓW PUBLICZNYCH 

DOTYCZĄCE ZASAD KOMUNIKACJI I PRZEPŁYWU 

INFORMACJI W REGIONALNYM PARTNERSTWIE:

• Partnerstwo tworzy własny system komunikacji 

wewnętrznej i zewnętrznej. System powinien 

być otwarty, przyjazny, niedyskryminujący, to 

znaczy umożliwiać wzajemne, nieskrępowane 

komunikowanie się wszystkim członkom 

Partnerstwa niezależnie od ich statusu, czy roli 

w Partnerstwie.

• WYMAGANIA WOBEC MEDIÓW PUBLICZNYCH 

DOTYCZĄCE ZAKRESU DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH 

W REGIONALNYM PARTNERSTWIE: 

• Planowanie i uzgadnianie wspólnych stanowisk, 

priorytetów i przedsięwzięć w zakresie bezpłatnego 

informowania o nieodpłatnej działalności OPP 

w rozgłośni regionalnej Polskiego Radia i ośrodka 

regionalnego TVP.

• Promowanie dobrych praktyk dot. współpracy 

mediów publicznych z OPP.

• Udostępnianie danych kontaktowych pracowników 

oraz dziennikarzy radiowych i telewizyjnych (tel., 

e-mail) odpowiedzialnych za kontakty z OPP 

i emisje kampanii społecznych w mediach 

publicznych.
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MINIMALNY REKOMENDOWANY

• Zapraszanie do audycji (informacyjnych 

i publicystycznych) specjalistów i ekspertów OPP, 

którzy mogliby prezentować stanowisko sektora 

pozarządowego w ważnych dla nich sprawach.

• Zapraszanie przedstawicieli lokalnych OPP do 

kolegiów redakcyjnych oraz umożliwienie im 

współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji 

o tematyce programów dotyczących spraw sektora 

pozarządowego. 

• Informowanie OPP o przysługujących im prawach 

do bezpłatnego czasu antenowego w mediach 

publicznych.

• Pomoc OPP w nawiązywaniu kontaktów 

i współpracy z mediami publicznymi.

• Udzielanie OPP porad dot. przygotowania 

profesjonalnego spotu do emisji w mediach 

publicznych.  

• Udzielanie merytorycznego wsparcia OPP 

w zakresie prowadzenia kampanii społecznych 

w mediach publicznych (spoty radiowe i telewizyjne, 

scenariusze kampanii społecznych, kampanii 1% dla 

OPP itp.)

• Konsultowanie aktów prawnych dotyczących 

dostępu OPP do bezpłatnego czasu antenowego 

w mediach publicznych.

• Udział w opracowywaniu lub konsultowaniu 

regulaminu wyboru kampanii społecznych 

emitowanych w mediach publicznych.

• Współpraca z Radą Działalności Pożytku 

Publicznego i Wojewódzką Radą Działalności 

Pożytku Publicznego (w tym Komisją ds. Kampanii 

Społecznych TVP i Zespołem opiniującym kampanie 

społeczne w PR.

• Informowanie OPP o zasadach udzielania 

patronatów medialnych przez rozgłośnię regionalną 

PR i ośrodek regionalny TVP.

• Udzielanie zniżek/rabatów na przygotowanie/emisje 

spotów OPP emitowanych w mediach publicznych.

• Współpraca z OPP w realizacji warsztatów i szkoleń 

z elementami doradztwa dla OPP dot. promocji 

kampanii społecznych w mediach publicznych.

• Tworzenie redakcji programów obywatelskich 

w rozgłośni regionalnej PR i ośrodku regionalnym 

TVP współredagowanych przez organizacje 

społeczne.

• Wydzielenie w ramówce rozgłośni regionalnej PR 

lub ośrodka regionalnego TVP pasma dla lokalnych 

OPP. Ustalenie z nadawcami publicznymi stałego 

pasma, które będzie promowane przez obie strony 

i pozwoli na przyzwyczajenie widzów.

• Współpraca w organizacji konkursów na najlepsze 

kampanie społeczne w rozgłośni regionalnej PR 

i ośrodku regionalnym TVP.

Standard dla organizacji pożytku publicznego

MINIMALNY REKOMENDOWANY

• WYMAGANIA WOBEC OPP DOTYCZĄCE ZASAD 

FORMALNO-ORGANIZACYJNYCH TWORZENIA 

I FUNKCJONOWANIA REGIONALNEGO 

PARTNERSTWA:

• Partnerstwo jest powoływane z inicjatywy lokalnych 

OPP.

• Partnerstwo jest powoływane z inicjatywy 

regionalnej federacji organizacji pozarządowych 

zrzeszającej OPP, która jest rekomendowana 

przez Wojewódzką Radę Działalności Pożytku 

Publicznego.

• W skład Grupy Założycielskiej Partnerstwa 

w województwie wchodzą lokalne OPP.

• W skład Grupy Założycielskiej Partnerstwa wchodzą 

lokalne OPP oraz regionalne federacje organizacji 

pozarządowej zrzeszające OPP.

• Partnerstwo opracowuje: porozumienie 

o współpracy w ramach Partnerstwa, Regulamin 

Pracy Partnerstwa.

• Partnerstwo opracowuje wieloletni plan działania. 

Partnerstwo może powołać wewnętrzne struktury 

organizacyjne (np. Regionalny Panel Ekspertów). 

Prace partnerstwa wspierają eksperci i specjaliści 

sektora pozarządowego.

• Partnerstwo wyznacza OPP do koordynowania 

pracami Partnerstwa.

• Partnerstwo wyznacza federację organizacji 

pozarządowych do koordynowania pracami 

Partnerstwa, która jest rekomendowana 

przez Wojewódzką Radę Działalności Pożytku 

Publicznego.

• Sekretariat Techniczny Partnerstwa prowadzi OPP, 

która koordynuje pracę Partnerstwa.

• Sekretariat Techniczny Partnerstwa prowadzi 

regionalna federacja organizacji pozarządowych.

• Sekretariat Techniczny Partnerstwa prowadzi 

bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem 

Partnerstwa.

• Sekretariat Techniczny Partnerstwa posiada 

opracowany schemat organizacyjny.

• Partnerstwo może tworzyć ponadregionalne koalicje 

o podobnym charakterze działania.

• WYMAGANIA WOBEC OPP DOTYCZĄCE ZASAD 

CZŁONKOSTWA W REGIONALNYM PARTNERSTWIE:

• Partnerstwo ma charakter otwarty. Do Partnerstwa 

mogą przystąpić OPP działające w danym 

województwie. 

• Warunkiem przystąpienia do Partnerstwa jest 

zaakceptowanie Regulaminu Pracy Partnerstwa, 

podpisanie Deklaracji Członkowskiej oraz uzyskanie 

akceptacji pozostałych członków Partnerstwa.
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MINIMALNY REKOMENDOWANY

• OPP są reprezentowane w Partnerstwie poprzez 

swoich przedstawicieli (oddelegowani pracownicy, 

członkowie, wolontariusze itp.).  

• OPP są reprezentowane w Partnerstwie poprzez 

swoich przedstawicieli (osoby decyzyjne możliwie 

wysokiego szczebla).

• WYMAGANIA WOBEC OPP DOTYCZĄCE ZASAD 

PODEJMOWANIA DECYZJI W REGIONALNYM 

PARTNERSTWIE: 

• Członkowie Partnerstwa dysponują równym głosem 

w sprawach partnerstwa. Partnerstwo podejmuje 

decyzje zwykłą większością głosów. 

• Partnerstwo podejmuje decyzje na zasadzie 

konsensusu. Możliwe jest podejmowanie decyzji 

w sposób obiegowy.

• WYMAGANIA WOBEC OPP DOTYCZĄCE ZASAD 

KOMUNIKACJI I PRZEPŁYWU INFORMACJI 

• W REGIONALNYM PARTNERSTWIE:

• Partnerstwo tworzy własny system komunikacji 

wewnętrznej i zewnętrznej. System powinien 

być otwarty, przyjazny, niedyskryminujący, to 

znaczy umożliwiać wzajemne, nieskrępowane 

komunikowanie się wszystkim członkom 

Partnerstwa.

• WYMAGANIA WOBEC OPP DOTYCZĄCE ZAKRESU 

DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W REGIONALNYM 

PARTNERSTWIE: 

• Planowanie i uzgadnianie wspólnych stanowisk, 

priorytetów i przedsięwzięć w zakresie bezpłatnego 

informowania o nieodpłatnej działalności OPP 

w rozgłośni regionalnej PR i ośrodka regionalnego 

TVP.

• Włączanie Wojewódzkiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego Województwa do promowania 

wśród OPP wiedzy o możliwości bezpłatnego 

informowania o kampaniach społecznych OPP 

w mediach publicznych.

• Promowanie dobrych praktyk dot. współpracy OPP 

z mediami publicznymi.

• Rzecznictwo interesów OPP wobec mediów 

publicznych.

• Prowadzenie i aktualizacja bazy danych OPP 

w regionie (dane teleadresowe, osoby do kontaktów 

itp.)

• Prowadzenie i aktualizacje bazy danych 

pracowników i dziennikarzy odpowiedzialnych za 

kontakty z OPP i emisje kampanii społecznych 

w mediach publicznych.

MINIMALNY REKOMENDOWANY

• Prowadzenie i aktualizacja bazy danych 

specjalistów i ekspertów OPP, którzy mogliby 

prezentować stanowisko sektora pozarządowego 

w ważnych dla nich sprawach w mediach 

publicznych.

• Informowanie OPP o przysługujących im prawach 

do bezpłatnego czasu antenowego w mediach 

publicznych.

• Newslettery skierowane do OPP (np. e-mail, SMS).

• Wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie m.in. 

przygotowania profesjonalnego spotu do emisji 

w mediach publicznych.  

• Udzielanie merytorycznego wsparcia OPP 

w zakresie prowadzenia kampanii społecznych 

w mediach publicznych (spoty, scenariusze 

kampanii społecznych itp.).

• Konsultowanie aktów prawnych dotyczących 

dostępu OPP do bezpłatnego czasu antenowego 

w mediach publicznych.

• Udział w opracowywaniu lub konsultowaniu 

regulaminu wyboru kampanii społecznych 

emitowanych w mediach publicznych.

• Współpraca z Wojewódzką Radą Działalności 

Pożytku Publicznego oraz Radą Działalności 

Pożytku Publicznego, w tym z Komisją ds. Kampanii 

Społecznych TVP i Zespołem opiniującym kampanie 

społeczne w PR.

• Prowadzenie regionalnego portalu internetowego 

WWW poświęconego m.in. kampanii 1% dla OPP 

oraz innym kampaniom społecznym. Udział 

w tematycznych grupach dyskusyjnych na 

portalach społecznościowych (Facebook, Twitter 

itp.).

• Prowadzenie regionalnego portalu internetowego 

WWW, za pośrednictwem którego będą bezpłatnie 

udostępnianie programy, treści i usługi medialne 

wytworzone przy udziale środków publicznych 

oraz spoty z kampanii społecznych. Informować 

o postępach kampanii społecznych o terminach 

emisji.

• Informowanie OPP o zasadach udzielania 

patronatów medialnych przez rozgłośnię regionalną 

PR i ośrodek regionalny TVP. 

• Udostępnianie za pośrednictwem regionalnego 

portalu internetowego WWW dokumentów dot. 

udzielania patronatów medialnych (np. wzory umów, 

regulaminy, sprawozdania, cenniki itp.).

• Współpraca w realizacji warsztatów i szkoleń 

z elementami doradztwa dla OPP dot. prowadzenia 

kampanii 1% oraz innych kampanii społecznych 

w mediach publicznych.

• Współpraca w tworzeniu redakcji programów 

obywatelskich w rozgłośni regionalnej PR i ośrodku 

regionalnym TVP współredagowanych przez 

organizacje społeczne.

22 RAPORT KOŃCOWY 
Lubelski OPP na START – wzmocnienie mechanizmów dostępu 

organizacji pożytku publicznego do mediów publicznych
23{ }{ }



{ }

MINIMALNY REKOMENDOWANY

• Organizacja konkursów na najlepsze kampanie 

społeczne w rozgłośni regionalnej PR i ośrodku 

regionalnym TVP.

• Prowadzenie „kalendarza kampanii społecznych” 

pozwalającego lokalnym OPP wzajemne 

informowanie się o prowadzonych i planowanych 

wydarzeniach.

• Monitorowanie przestrzegania przez regionalne 

media publiczne bezpłatnego informowania 

o nieodpłatnej działalności OPP.

• Przeprowadzanie co najmniej raz w roku badań 

wśród odbiorców społecznych dot. informowania 

przez media publiczne o nieodpłatnej działalności 

OPP.

II. 
STANDARD INFORMOWANIA ORGANIZACJI 
POŻYTKU PUBLICZNEGO O ZASADACH PRZYSŁUGUJĄCEGO 
IM BEZPŁATNEGO CZASU ANTENOWEGO 
w mediach publicznych 

Piotr Marzęda

Celem standardu informowania organizacji pożytku publicznego o zasadach przysługującego im bez-
płatnego czasu antenowego w mediach publicznych jest zwiększenie stopnia wykorzystania bezpłatne-
go czasu antenowego przez OPP w mediach publicznych. W związku tym standard dotyczy zasad infor-
mowania OPP o zasadach przysługującego im bezpłatnego czasu antenowego w mediach publicznych 
na poziomie regionalnym i ogólnopolskim. Standard jest również dedykowany organizacjom pozarządo-
wym nieposiadającym statusu pożytku publicznego, aby wskazać im korzyści z bycia OPP.  

Identyfi kacja potrzeb i analiza danych zastanych (desk research)

Obowiązek udostępniania przez Polskie Radio (PR) i Telewizje Polską (TVP), jak też odpowiednio roz-
głośnie regionalne PR i ośrodki regionalne TVP, bezpłatnego czasu antenowego dla OPP wynika z usta-
wy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozporządzenia 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) z dn. 29 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania 
związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji 
o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. 

Niestety OPP tylko w niewielkim stopniu wykorzystują przysługujący im bezpłatny czas antenowy 
w mediach publicznych. Problem ten dotyczy zwłaszcza lokalnych OPP, które mają niewielką wiedzę 
na temat możliwości bezpłatnego informowania w mediach publicznych o prowadzonej przez siebie 
nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. Z kolei taką wiedzę posiadają duże ogólnopolskie OPP, 
które świadomie promują swoje kampanie społeczne zarówno w mediach publicznych o zasięgu ogól-
nopolskim czy regionalnym. Z drugiej strony media publiczne ograniczają się jedynie do interpretacji 
i wykonania ustawowo nałożonych na nie obowiązków i niewystarczająco informują OPP o zasadach 
przysługującego im bezpłatnego czasu antenowego. Tym bardziej, że nie są zobligowane do edukowania 
OPP zgodnie z zasadą - OPP mają prawo do bezpłatnej emisji, ale z własnej winy rzadko z tego prawa 
korzystają.
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Duża w tym wina samych organizacji OPP, które uaktywniają swoją działalność w mediach publicz-
nych głownie na potrzeby pozyskiwania 1% podatku od osób fi zycznych dla OPP (tj. w okresie: styczeń 
– kwiecień). Niestety takie postępowanie może wywołać w społeczeństwie skojarzenie działań OPP 
jedynie ze zbieraniem środków fi nansowych z 1% dla OPP, jak też wręcz brakiem zainteresowania bez-
płatnym czasem antenowym w mediach obywatelskich. Świadomość jakie daje możliwość skorzystania 
z bezpłatnego czasu antenowego mają najczęściej duże ogólnopolskie OPP, często obsługiwane przez 
wyspecjalizowane agencje reklamowe. Stąd istnieje potrzeba wypracowania standardów działania w za-
kresie informowania OPP o zasadach przysługującego im bezpłatnego czasu antenowego w mediach 
publicznych, które obowiązywałyby zarówno OPP, jak i media publiczne. Będzie się to wiązało z potrzebą 
zmiany świadomości i wyjścia poza obowiązujące uregulowania prawnie oraz stosowane dotychczas 
nieskuteczne schematy działania. Obecnie jedną z kluczowych ról na poziomie regionów mogą ode-
grać Wojewódzkie Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz regionalne federacje organizacji poza-
rządowych w zakresie prowadzenia akcji informacyjno-edukacyjnych na rzecz lokalnych OPP. Ważną 
rolę może również spełnić odegrać zbudowanie silnych relacji międzyludzkich między przedstawicielami 
mediów publicznych i OPP. W Polsce występuje defi cyt zaufania między przedstawicielami sektora po-
zarządowego i publicznego. Stąd potrzebne są działania zwiększające poziom aktywności w kontaktach 
między mediami publicznymi i OPP.   

W tym zakresie rozgłośnie regionalne PR i ośrodki regionalne TVP, powinny respektować przestrzeganie 
obowiązujących przepisów prawnych dotyczących udostępniania OPP bezpłatnego czasu antenowego. 
Media publiczne powinny posiadać wewnętrzną dokumentację (regulaminy, instrukcje, formularze itp.) 
oraz udostępniać obowiązujące przepisy prawne szczegółowo opisujące procedury przyznawania bez-
płatnego czasu antenowego OPP. Informacje o przysługujących im prawach i obowiązkach powinny być 
dostępne dla zainteresowanych organizacji na stronie internetowej WWW w zakładce tematycznej de-
dykowanej dla OPP. Ważnym elementem informowania lokalnych OPP o przysługującym im bezpłatnym 
czasie antenowym będzie oddelegowanie przedstawicieli regionalnych mediów publicznych odpowie-
dzialnych za utrzymywanie kontaktów z lokalnymi OPP (udostępnienie danych kontaktowych np. służ-
bowy telefon, e-mail). Przedstawiciele mediów publicznych powinni odpowiadać za wymianę informacji 
z OPP, udzielać im pomocy formalnej lub merytorycznej. Skuteczną metodą promowania i informowania 
o możliwości korzystania z bezpłatnego czasu antenowego może stanowić newsletter zawierający pod-
stawowe informacje np.: o wykorzystanym limicie bezpłatnego czasu antenowego, wyemitowanych na 
antenie spotach kampanii społecznych. Stąd media publiczne powinny dysponować aktualną regional-
na bazą danych teleadresowych OPP wraz z danymi kontaktowymi do osób decyzyjnych w organizacji. 
Taką bazę danych OPP powinny aktualizować Wojewódzkie Rady Działalności Pożytku Publicznego lub 
regionalne federacje organizacji pozarządowych zrzeszają OPP. 

Przedstawiciel OPP wypracowujący w sposób partycypacyjny standard informowania OPP o zasa-
dach przysługującego im bezpłatnego czasu antenowego w mediach publicznych zwrócili uwagę na 
potrzebę wyjścia poza schemat przestrzegania jedynie zapisów ustaw i rozporządzeń, obowiązujących 
i obligujących media publiczne do umożliwienia OPP korzystania z czasu antenowego. Media publiczne 
powinny wejść w interakcję ze środowiskiem OPP i całego sektora pozarządowego. W tym zakresie po-
trzebne będą regionalne porozumienia na rzecz informowania i edukowania OPP o przysługującym im 
prawach i obowiązkach w zakresie prawa do korzystania z bezpłatnego czasu antenowego w mediach 
publicznych. Ważną rolę łącznika we wzajemnych kontaktach media obywatelskie-OPP mogą odegrać 
regionalne federacje i sieci organizacji pozarządowych (które powinny wyjść poza dotychczasową rolę 
reprezentowania wyłącznie organizacji członkowskich w kierunku reprezentanta poszczególnych branż 
sektora pozarządowego w regionie) lub Wojewódzkie Rady Działalności Pożytku Publicznego (które po-

winny wyjść poza ustawową rolę ciała opiniodawczo-doradczego samorządu wojewódzkiego). 
Powyższe działania w znaczący sposób uprościłyby procedury przyznawania i informowania 
OPP o zasadach przysługującego im bezpłatnego czasu antenowego w mediach publicznych, jak 
też wprowadziły zasady przejrzystości i transparentności po stronie ogólnopolskich i regionalnych me-
diów publicznych.

Z drugiej strony OPP powinny same wychodzić z inicjatywą korzystania z przysługującego im prawa 
do bezpłatnego czasu antenowego w ogólnopolskich i regionalnych mediach publicznych. W tym zakre-
sie przedstawiciele mediów publicznych uczestniczących w wypracowaniu standardu wskazywali na 
brak zainteresowania samych OPP informowaniem o prowadzonych przez nie kampaniach społecznych.  
Dotyczy to zwłaszcza lokalnych OPP. Wskazane jest wprowadzenie przez OPP zasady stałego informo-
wanie mediów publicznych o prowadzonych kampaniach społecznych (nieograniczających się tylko do 
okresu pozyskiwania 1% dla OPP). Poza tym OPP powinny dbać o posiadanie bezpośrednich kontaktów 
z przedstawicielami mediów publicznych, w tym budować długofalowe wzajemne relacje oparte na wza-
jemnej współpracy i profesjonalizacji działań. OPP powinny posiadać własne strony internetowe WWW 
oraz korzystać z portali społecznościowych, na których byłyby przekazywane informacje o prowadzo-
nych kampaniach społecznych oraz podane dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za kontakty 
z mediami publicznymi.

Wobec powyższego zmiana nastawienia OPP do korzyści z promocji swoich działań w mediach pu-
blicznych będzie wymagało zaangażowania obu stron – mediów publicznych i OPP. Ważne jest też, aby 
na bieżąco były monitorowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących zasad korzystania z bezpłat-
nego czasu antenowego w mediach publicznych. Poza tym należy promować wśród organizacji pozarzą-
dowych korzyści płynące z uzyskania statusu OPP, w tym bezpłatnego dostępu do mediów publicznych. 

Standard dla mediów publicznych

MINIMALNY REKOMENDOWANY

• Planowanie i uzgadnianie wspólnych stanowisk 

z OPP dot. priorytetów i przedsięwzięć w zakresie 

przysługującego im bezpłatnego czasu antenowego 

w mediach publicznych.

• Posiadanie aktualnej bazy OPP wraz z danymi 

teleadresowymi (adres, dane kontaktowe itp.), 

w podziale na branże i obszary działania.

• W przypadku regionalnych mediów publicznych 

baza powinna dotyczyć określonego województwa.

• Bieżąca aktualizacja bazy OPP w konsultacji 

z przedstawicielami organizacji pozarządowych. 

• W przypadku regionów zawarcie w bazie 

kontaktów do jak największej liczby organizacji 

pozarządowych, nie ograniczanie się do jedynie 

organizacji posiadających status OPP.

• Zamieszczanie na stronie internetowej WWW 

aktualnych przepisów prawnych dot. udostępniania 

bezpłatnego czasu antenowego OPP w mediach 

publicznych (ustawy, rozporządzenia, regulaminy, 

instrukcje, załączniki itp.)

• Udostępnianie bazy OPP na stronie internetowej 

WWW. Promowanie dobrych praktyk dot. 

współpracy mediów publicznych z OPP.
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MINIMALNY REKOMENDOWANY

• Utworzenie na stronie internetowej WWW zakładki 

tematycznej dla OPP służącej do informowania 

o zasadach przysługującego im bezpłatnego czasu 

antenowego w mediach publicznych. 

• Zamieszczanie na stronie internetowej WWW 

wystandaryzowanych dokumentów do pobrania 

przez OPP (wzory pism i załączników potrzebnych 

do bezpłatnych emisji spotów dot. kampanii 

społecznych, uzyskiwania patronatów medialnych, 

tworzenia partnerstw projektowych itp.).  

• Udostępnianie dokumentów dot. udzielania 

patronatów medialnych (np. kryteria, terminy, 

wzory umów, wniosku, formularze, regulaminy, 

sprawozdania, cenniki itp.). 

• Prowadzenie działań informacyjnych dla OPP dot. 

zasad przysługującego im bezpłatnego czasu 

antenowego w mediach publicznych.

• Prowadzenie na antenie kampanii informującej OPP 

o zasadach przysługującego im bezpłatnego czasu 

antenowego w mediach publicznych.

• Wydzielenie w ramówce programów informacyjnych 

stałego pasma dla lokalnych OPP. 

• Organizowanie raz w roku spotkań informacyjnych 

dla przedstawicieli lokalnych OPP i NGO.

• Rozsyłanie newsletterów (e-mail, SMS itp.) do 

organizacji OPP z informacjami o dostępności 

bezpłatnego czasu antenowego. 

• Konsultowanie z OPP przepisów dotyczących 

dostępu OPP do bezpłatnego czasu antenowego 

w mediach publicznych (regulaminy, wzory umów 

itp.).

• Organizacja spotkań informacyjnych w siedzibach 

mediów dla przedstawicieli organizacji 

pozarządowych. 

• Wytypowanie przedstawicieli mediów publicznych 

(dziennikarzy, redaktorów, pracowników itp.) 

odpowiedzialnych za utrzymanie kontaktu z OPP. 

• Udostępnianie na stronie internetowej WWW danych 

osób odpowiedzialnych za kontakty z OPP (telefon, 

e-mail itp.).

• Zapraszanie do audycji (informacyjnych 

i publicystycznych) przedstawicieli OPP, którzy 

mogliby prezentować stanowisko sektora 

pozarządowego w ważnych dla nich sprawach.

• Zapraszanie przedstawicieli lokalnych OPP do 

kolegiów redakcyjnych oraz umożliwienie im 

współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji 

o tematyce programów dotyczących spraw sektora 

pozarządowego.

MINIMALNY REKOMENDOWANY

• Udzielanie OPP porad dot. przygotowania 

profesjonalnego spotu do emisji w mediach 

publicznych.  

• Udzielanie merytorycznego wsparcia OPP 

w zakresie prowadzenia kampanii społecznych 

w mediach publicznych (spoty radiowe i telewizyjne, 

scenariusze kampanii społecznych, kampanii 1% dla 

OPP itp.). 

• Współpraca w realizacji warsztatów i szkoleń 

z elementami doradztwa dla OPP dot. prowadzenia 

kampanii społecznych w mediach publicznych.

Standard dla organizacji pożytku publicznego

MINIMALNY REKOMENDOWANY

• Planowanie i uzgadnianie wspólnych stanowisk 

z mediami publicznymi dot. priorytetów 

i przedsięwzięć w zakresie przysługującego 

im bezpłatnego czasu antenowego w mediach 

publicznych.

• Opracowanie bazy OPP działających w regionie 

dla mediów regionalnych oraz w kraju dla mediów 

ogólnokrajowych z podziałem na branże i obszary 

działania. Udostępnianie bazy OPP mediom 

publicznym (np. przez RDPP lub organizacje 

sieciowe i federacje organizacji pozarządowych)

• Bieżąca aktualizacja bazy OPP w konsultacji 

z przedstawicielami organizacji pozarządowych. 

Baza przygotowywana jest przez federacje 

organizacji pozarządowych. Wyznaczenie w OPP 

osób odpowiedzialnych za aktualizację bazy danych 

oraz kontaktów z mediami publicznymi.

• Budowanie dobrych relacji z mediami publicznymi. 

Utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami 

mediów publicznych (dziennikarze, redaktorzy, 

pracownicy itp.).

• Systematyczne utrzymywanie bezpośrednich 

kontaktów z przedstawicielami mediów publicznych 

(dziennikarze, redaktorzy, pracownicy itp.). 

• Utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami 

mediów publicznych (dziennikarzami, redaktorami, 

pracownikami itp.)

• Oddelegowane osoby w OPP do kontaktów 

z mediami publicznymi.  

• Udział w konsultacjach aktów prawnych 

dotyczących dostępu OPP do bezpłatnego czasu 

antenowego w mediach publicznych.

• Udział w opracowywaniu lub konsultowaniu 

regulaminu wyboru kampanii społecznych 

emitowanych w mediach publicznych.

• Uczestnictwo w audycjach (informacyjnych 

i publicystycznych), w których przedstawiciel 

OPP mogliby prezentować stanowisko sektora 

pozarządowego w ważnych dla nich sprawach.

• Udział przedstawicieli OPP w kolegiach 

redakcyjnych oraz umożliwienie im 

współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji 

o tematyce programów dotyczących spraw sektora 

pozarządowego.

28 RAPORT KOŃCOWY 
Lubelski OPP na START – wzmocnienie mechanizmów dostępu 

organizacji pożytku publicznego do mediów publicznych
29{ }{ }



{ }

MINIMALNY REKOMENDOWANY

• Współpraca z mediami publicznymi w zakresie 

przekazywania informacji OPP o zasadach 

przysługującego im bezpłatnego czasu antenowego 

w mediach publicznych.  

• Współpraca w organizowaniu raz w roku 

spotkań informacyjnych mediów publicznych 

z przedstawicielami lokalnych OPP i NGO.

• Rozsyłanie newsletterów (e-mail, SMS itp.) do 

organizacji OPP z informacjami o dostępności 

bezpłatnego czasu antenowego. 

• Współpraca z organizacjami sieciowymi 

i federacjami organizacji pozarządowych dot. 

przekazywania informacji OPP o zasadach 

przysługującego im bezpłatnego czasu antenowego 

w mediach publicznych.  

• Bieżące informowanie mediów publicznych 

o swoich działaniach i prowadzonych kampaniach 

społecznych.

• Uczestniczenie w wydarzeniach organizowanych 

przez media publiczne lub podmioty z otoczenia 

mediów i sektora pozarządowego.

• Realizacja warsztatów i szkoleń z elementami 

doradztwa dla OPP dot. prowadzenia kampanii 1% 

oraz innych kampanii społecznych. 

• Monitorowanie przestrzegania przez media 

publiczne informowania OPP o zasadach 

przysługującego im bezpłatnego czasu antenowego 

w mediach publicznych (raporty i sprawozdania 

okresowe).

• Przeprowadzanie co najmniej raz w roku badań 

wśród odbiorców społecznych oceny dot. 

informowania OPP o zasadach przysługującego 

im bezpłatnego czasu antenowego w mediach 

publicznych (ankiety, wywiady, badania fokusowe 

itp.).

III.
STANDARD UCZESTNICTWA PRZEDSTAWICIELI 
ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO W DEBATACH 
w mediach publicznych

Iwona Kędziera

Celem standardu uczestnictwa przedstawicieli organizacji pożytku publicznego w debatach w me-
diach publicznych jest zwiększenie stopnia uczestnictwa przedstawicieli organizacji pożytku publiczne-
go w debatach w mediach publicznych. W tym zakresie media publiczne mają wynikające z przepisów 
prawnych obowiązek bezpłatnego informowania w mediach publicznych o nieodpłatnej działalności or-
ganizacji pożytku publicznego poprzez:

1. Audycje przygotowywane przez jednostkę publicznej radiofonii i telewizji (w szczególności w for-
mach: audycji informacyjnych, publicystycznych i dokumentalnych). 

2. Audycje przygotowywane przez jednostkę publicznej radiofonii i telewizji informujących o moż-
liwości i zasadach przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fi zycznych organizacjom 
pożytku publicznego (rozpowszechnianych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia). 

3. Audycje prezentujące kampanie społeczne (dostarczonych jednostce publicznej radiofonii i tele-
wizji przez organizacje pożytku publicznego).

Identyfi kacja potrzeb i analiza danych zastanych (desk research)

Media publiczne mają świadomość swojej odpowiedzialności w procesie budowania społeczeństwa 
obywatelskiego. Informacje w mediach publicznych dot. nieodpłatnej działalności OPP powinny być in-
teresujące dla społeczeństwa. Mogą one przybierać różne formy audycji (informacyjne, publicystycz-
ne i dokumentalne) przygotowywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji. Z drugiej strony 
mogą to być audycje przygotowywane przez media publiczne dot. możliwości i zasad przekazywania 1% 
podatku dochodowego od osób fi zycznych dla OPP (rozpowszechniane w okresie od dnia 1 stycznia do 
dnia 30 kwietnia) lub audycje prezentujące kampanie społeczne realizowane przez OPP. 

Zarówno OPP jak i media publiczne widzą korzyści ze wzajemnej współpracy. Jednocześnie podkreślają, 
że jest ona niewystarczająca i zgłaszają potrzebę jej ponownego zdefi niowania. W praktyce nie wszystkie 
OPP potrafi ą prawidłowo budować relacje z dziennikarzami i zaprezentować się korzystnie podczas debat 
publicznych. W tej relacji potrzebna jest też wzajemna chęć zrozumienia. Świadomość potrzeby zawiązywa-
nia współpracy jest procesem, którego początkiem jest edukacja. Jest to ważne, ponieważ może zmienić 
zmotywować OPP do większego zaangażowania w poznanie funkcjonowania mediów publicznych. Z drugiej 
strony potrzebna jest też edukacja przedstawicieli mediów publicznych w zakresie funkcjonowania i specyfi -
ki działalności organizacji pozarządowych, jak również społeczeństwa obywatelskiego. Pozwoli to na zmianę 
nastawienia mediów publicznych do OPP i traktowania ich jako ekspertów oraz równorzędnych partnerów do 
rozmów na tematy ważne społecznie. Ważna jest też zwiększenie świadomości OPP, że nikt nie zadba o ich 
interesy tak bardzo, jak oni sami. A media publiczne mogą pełnić jedną z kluczowych ról. Stąd media publicz-
ne powinny edukować OPP w zakresie zasad uczestnictwa w debatach publicznych. 
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Pozwoli to na zwiększenie jakości współpracy oraz wzmocnienie pozytywnego wizerunku OPP. 
OPP powinny mieć świadomość, że wizerunek własnej organizacji wpływa na postrzeganie i wizerunek 
całego sektora pozarządowego. Organizacje OPP w zakresie budowania własnej marki nie powinny ogra-
niczać się tylko do korzystania z mediów publicznych, ale też wykorzystywać inne dostępne bezpłatne 
media (np. portale społecznościowe).

Przedstawiciele mediów publicznych podkreślają, że do efektywnej współpracy potrzebują większej 
aktywności i zaangażowania ze strony przedstawicieli OPP. Media publiczne z powodu braku zaangażo-
wania OPP, często same decydują jakie tematy poruszane są w debatach, bez gwarancji, że rozumieją 
co dla organizacji pozarządowych jest najistotniejsze. Dziennikarzom nie zawsze udaje się zapraszać 
do debat publicznych przedstawicieli OPP posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie w da-
nym temacie. Stąd OPP mają poczucie braku wpływu na wybór ekspertów ich reprezentujących, który 
wypowiadaliby się na ważne społecznie tematy w imieniu całego sektora pozarządowego. Poza tym 
OPP chcą mieć wpływ na to, jakie tematy i problemy będą poruszane w audycji. Nikt tak jak organizacje 
pozarządowe nie potrafi  lepiej zidentyfi kować tematów debat publicznych istotnych dla społeczeństwa. 
Stąd potrzebne są jasne i akceptowane zasady w zakresie emitowania, przygotowania i zapraszania 
przedstawicieli OPP do debat publicznych. Kontakt OPP z mediami publicznymi nie powinien być incy-
dentalny, ale systematyczny. Ponadto należy informować dziennikarzy o swoich działaniach i ważnych 
wydarzeniach. Wpłynie to na rozpoznawalność OPP oraz nawiązanie bliższych relacji z mediami publicz-
nymi, które będą miały wpływ na wybór tematów podejmowanych w debatach publicznych.

Z drugiej strony OPP nie zawsze rozumieją w jakim celu mają występować w audycjach w mediach 
publicznych, czy też ubiegać się o patronaty medialne. Nie doceniają też znaczenia prowadzenia w me-
diach publicznych kampanii 1% dla OPP lub wręcz uważają je za zbędne. W związku z tym media publicz-
ne powinny zwiększyć swoje zaangażowanie w informowanie o działaniach istotnych dla OPP i częściej 
zapraszać ich przedstawicieli do debat publicznych, jako tych, którzy są najbliżej ważnych spraw spo-
łecznych i reprezentują głos obywateli. Dobrą praktyką byłoby opracowanie przez media publiczne i udo-
stępnienie na stronie internetowej WWW formularza kontaktowego dla ekspertów i specjalistów NGO 
wraz z krótkim omówieniem sprawy. Ułatwi to zarządzanie informacją i wpłynie na zwiększenie atrakcyj-
ności debaty publicznej. Dziennikarze powinni zadbać o to, by korzystać z szerokiej bazy ekspertów i nie 
zapraszać zawsze tych samych osób. W tym zakresie potrzebne jest stworzenie bazy ekspertów OPP, 
którzy potrafi liby wypowiadać się w interesujący sposób w mediach publicznych w ważnych sprawach 
dla sektora pozarządowego. Dziennikarze prowadzący audycje powinni dysponować danymi kontakto-
wymi do ekspertów OPP i organizacji pozarządowych, z podziałem na branże i obszary zainteresowania 
(np. organizacje zajmujące się pomocą społeczną, organizacje wspierające seniorów, organizacje kul-
turalne, organizacje ekologiczne, organizacje sportowe, organizacje ochrony zwierząt, itd.). Efektywna 
współpraca OPP z mediami publicznymi wymaga zbudowania wzajemnych relacji, stąd ważne są bez-
pośrednie kontakty. Baza powinna być przygotowana przez przedstawicieli organizacji pozarządowych. 
Takie podejście daje gwarancję rzetelności i wszechstronności ekspertów OPP w niej ujętych. Media 
publiczne powinny zadbać o przedstawianie w debatach problemów i tematów ważnych i aktualnych dla 
organizacji pozarządowych. 

Obecnie głównym źródłem dostępu do informacji stanowi Internet. Korzystają z niego zarówno OPP 
jak i dziennikarze. Stąd każda OPP powinna posiadać własną stronę internetową WWW, która w przy-
stępny sposób będzie dostarczać niezbędnych informacji dla mediów publicznych, w tym prezentować 
działalność organizacji oraz zawierać aktualne bazy danych ekspertów. Strona internetowa WWW po-
winna być uzupełniona o kalendarz planowanych wydarzeń ważnych dla sektora pozarządowego. OPP 

powinny również korzystać z portali społecznościowych, dzięki którym mogą dotrzeć z prze-
kazem do dużej grupy odbiorców. Z kolei na stronie internetowej WWW mediów publicznych od-
powiednio wcześniej powinny być dostępne terminy i tematy planowanych debat publicznych, tak 
aby dać możliwość przedstawicielom OPP zgłoszenia chęci uczestnictwa w debacie oraz zapoznania 
się z tematem. Ponadto zapraszane OPP powinny być odpowiednio wcześniejszej informowane o plano-
wanej debacie (telefonicznie, e-mail). Media publiczne powinny przyjąć bardziej otwarta postawę wobec 
organizacji pozarządowych i zwiększyć wśród nich zasięg poszukiwań informacji. Istotnym czynnikiem 
będzie zapraszanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do kolegiów redakcyjnych i współuczest-
niczenie w podejmowaniu decyzji o tematyce debaty.

Standard dla mediów publicznych

MINIMALNY REKOMENDOWANY

• Posiadanie aktualnej bazy OPP działających 

w regionie w podziale na branże i obszary działania. 

• Bieżąca aktualizacja bazy OPP w konsultacji 

z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

• Posiadanie aktualnej bazy ekspertów OPP 

w podziale na tematy i obszary specjalności. 

• Rozszerzenie bazy ekspertów o przedstawicieli NGO 

nieposiadających status OPP. 

• Udostępnianie bazy ekspertów OPP na stronie 

internetowej WWW (nazwa, adres, dane 

kontaktowe).

• Udostępnianie bazy ekspertów OPP na stronie 

internetowej WWW oraz jej aktualizowanie 

w kontakcie z przedstawicielami organizacji 

pozarządowych. 

• Wytypowanie przedstawicieli mediów publicznych 

(dziennikarzy, redaktorów, pracowników itp.) 

odpowiedzialnych za utrzymanie kontaktu 

z ekspertami OPP. 

• Wdrożenie programu edukacyjnego dla 

przedstawicieli mediów publicznych (dziennikarzy, 

redaktorów, pracowników itp.) w zakresie 

funkcjonowania i działania III Sektora.

• Informowanie o planowanych terminach i tematach 

debat/programów/audycji w mediach publicznych, 

w których mogliby uczestniczyć eksperci OPP.

• Informowanie o planowanych terminach i tematach 

debat/programów/audycji w mediach publicznych, 

w których mogliby uczestniczyć również eksperci 

NGO nieposiadających status OPP. 

• Posiadanie rocznego kalendarza wydarzeń 

realizowanych przez OPP w regionie – kampanie 

społeczne, obchody rocznicowe, przedsięwzięcia 

i inne działania.
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• Zapraszanie ekspertów OPP z poszczególnych 

dziedzin do udziału w audycjach radiowych 

i telewizyjnych nadawanych w mediach 

publicznych.

• Rozszerzenie bazy ekspertów zapraszanych 

do audycji radiowych i telewizyjnych o NGO 

nieposiadające status OPP. 

• Zapraszanie przedstawicieli organizacji 

pozarządowych do kolegiów redakcyjnych 

i współuczestniczenie w podejmowaniu decyzji 

o tematyce debat/programów/audycji w mediach 

publicznych.

• Traktowanie NGO jako merytorycznych partnerów 

do rozmów na ważne tematy społecznie.

Standard dla organizacji pożytku publicznego

MINIMALNY REKOMENDOWANY

• Opracowanie bazy OPP działających w regionie 

z podziałem na branże i obszary działania. 

Udostępnianie bazy OPP mediom publicznym.

• Bieżąca aktualizacja bazy w konsultacji 

z przedstawicielami organizacji pozarządowych. 

Baza przygotowywana jest przez federacje 

organizacji pozarządowych.

• Opracowanie aktualnej bazy ekspertów OPP 

w podziale na tematy i obszary specjalności. 

Udostępnianie bazy ekspertów OPP mediom 

publicznym

• Rozszerzenie bazy ekspertów o przedstawicieli NGO 

nieposiadających status OPP. Bieżąca aktualizacja 

bazy. Udostępnianie bazy ekspertów OPP i NGO 

mediom publicznym.

• Udostępnianie bazy ekspertów OPP na stronie 

internetowej WWW (nazwa, adres, dane 

kontaktowe).

• Stworzenie strony internetowej WWW, na której 

dostępne będą dane kontaktowe organizacji, 

podstawowe informacje o działalności organizacji 

oraz aktualne wydarzenia, zaproszenia na 

wydarzenia, informacje o osiągnięciach i sukcesach 

organizacji, itp. 

• Opracowanie i udostępnianie na stronie 

internetowej formularzy kontaktowych dla 

ekspertów. 

• Korzystanie z portali społecznościowych (np. 

tworzenie otwartych grup ekspertów NGO na 

Facebooku).

• Wytypowanie przedstawicieli OPP 

odpowiedzialnych za utrzymanie kontaktu mediami 

publicznymi (dziennikarze, redaktorzy, pracownicy 

itp.).

• Wytypowanie przedstawicieli OPP i NGO (rzecznicy 

medialni) odpowiedzialnych za utrzymywanie 

kontaktów z mediami publicznymi (dziennikarzami, 

redaktorami, pracownikami itp.)

MINIMALNY REKOMENDOWANY

• Wdrożenie programu edukacyjnego dla 

przedstawicieli OPP w zakresie funkcjonowania 

i działania mediów publicznych i organizowania 

debat publicznych.

• Wdrożenie programu edukacyjnego dla dziennikarzy 

obywatelskich.

• Budowanie dobrych relacji z mediami publicznymi 

- utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami 

mediów publicznych (dziennikarze, redaktorzy, 

pracownicy itp.).

• Systematyczne utrzymywanie bezpośredniego 

kontaktu z przedstawicielami mediów publicznych 

(dziennikarze, redaktorzy, pracownicy itp.). 

• Informowanie o bieżących działaniach 

i planowanych przedsięwzięciach OPP, które 

potencjalnie mogłyby być tematami debat/

programów/audycji w mediach publicznych, 

w których mogliby uczestniczyć eksperci OPP.

• Informowanie o bieżących działaniach 

i planowanych przedsięwzięciach OPP, które 

potencjalnie mogłyby być tematami debat/

programów/audycji w mediach publicznych, 

w których mogliby uczestniczyć eksperci NGO 

nieposiadających status OPP. 

• Opracowanie rocznego kalendarza wydarzeń 

realizowanych przez OPP w regionie – kampanie 

społeczne, obchody rocznicowe, przedsięwzięcia 

i inne działania.

• Wypracowywanie propozycji tematów debat/

programów/audycji w mediach publicznych, 

w których mogliby uczestniczyć eksperci OPP.

• Zapraszanie ekspertów OPP z poszczególnych 

dziedzin do udziału w audycjach radiowych 

i telewizyjnych nadawanych w mediach 

publicznych.

• Udział szerokiej grupy ekspertów NGO w debatach/

audycjach/programach nadawanych w mediach 

publicznych. Pokazywanie w debatach poglądów 

OPP oraz NGO nieposiadających status OPP
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IV.
STANDARD UDZIELANIA PATRONATÓW 
ORGANIZACJOM POŻYTKU PUBLICZNEGO 
przez media publiczne

Ewa Mateuszuk

Celem standardu udzielania patronatów organizacjom pożytku publicznego przez media publiczne 
jest zwiększenie poziomu udzielania patronatów OPP przez media publiczne. Media publiczne dzięki 
zapisom ustawowym realizują obowiązek dostępu do informacji publicznej, także w zakresie szeroko 
pojętych działań społecznych.

Identyfi kacja potrzeb i analiza danych zastanych (desk research)

Obecnie istnieje pilna potrzeba pełnej regulacji obustronnych działań w zakresie udzielania patrona-
tów OPP i innym organizacjom pozarządowym przez media publiczne. Ze specyfi ki dotychczasowych 
uwarunkowań PR jako spółek prawa handlowego wynika pewna autonomia działań każdej regionalnej 
rozgłośni radiowej. Działania te nie muszą pokrywać się w rozgłośniach w poszczególnych wojewódz-
twach, co wiąże się z interpretacją zapisów prawnych oraz standardami realizowanymi przez daną roz-
głośnię. Stąd też konieczność operowania w tych rozważaniach, danymi, doświadczeniami i materiałami 
Radia Lublin SA. Natomiast mając na myśli otoczenie społeczne „Radia Lublin”, brane są pod uwagę 
organizacje pozarządowe, także spoza regionu lubelskiego, niezależnie czy posiadają statusu organiza-
cji pożytku publicznego. 

Potrzeba standaryzacji działań w zakresie udzielania patronatów OPP przez media publiczne dotyczy 
uregulowania i sformalizowania procedur radiowych oraz stworzenia możliwości otoczeniu społeczne-
mu dotarcia do optymalnych rozwiązań. Regulacje dotyczące radia jako nadawcy publicznego są okre-
ślone; natomiast szczegółowe procedury mogą być niejasne lub niezrozumiałe, trudno dostępne, mało 
szczegółowe czy słabo rozpropagowane. Stąd procedury obowiązujące w mediach publicznych powinny 
znaleźć odzwierciedlenie w odpowiednich dokumentach, dostępnych ogólnie. Powinny być one sformu-
łowane w sposób jasny, czytelny i dający możliwość odnalezienia właściwej dla danej organizacji ścieżki 
postępowania. Występują informacje:

• społeczne – fakultatywne,
• 1% szczegółowe – fakultatywne,
• 1% ogólne - wynikające z obowiązku informowania, obligatoryjne,
• charytatywne – fakultatywne,
• wizerunkowe – fakultatywne.
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Świadomość możliwości skorzystania z czasu antenowego dotyczy najczęściej dużych OPP. Ograni-
czenia ze strony regionalnych mediów publicznych dotyczą kampanii 1% dla OPP, które fakultatywnie 
każdego roku są przyznawane podmiotom z danego województwa. W tym zakresie często zawężana 
jest tematyka kampanii społecznych. Przykładowo w ciągu ostatnich 5 latach w województwie lubel-
skim premiowane były spoty organizacji pomagającym ludziom chorym (w tym szczególnie dzieciom), 
oraz związane ze sportem i aktywnością fi zyczną. Należy przy tym zauważyć, że to tego typu organiza-
cje najczęściej kontaktują się z regionalnymi rozgłośniami PR w związku z pozyskiwaniem 1% dla OPP. 
Wiąże się to z pewnością z niedoinformowaniem lokalnych OPP o możliwości udostępnienia bezpłatne-
go czasu antenowego w mediach publicznych. Rozwiązaniem tego problemu wydaje się rozpoznanie 
potrzeb organizacji pozarządowych. Wiele z nich tkwi w miejscu, nie rozwijając się lub rozwijając zbyt 
wolno, ponieważ nie wykorzystują możliwych narzędzi medialnych, lub nie rozumiejąc konieczności ich 
wykorzystywania. Tutaj media publiczne powinny współdziałać z regionalnymi federacjami organizacji 
pozarządowych czy Wojewódzkimi Radami Działalności Pożytku Publicznego , upatrując w tym szansę 
na edukację i rozwój, oraz ewolucję potrzeb. Wobec tego należy zatem upatrywać szans zmiany w na-
stępujących obszarach działań:

• edukacyjna rola mediów publicznych,
• informacyjna rola mediów publicznych,
• wspierająca rola mediów publicznych,
• aktywność OPP, 
• świadomość możliwości rozwoju OPP,
• otwartość OPP na zmiany,
• wspierająca rola regionalnych federacji organizacji pozarządowych i Wojewódzkich Rad Działal-

ności Pożytku Publicznego.

Jedną z najprostszych form dostępu OPP, i innych organizacji pozarządowych, do czasu antenowego 
w mediach publicznych jest uzyskanie patronatu medialnego. W ramach patronatu media publiczne po-
winny co najmniej zagwarantować:

• nagranie reporterskie z wydarzenia objętego patronatem medialnym, 
• wizyty studyjne,
• wywiady i rozmowy antenowe,
• informacje słowne i grafi czne zamieszczone na stronie internetowej WWW, 
• informacje są zamieszczane w serwisach informacyjnych i audycjach tematycznych,
• udział w audycjach tematycznych.

Do uzyskania patronatu wystarczy przesłanie na adres mediów publicznych stosownej pisemnej proś-
by (e-mailem, pocztą lub osobiście). Niestety OPP często kierują prośbę niewłaściwych osób, które nie 
są decyzyjne. Uzyskanie pełnej informacji dot. wydarzenia objętego patronatem medialnym wiąże się 
często z koniecznością dodatkowych kontaktów z odpowiednim przedstawicielem mediów publicznych.  
Informacja zwrotna skierowana do OPP zazwyczaj zawiera standardową formułę, np.: 

„Uprzejmie informuję, że Polskie Radio Lublin obejmie patronatem medialnym wydarzenie w dniu… W za-
łączniku przesyłam logo RL do zamieszczenia na materiałach informująco-promujących. W przypadku zmiany 
terminu proszę o kontakt e-mailowy. Proszę też o przysyłanie bieżących informacji oraz o kontakt telefoniczny 
w sprawie ew. odbioru wizualizacji RL. W ramach patronatu oferujemy także możliwość wykupienia spotów 
promocyjnych na zasadzie 1/1 ( ilość do ustalenia). Płacą Państwo za 1 ogłoszenie i 1 otrzymują Państwo 
bezpłatnie. Cena jednej emisji ogłoszenia 50 zł netto. Koszt nagrania ogłoszenia to jednorazowo 50 zł netto.”

Z uwagi na fakt zgłaszania się po patronat medialny również podmiotów gospodarczych 
czy instytucji kultury, w formułce znalazła się informacja spotowa. Patronat bowiem jest wspar-
ciem promocyjnych działań OPP, a nie samą ich promocją. Na prośbę organizacji istnieje niekiedy 
możliwość przekazania informacji o zamieszczonych publikacjach. W dalszym postępowaniu zaintere-
sowane organizacje zobowiązane są do:  

• przesłania szczegółowych informacji o wydarzeniu objętym patronatem,
• skontaktowania się w sprawie wywiadu lub rozmowy,
• kontaktu z dziennikarzem.

Powyższe działania z wiązane z udzielaniem patronatów przez regionalne media publiczne dla OPP 
wymagają standaryzacji. Na stronie internetowej WWW mediów publicznych powinny być zamieszczone 
ogólnodostępne informacje dot. procedury przyznawania patronatów, wraz z kompletem wzorów doku-
mentów (pismo o patronat, terminy, droga przyznawania patronatu, możliwość odwołania się od decyzji 
negatywnej, sposób informacji zwrotnej, możliwość zawarcia umowy czy porozumienia it.). Standardo-
wa prośba o udzielenie patronatu powinna zawierać co najmniej: 

a. opis wydarzenia,
b. materiały dodatkowe,
c. harmonogram działań,
d. propozycje działań na rzecz partnera medialnego w ramach patronatu,
e. kontakt do osoby właściwej do udzielania dalszych informacji (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

Decydujący głos należy do prezesa (w przypadku regionalnej rozgłośni PR) lub dyrektora (w przypad-
ku regionalnego ośrodka TVP). Jest to autonomiczna decyzja, często podejmowana po konsultacji z kie-
rownictwem odpowiedniej redakcji. W przypadku pozytywnej decyzji powinna być dekretowana prośba 
o patronat do właściwej redakcji oraz osób (zgodnie z wewnętrznym podziałem zadań). Wnioskodawca 
powinien otrzymać pisemną odpowiedź (np. e-mailem) o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu spra-
wy w ciągu najwyżej kilku dni. W przypadku udzielenia patronatu medialnego w odpowiedzi powinna być 
wskazana dalsza droga postępowania (przekazywanie informacji, materiałów, kontakt z dziennikarzami 
itp.). Działania związane z wdrożeniem patronatów powinny być omawiane podczas cotygodniowych kole-
giów redakcyjnych. Przedstawiciel mediów publicznych odpowiedzialny za patronaty medialne, powinien 
otrzymać zakres działań dziennikarskich, wraz z grafi kiem i wskazaniem dziennikarzy odpowiedzialnych 
za materiały przekazane przez poszczególne redakcje po kolegium redakcyjnym. Następnie organizacja 
powinna być poinformowana o podejmowanych i planowanych działaniach dziennikarskich. Wniosko-
dawca jest kontaktowany z właściwą redakcją lub dziennikarzem. Zleceniodawca powinien dostarczyć 
niezbędne informacje i materiały dotyczące wydarzenia objętego patronatem (zdjęcia, plakaty, ulotki, za-
proszenia program itp.). Poza tym powinien wskazać konkretne osoby do udzielania informacji, wywiadów 
itp. Na koniec organizacja powinna mieć możliwość uzyskania materiałów związanych z patronatem po 
ich edycji na antenie (nagrania, linki itp.), po wcześniejszym wyrażeniu chęci otrzymania tych materiałów. 

W przypadku emisji w ramach patronatu medialnego spotów - tekst i muzyka nagrywanego spotu powinien 
uzyskać akceptację (sprawdzenie praw autorskich itp.). Dopiero wtedy może zostać nagrany przez profesjo-
nalnych lektorów lub aktorów współpracujących z mediami publicznymi. W usługę związaną z przygotowa-
niem spotu powinny być uwzględnione m.in.: scenariusz, wynajem studia, licencjonowana muzyka, realizator 
dźwięku, opieka producencka. W tego typu produkcjach nie dokonuje się nagrań próbnych ze względu na 
duże koszty. Z kolei ewentualne poprawki są dokonywane na koszt zleceniodawcy (za wyjątkiem wystąpienia 
błędu lub pomyłki ze strony mediów publicznych). Zleceniodawca powinien mieć prawo do uczestniczenia 
w nagrywaniu lub montażu spotu. Ponadto powinien możliwość otrzymania spotu na potrzeby archiwizacji 
(bez ponoszenia kosztów tzw. licencji na rozpowszechnianie).
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Standard dla mediów publicznych

MINIMALNY REKOMENDOWANY

• Dziennikarze powinni być przygotowani do obsługi 

patronatu medialnego – powinni znać dokładnie 

zakres czy oczekiwania.

• Media publiczne powinny opracować szablon 

postępowania dot. przyznawania patronatu 

medialnego. 

• Media publiczne powinny angażować się w procesy 

edukacyjne dot. zasad udzielania patronatów 

medialnych (szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne, 

itp.). 

• Media publiczne powinny służyć pomocą 

w poznawaniu warsztatu dziennikarskiego (udział 

w konferencjach, szkoleniach zewnętrznych, 

warsztatach).

• Media publiczne powinny przeznaczać więcej czasu 

antenowego na zróżnicowane formy prezentacji 

organizacji pozarządowych, ich działalności 

i korzyści jakie dają społeczeństwu.

• Informacje dot. przyznawania patronatu medialnego 

o powinny być ogólnie dostępna dla podmiotów 

zewnętrznych i wewnętrznych.

• 

• Zainteresowane OPP powinny mieć dostęp do 

pełnej informacji o sposobie postępowania. Na 

stronie internetowej WWW mediów publicznych 

powinny być zamieszczone ogólnodostępne 

informacje dot. procedury przyznawania 

patronatów, wraz z kompletem wzorów 

dokumentów (pismo o patronat, terminy, droga 

przyznawania patronatu, możliwość odwołania się 

od decyzji negatywnej, sposób informacji zwrotnej, 

możliwość zawarcia umowy czy porozumienia itp.).

• Otrzymanie pisemnej prośby o objęcie patronatem 

wydarzenia.

• Prośba OPP o udzielenie patronatu powinna 

zawierać co najmniej: 

• opis wydarzenia,

• materiały dodatkowe,

• harmonogram działań,

• propozycje działań na rzecz partnera medialnego 

w ramach patronatu,

• kontakt do osoby właściwej do udzielania dalszych 

informacji (imię, nazwisko, telefon, adres mailowy).

MINIMALNY REKOMENDOWANY

• Decydujący głos należy do prezesa (w przypadku 

regionalnej rozgłośni radiowej Polskiego Radia) 

lub dyrektora (w przypadku regionalnego ośrodka 

TVP). Jest to autonomiczna decyzja, często 

podejmowana po konsultacji z kierownictwem 

odpowiedniej redakcji.

• W przypadku pozytywnej decyzji dekretacja prośby 

do właściwych redakcji i osób.

• Pisemna odpowiedź potwierdzająca otrzymanie 

patronatu lub jego odrzucenie.

• OPP powinna otrzymać pisemną odpowiedź 

(np. e-mailem) o pozytywnym lub negatywnym 

rozpatrzeniu sprawy w ciągu najwyżej kilku dni.

• Wskazanie dalszej drogi postępowania dla OPP 

w przypadku udzielenia patronatu medialnego.

• W przypadku udzielenia patronatu medialnego 

w odpowiedzi powinna być wskazana dalsza 

droga postępowania (przekazywanie informacji, 

materiałów, kontakt z dziennikarzami itp.).

• Realizacja zadań dziennikarskich w zakresie 

patronatu, według planów pracy poszczególnych 

redakcji.

• Omówienie działań dziennikarskich w ramach 

patronatu podczas cotygodniowych kolegiów 

redakcyjnych.

• Przekazanie przez poszczególne redakcje 

osobie odpowiedzialnej za patronaty w radiu, 

zakresu działań dziennikarskich, wraz z grafi kiem 

i wskazanie dziennikarzy odpowiedzialnych za 

materiały.

• Poinformowanie OPP o podejmowanych 

i planowanych działaniach dziennikarskich.

• Przekazanie na prośbę OPP materiałów po ich 

opublikowaniu (nagrań, linków itp.).

• OPP powinna mieć prawo do uczestniczenia 

w nagrywaniu lub montażu spotu. Ponadto 

mieć możliwość otrzymania spotu na potrzeby 

archiwizacji (bez ponoszenia kosztów tzw. licencji 

na rozpowszechnianie).

• Media publiczne powinny okazywać większą 

otwartość na współpracę z OPP (umowy 

długoterminowe, czas antenowy, nowe 

formy antenowe, rabatowanie kampanii 

spotowych, bezpłatne kampanie spotowe, 

formy pozaanatenowe – organizacja spotkań, 

udostępnianie pomieszczeń studyjnych 

i konferencyjnych).
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Standard dla organizacji pożytku publicznego

MINIMALNY REKOMENDOWANY

• Przekazanie pisemnej prośby o patronat wraz 

z opisem wydarzenia (e-mailem, pocztą lub 

osobiście). 

• Prośba OPP o udzielenie patronatu powinna 

zawierać co najmniej: 

• opis wydarzenia,

• harmonogram działań,

• propozycje działań na rzecz partnera medialnego 

w ramach patronatu,

• kontakt do osoby właściwej do udzielania dalszych 

informacji.

• Uzyskanie pełnej informacji nt wydarzenia 

objętego patronatem medialnym wiąże się 

często z koniecznością dodatkowych kontaktów 

z odpowiednim przedstawicielem mediów 

publicznych.  

• Wskazanie oczekiwań wobec partnera medialnego.

• Zobowiązanie do określonych działań wzajemnych 

w ramach patronatu.

• Dostarczanie na bieżąco nowych materiałów 

dotyczących wydarzenia.

• OPP powinna dostarczyć niezbędne informacje 

i materiały dotyczące wydarzenia objętego 

patronatem (zdjęcia, plakaty, ulotki, zaproszenia 

program itp.).

• Śledzenie publikacji na bieżąco w ramach 

monitoringu mediów.

• Aktywność we wskazywaniu do wykorzystania 

elementów ważnych dla wnioskodawcy.

• Przygotowanie do współpracy z mediami 

publicznymi:

• wytypowanie osoby/osób do udzielania informacji,

• merytoryczne przygotowanie tych osób do 

wystąpień w mediach,

• Przekazywanie mediom (osobie wskazanej) 

informacji o wywiązaniu się z zobowiązań wobec 

partnera medialnego.

• OPP powinna mieć możliwość otrzymania 

materiałów związanych z patronatem po ich edycji 

na antenie (nagrania, linki itp.).

V.
STANDARD WYBORU KAMPANII SPOŁECZNYCH 
KORZYSTAJĄCYCH Z BEZPŁATNEGO CZASU ANTENOWEGO 
w mediach publicznych

V.1. Kontekst systemowy. 

Andrzej Juros 

Celem standardu wyboru kampanii społecznych korzystających z bezpłatnego czasu antenowego 
w mediach publicznych jest określenie procedury działania Komisji ds. Opiniowania Kampanii Społecz-
nych powołanej w celu opiniowania wniosków kampanii społecznych przygotowanych i dostarczonych 
przez OPP do regionalnych mediów publicznych. Ustalenia te przyczynią się do:

a. umożliwienia przejrzystego i sprawiedliwego wyboru kampanii społecznych, które otrzymają 
wsparcie w postaci bezpłatnego czasu antenowego,

b. stworzenia równych szans dla wszystkich OPP, 
c. nie stania w sprzeczności z misją mediów publicznych i nie naruszania ich niezależności,
d. umożliwienia wyboru najbardziej wartościowych kampanii, zarówno pod względem meryto-

rycznego przekazu, jak artystycznego wyrazu.

Kwestią jednak podstawowa jest to kto, na jakich zasadach i w jaki sposób będzie dokonywał tych 
wyborów. Jak ciało to będzie zarówno powołane jak i kierowane? Co zagwarantuje realizację podsta-
wowych zasad dobra wspólnego, pomocniczości, solidarności i dialogu społecznego (obywatelskiego)? 
W tym akurat względzie potrzebne jest jak największe uspołecznienie tego procesu.

Identyfi kacja potrzeb i analiza danych zastanych (desk research)

Kampanie społeczne bardzo ściśle wiążą się z podstawowym prawem człowieka jakim jest wolność. 
W samej tylko Konstytucji RP mamy osiemdziesiąt dwa razy odniesienie do wolności. Powiązanie to 
występuje w dwóch kierunkach: 

a. kampanie społeczne są wyrazem wolności, 
b. z drugiej strony na tą wolność oddziałują. 

Może to być wpływ pozytywny lub negatywny (np. propaganda, która wbrew pozorom nie jest reliktem 
przeszłości). W przeprowadzaniu kampanii społecznych ważną funkcję odgrywa jej przekaz. Dokonuje 
się on dzięki telewizji, radiu, prasie, internetowi i różnym formom reklamy zewnętrznej (outdoor), takim 
jak plakaty, billboardy. Coraz częściej przekazy te są łączone, a nawet powiązane są z tzw. marketin-
giem partyzanckim (niestandardowe kampanie w Internecie, w tym akcje viralowe, eventy, happeningi, 
marketing szeptany). Te ostatnie potrafi ą być materiałem zasadniczym do przekazu dokonującego się 
w mediach klasycznych.
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Według Pawła Prochenko7 zaprojektowanie, zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii społecznej 
jest działaniem trudnym. Zwłaszcza jeśli bierze się pod uwagę jej efektywność, a jeszcze bardziej sku-
teczność. Tworzenie więc specjalnych barier dla tych kampanii w postaci procedur, standardów w dostę-
pie do ich emisji w mediach publicznych jest działaniem kontr produktywnym. Organizacje powinny mieć 
możliwość uzyskania wsparcia w przygotowaniu kampanii m.in. emisji w mediach publicznych.

Czas antenowy na kampanie społeczne organizacji społecznych

Najważniejszą kwestią podejścia do tzw. standardów w zakresie udostępniania przez PR i TVP (oraz 
regionalne rozgłośnie PR i ośrodki TVP) czasu antenowego m.in. na kampanie społeczne OPP wydaje 
się uspołecznienie tego procesu. Dokonuje się ono poprzez zawiązanie partnerstwa, którego zarówno 
skład, jak i tzw. proces procedowania gwarantuje autonomię stron, pozwala na daleko idące kreowanie 
wsparcia dla organizacji społecznych (ważny jest z jednej strony kapitał społeczny, który wnoszą orga-
nizacje społeczne, z drugiej infrastruktura i zasoby profesjonalne mediów publicznych). Takie usytuowa-
nie Komisji ds. Opiniowania Kampanii Społecznych gwarantuje jej subsydiarny charakter kształtowany 
i kontrolowalny oddolnie i partnersko.

Do zadań publicznej radiofonii i telewizji, wynikających z realizacji misji publicznej, (Ustawa z dnia 
29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, art. 21. ust. 18), należy oferowanie, całemu społeczeństwu 
i poszczególnym jego częściom, takich warunków, które umożliwiają m.in. „[…] tworzenie i rozpowszech-
nianie programów […] realizujących demokratyczne, społeczne i kulturalne potrzeby społeczności lokal-
nych” (ust. 1a, punkt 1). Programy te, ale i inne usługi publicznej radiofonii i telewizji powinny (ust. 2):

a. „sprzyjać swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicz-
nej” (punkt 3); 

b. „umożliwiać obywatelom i ich organizacjom uczestniczenie w życiu publicznym poprzez prezen-
towanie zróżnicowanych poglądów i stanowisk oraz wykonywanie prawa do kontroli i krytyki spo-
łecznej” (punkt 4); 

c. oraz „służyć edukacji medialnej” (10). 

Przytoczone fragmenty ustawy medialnej pokazują jak bardzo służebną rolę mają pełnić media pu-
bliczne w społeczeństwie. Jeżeli bowiem „Doświadczenia ostatnich kilkunastu lat, w których podejmowano 
szereg – jak się okazało – nieudanych prób rzeczywistego uspołecznienia mediów publicznych stanowią moc-
ną przesłankę zmiany podejścia do tego wyzwania”9. Wyniki badań zarówno te ogólnopolskie, jak i regional-
ne wskazują, że wykorzystanie, nawet tak mocno zaniżonego czasu na kampanie społeczne w mediach 
publicznych, jest niedostateczne. 

7  M. Kicińska, Równość płci w polskich kampaniach społecznych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012, s. 10.

8  Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, Dz.U. 1993 Nr 7 poz. 34 (Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2015 r. 
poz. 978).

9  Dostęp do mediów publicznych – niewykorzystana szansa. Materiał roboczy opracowany przez Regionalny Panel Ekspertów 
oraz Regionalne Forum Inicjatyw Pozarządowych województwa podkarpackiego będący podstawą do dyskusji podczas VII Ogólno-
polskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych przygotowany na potrzeby strategii rozwoju sektora obywatelskiego „III Sektor dla Polski”, 
Sieć SPLOT, http://nowastrategiasektora.ngo.pl/fi les/
nowastrategiasektora.ngo.pl/public/materialy_po_FIP-ach/Dostep_do_mediow_publicznych.pdf, s. 10.

Patrząc więc od strony ustawowej jest to, idąc od końca powyżej cytowanego fragmentu, 
wynik bardzo ograniczonej w mediach publicznych:

a. edukacji medialnej,
b. możliwości obywateli i ich organizacji uczestnictwa w życiu publicznym poprzez prezento-

wanie zróżnicowanych poglądów i stanowisk oraz wykonywanie prawa do kontroli i krytyki 
społecznej,

c. sprzyjających warunków do swobodnego kształtowania się poglądów obywateli oraz formo-
wania się opinii publicznej (w tym wymiarze w niektórych przypadkach mieliśmy do czynie-
nia nawet z powrotem do działań propagandowych),

d. realizacji demokratycznych, społecznych i kulturalnych potrzeb społeczności lokalnych,
e. oferty usług świadczonych przez te media, w wyżej wymienionym zakresie, całemu społe-

czeństwu i poszczególnym jego częściom.

W tym kontekście jeśli spojrzymy na stronę internetową TVP Lublin, to nie znajdziemy tam oferty w po-
wyższym zakresie. Jedynym elementem, ale to raczej autoreklama (biznesowa), jest zakładka „Sprzęt 
i technika TV”: „Dysponujemy nowoczesnym sprzętem, obsługiwanym przez wysoko wykwalifi kowaną 
kadrę doświadczonych pracowników […]. Szczegółowych informacji w zakresie możliwości produkcyj-
nych wozu oraz zmiany konfi guracji dla indywidualnych potrzeb realizacyjnych udzielają: […]”10. Bądź 
informacja w zakładce Centrum Informacji TVP (ale to już portal „warszawski”) o możliwości „Wycieczki 
do Telewizji Polskiej” ale po dość wysokich stawkach jak na budżety rodzinne, bo wynoszących 17 zł od 
ucznia (za ok. 75 min.), co przy niskim opisie programowym, nie licuje z konspektem zajęć, który nauczy-
ciel musi przygotować dla przeprowadzenia takich zajęć11. Stawki cenowe być może w tym wypadku są 
adekwatne dla mieszkańców Warszawy, ale nie dla mieszkańców województwa lubelskiego, tzw. „Pol-
ski C”, regionu, który w rankingu rozwoju społeczno-gospodarczego znajduje się na jednym z ostatnich 
miejsc wśród regionów UE. Wyjątkiem „misyjnym”, który jednak jako rodzynek potwierdza regułę, jest 
Internetowy Teatr TVP dla Szkół. Na słowo kampania społeczna, pojawia się na portalu TVP 2648 odsłon, 
ale jeśli wśród nich są informacje o kampanii wyborczej Nowackiej, czy też informacje o kampanii spo-
łecznej Polaków w Holandii (strona kampanii http://polonia.nl), to brakuje informacji ogólnej o tym na 
jakiej zasadzie można korzystać z bezpłatnych kampanii społecznych w TVP. Niestety powyższe uwagi 
w większości można odnieść także do regionalnych mediów publicznych w Lublinie.

Na portalach mediów publicznych brakuje czytelnego ofertowego zoperacjonalizowania zapisów 
ustawowych i tych, które regulują rozporządzenia odnoszące się do organizacji społecznych (organizacji 
pożytku publicznego). Dotyczy to m.in. rozporządzenia o trybie postępowania związanego z nieodpłat-
nym informowaniem o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego, w tym sposobu przygotowania i emisji audycji oraz czasu przeznaczonego na ich 
rozpowszechnianie, uwzględniając różnorodność zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ich znaczenie dla społeczności12.

10  http://lublin.tvp.pl/17273173/sprzet-i-technika-tv. Informacja jest z 2010 roku.

11  Czytamy tam: „Program wycieczki obejmuje (w miarę możliwości) wizytę w studiach telewizyjnych, pomieszczeniach reżyser-
skich, muzeum” – http://centruminformacji.tvp.pl/105527/wycieczki-do-telewizji-polskiej 

12  Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1283 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 9 listopada 2012 r. zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii 
i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego; Dz.U. 2011 nr 109 poz. 
638 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 kwietnia w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym 
informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieod-
płatnej działalności pożytku publicznego.
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Obowiązek udostępniania przez RP i TVP (oraz regionalne rozgłośnie PR i ośrodki TVP) czasu antenowego, 
m.in. na kampanie społeczne OPP, wynika z rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) oraz 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej, wydanego w porozumieniu z Radą Działalności Pożytku Publicznego. 
Jego umocowanie znajduje się w znowelizowanej ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie (zmiana polegała na tym, że to rozporządzenie stało się obowiązkiem, wcześniej wydanie go miało cha-
rakter fakultatywny). Rozporządzenie odsyła do szczegółowych regulacji wewnętrznych TVP, PR i rozgłośni 
regionalnych (są one osobnymi spółkami), które miały powstawać w porozumieniu (konsultacji) z osobami 
wskazanymi przez RDPP13. Miały one dotyczyć m.in. stworzenia na ich podstawie niezbędnych dokumentów 
wewnętrznych (zasad, regulaminów, formularzy wniosków), powołania Komisji, zapewnienia jej warunków 
odpowiedniego funkcjonowania, przygotowania informacji dla organizacji i uruchomienia całego procesu. 
Była to propozycja takiej procedury i takich zasad, by:

a. umożliwiały one przejrzysty i sprawiedliwy wybór kampanii, które otrzymają wsparcie w po-
staci bezpłatnego czasu antenowego,

b. stwarzały równe szanse wszystkim organizacjom pożytku publicznego,
c. nie stały w sprzeczności z misją mediów publicznych i nie naruszały ich niezależności,
d. pozwalały na wybór najbardziej wartościowych kampanii, zarówno pod względem meryto-

rycznego przekazu, jak artystycznego i estetycznego wyrazu.

Określano to jako potrzebę „szczegółowych regulacji wewnętrznych TVP, Polskiego Radia” i rozgło-
śni regionalnych14 m.in. województwa lubelskiego. Procedury te w znacznej mierze miały charakter 
wewnętrznych uregulowań przygotowywanych z nikłym zastosowaniem zasady dialogu obywatelskie-
go w procesie ich wytworzenia15. Jeśli nawet procedura partnerska była zastosowana to do przyjęcia 
ostatecznego dokumentu w procedurze partnerskiej nie dochodziło. Przyczyn było wiele. W mojej opinii 
zasadnicze były trzy:

1. Brak określenia mechanizmu zarządzania procesem w tzw. przestrzeni między sektorami, które po-
zwoliłyby w przejrzysty sposób zachować relacje partnerskie między partnerami. Oddawanie bowiem 
kompetencji RDPP było de facto umacnianiem mechanizmu zarządzania procesem przez centralne 
władze, jak również w obrębie jej administracji, a jednocześnie przedstawiciele sektora organizacji 
społecznej, nie biorąc odpowiedzialności za samo zarządzanie procesem, coraz bardziej rozbudo-
wywali go – potwierdzały to już dosadnie zapisy dotyczące jakiejś formy fi nansowania z budżetu 
państwa osób zaangażowanych w proces ze strony organizacji społecznych.

2. Postulowana Komisja ds. kampanii społecznych (usytuowana w obrębie administracji publicz-
nej), nie tylko miała zajmować się kwestiami merytoryczno-formalnej oceny wniosków, ale także 
miała chronić organizacje przed swoistym brakiem odpowiedzialności za wydatkowane pienią-
dze na kampanie społeczne. Był to ewidentny przykład naruszania autonomii organizacji spo-
łecznych.

13  Dostęp do mediów publicznych – niewykorzystana szansa, Materiał roboczy opracowany przez Regionalny Panel Ekspertów oraz 
Regionalne Forum Inicjatyw Pozarządowych województwa podkarpackiego będący podstawą do dyskusji podczas VII Ogólnopolskie-
go Forum Inicjatyw Pozarządowych przygotowany na potrzeby strategii rozwoju sektora obywatelskiego, s. 3.

14  Tamże s. 4.

15  Zob. Zasady przygotowania i rozpowszechniania w programach Telewizji Polskiej audycji informujących o prowadzonej przez or-
ganizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, Załącznik do Uchwały Nr 481/2013 Zarządu Spółki TVP 
S.A. z dnia 24 września 2013 r. http://s.tvp.pl/repository/attachment/d/d/f/ddfe437cd4e13437f6b167764786e82b1380619976446.pdf 
Dokument pokazuje praktycznie nieautonomiczny i w nikłym stopniu uspołeczniony sposób powoływania i funkcjonowania Komisji. 
W § 7 czytamy: 
W celu przyjęcia, zakwalifi kowania, koordynacji nieodpłatnego rozpowszechniania audycji prezentujących kampanie społeczne przygo-
towane przez organizacje pożytku publicznego w Programach, a także podziału czasu rozpowszechniania audycji prezentujących kam-
panie społeczne pomiędzy organizacje pożytku publicznego powołuje się Komisję ds. kampanii społecznych, zwaną dalej „Komisją”.
Skład Komisji określi Członek Zarządu TVP S.A. nadzorujący Biuro Marketingu, w drodze pisma okólnego.
Skład Komisji zamieszczony zostanie na stronie internetowej Telewizji Polskiej.
Tryb działania Komisji określi jej Przewodniczący.

3. Zaczęto analizować kwestie proceduralne tak szczegółowo (doszukując się casusów 
odbiegających od wypracowanych procedur), że sam dokument dotyczący proponowa-
nych rozwiązań pozostał mało precyzyjny, a poziom rozbudowywania procedury zarządza-
nia zaczął przekraczać empiryczną materię samego zagadnienia kampanii społecznych. Aktual-
nie mamy do czynienia z niedostateczną liczbą kampanii społecznych, niskimi kompetencjami 
przedstawicieli obu sektorów (organizacji społecznych i mediów publicznych) w zakresie tworze-
nia, realizowania kampanii społecznych i skutecznego ich monitorowania. 

Rezultatem tych trzech tendencji było wypracowanie dokumentu, w którym ujawnia się dominacja 
podejścia:

a. centralistycznego a nie oddolnego,
b. administracyjnego a nie partnerskiego,
c. biurokratycznego a nie otwartego na innowacyjność.

Poniższy tekst, choć posiłkujący się na szczegółowych rozwiązaniach anonsowanych powyżej, za-
wiera materiał wyjściowy do wypracowania partnerskiego, oddolnego, szanującego autonomię sektorów 
i otwartego na innowacyjność podejścia do standardów uruchamiania kampanii społecznych w mediach 
publicznych. Wskazane w ty materiale fi lary partnerstwa (proponowani członkowie) są gwarantami sta-
bilności partnerstwa, jego etycznego charakteru, reprezentatywności, zakorzenienia w samoorganizu-
jącym się społeczeństwie i wreszcie społecznego (a nie administracyjnego charakteru w zarządzaniu.

Założenia ogólne i warunki brzegowe dotyczące kampanii społecznych

1. Typ kampanii, którym nie może być udostępniany bezpłatny czas antenowy 
a. nastawione bezpośrednio na fundraising (w spocie nie mogą być podawane numery kont 

bankowych, numery smsów, ani nr KRS i inne informacje, które sugerowałoby chęć pozyska-
nia 1%, darowizn itp.). Jedynym wyjątkiem są kampanie prowadzone w trakcie klęsk żywio-
łowych,

b. nastawione wyłącznie na budowanie wizerunku organizacji (spot nie może być promocją 
działań danej organizacji, ale ma przedstawiać problem/temat, którym dana organizacja się 
zajmuje, na który chce zwrócić uwagę,

c. w której jedynym przekazem jest fakt odbywania się jakiegoś wydarzenia np. festynu – infor-
macyjny charakter spotu musi oznaczać popularyzowanie wiedzy lub propagowanie postaw, 
a konkretne wydarzenie może temu tylko sprzyjać, ale przekaz nie może dotyczyć wyłącznie 
owego wydarzenia.

2. Ilość kampanii – dostępny czas antenowy (rozporządzenie: minimum 9 minut dziennie)
a. Liczba kampanii w telewizji/radiu: średnio 8-10 w miesiącu (ok. 100-120 rocznie)
b. Czas na kampanie zgodnie z:

• rozporządzeniem: ok. 18 emisji 30 sek./dziennie (500 emisji miesięcznie),
• Regulaminem Radia Lublin: w ramach tygodnia emitowanych jest 126 emisji prezentu-

jących kampanie społeczne (§ 2 pkt 2). 
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3. Wielkość kampanii:
a. mała – min. 15 emisji,
b. średnia – min. 35 emisji,
c. duża – to min. 80 emisji.

4. Mechanizm nie powinien ograniczać suwerennie uruchamianych przez poszczególne anteny:
a. tradycyjnych działań wspólnych,
b. patronatów.

5. Każdej emisji kampanii społecznej powinno towarzyszyć specjalne oznaczanie (grafi czne/dźwię-
kowe) bezpłatnego czasu antenowego dedykowanego kampaniom społecznym.

Partnerstwo na rzecz kampanii społecznych korzystających ze wsparcia bezpłatnego czasu 
antenowego w mediach publicznych w regionie lubelskim

1. Partnerstwo jest porozumieniem otwartym pomiędzy związkami organizacji pozarządowych (fe-
deracje o zasięgu regionalnym), Caritasem Archidiecezji Lubelskiej, Diakonią Kościoła Ewange-
licko-Augsburskiego w RP, Eleos – charytatywną organizacją Kościoła Prawosławnego w Polsce, 
Związkiem Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Radą Działalności Po-
żytku Publicznego Województwa Lubelskiego i przedstawicielami mediów publicznych.

2. Partnerstwo wypracowuje zasady i sposób współpracy nadawców publicznych z OPP.
3. Partnerstwo powołuje Wspólną Komisję Konkursową, składającą się z przedstawicieli organizacji 

społecznych i nadawców publicznych (po zasięgnięciu opinii Wojewódzkiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego), której zadaniem jest przeprowadzenie procedury konkursowej wyboru 
kampanii społecznych, które otrzymają wsparcie mediów publicznych.

4. Partnerstwo zatwierdza szczegółowy Regulamin Wspólnej Komisja Konkursowej (Partnerstwo 
może przekazać jego przygotowanie Wspólnej Komisja Konkursowej).

5. Partnerstwo powołuje sekretariat obsługujący Partnerstwo i Komisję Wspólną16 (przyjmowanie i for-
malna ocena aplikacji m.in. kompletności, spełniania kryteriów dostępu, odpowiadanie na pytania 
organizacji, umieszczanie informacji na stronie www, organizowanie pracy Partnerstwa i Komisji).

6. Partnerstwo dokonuje corocznej ewaluacji kampanii społecznych korzystających z wsparcia bez-
płatnego czasu antenowego w mediach publicznych w regionie lubelskim oraz działania Komisji 
Wspólnej i dokonuje ewentualnych modyfi kacji.

Wspólna Komisja Konkursowa

1. W skład Wspólnej Komisja Konkursowej powinny wchodzić osoby reprezentujące (lub osoby 
przez te instytucje wskazane):
a. Radio Lublin,
b. TVP3 Lublin,

16  Funkcjonowanie sekretariatu i Wspólnej Komisji Konkursowej powinno być zagwarantowane w budżecie na funkcjonowanie 
mediów publicznych na poziomie regionalnym i powinno być alokowane jako zadanie zlecone tej instytucji lub organizacji należącej do 
partnerstwa, która zostanie wskazana przez partnerstwo.

c. związki organizacji pozarządowych o zasięgu regionalnym, które przystąpiły 
do partnerstwa,

d. Caritas Archidiecezji Lubelskiej,
e. Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego regionu lubelskiego,
f. Eleos – charytatywną organizacją Kościoła Prawosławnego w Polsce,
g. Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego.

2. Członkowie Wspólnej Komisja Konkursowej:
a. reprezentują swoje poglądy, a nie instytucje, z którymi są związane;
b. mogą być przedstawicielami ogólnopolskich, branżowych i regionalnych federacji organiza-

cji pozarządowych,
c. mogą być przedstawicielami innych mediów (ale nie konkurencyjnych względem TVP i PR) 

– np. dziennikarze zajmujący się tematyką społeczną w tygodnikach opiniotwórczych albo 
mediach obywatelskich;

3. Skład osobowy komisji jest jawny – informacja jest umieszczana na stronie internetowej Partner-
stwa oraz na stronach nadawców publicznych;

4.  Członkowie są wybierani na wieloletnią kadencję;
5. Posiedzenia Wspólnej Komisja Konkursowej odbywają się co najmniej raz na kwartał;
6. Wspólna Komisja Konkursowa podejmuje wstępne decyzje dotyczące zarówno spotów telewizyj-

nych, jak i radiowych 
7. Procedura konkursowa wyboru przez Wspólną Komisję Konkursową kampanii społecznych, które 

otrzymają wsparcie w postaci bezpłatnego czasu antenowego w mediach publicznych obejmuje:
a. Ogłoszenie regulaminu konkursu,
b. Przyjmowanie od OPP aplikacji,
c. Dwa etapy ich rozpatrywania przez Komisję.

Procedura konkursowa wyboru przez Wspólną Komisję Konkursową 
ds. Kampanii Społecznych, które otrzymają wsparcie w postaci bezpłatnego 

czasu antenowego w mediach publicznych

1. Składanie aplikacji przez OPP:
a. Wniosek aplikacyjny składany przez organizacje, zawierający m.in. informacje o organizacji, 

jej doświadczeniu, a także o planowanej kampanii, scenariusz spotu (story board) oraz infor-
macje o tzw. packshot (ostatniej planszy)17,

b. nabór prowadzony jest w trybie ciągłym.

2. Etap wstępnej decyzji:
a. Komisja dokonuje wstępnego wyboru kampanii, w oparciu o formalne kryteria dostępu18,
b. organizacje wybrane na tym etapie przygotowują spoty.

17  Packshot – używany w branży reklamowej termin określający przedstawienie produktu za pomocą statycznego lub ruchome-
go obrazu. W odniesieniu do spotu reklamowego, terminem packshot, określa się zwyczajowo ostatnie kilka sekund fi lmu – fi nalną 
prezentację produktu wraz z hasłem promocyjnym kampanii. Na packshocie pojawiają się także obowiązujące producenta informacje 
prawne (np. w przypadku lekarstw), logotyp i slogan producenta (Wikipedia).

18  http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/54-tys-skarg-na-kampanie-najblizsi-obcy-w-tvp-krrit-zbada-sprawe#
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3. Etap ostatecznej decyzji:
a. Komisja dokonuje ostatecznego wyboru podejmując decyzje już w oparciu o gotowe spoty,
b. decyzje są kontrasygnowane przez osoby decyzyjne po stronie nadawców, ponieważ te de-

cyzje oznaczają już zgodę na emisję spotu.

4. Komunikowanie decyzji Komisji - po pierwszym i drugim etapie oceny do publicznej wiadomości 
podawane są zarówno listy kampanii zaopiniowanych pozytywnie, jak i negatywnie. 

5. Komisja ma prawo na każdym etapie zasięgania opinii ekspertów (w zależności od tematów po-
ruszanych w kampanii), którzy mogą uczestniczyć w danym posiedzeniu, w trakcie którego roz-
patrywany jest wniosek aplikacyjny.

6. Ochrona praw nadawcy:
a. nadawca zachowuje prawo do zmiany decyzji, ale z koniecznością pisemnego uzasadnienia,
b. spoty społeczne (analogicznie do spotów wyborczych), są opatrzone adnotacją, że nadawca 

nie ponosi odpowiedzialności za treści występujące w audycji.

7. Kryteria dostępu do wsparcie kampanii społecznej w postaci bezpłatnego czasu antenowego 
w mediach publicznych:
a. organizacja ma status OPP,
b. organizacja jest na liście publikowanej corocznie przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej, a więc liście tych organizacji, które są uprawnione do ubiegania się o 1% podatku 
PIT, bo złożyły poprawnie sprawozdanie za poprzedni rok,

c. organizacja złożyła sprawozdanie z poprzedniej kampanii (jeżeli taką realizowała),
d. nie jest to kampania bezpośrednio nastawiona na fundraising (wyjątkiem mogą być kampa-

nie prowadzone w przypadku klęsk żywiołowych), budowanie wizerunku danej organizacji, 
czy informowanie wyłącznie o konkretnym wydarzeniu,

e. plansza końcowa (ani też pozostała część spotu) nie zawiera innych logotypów niż logotyp 
organizacji prowadzącej kampanię lub samej kampanii (w przypadku kampanii partnerskich 
– także innych organizacji tworzących partnerstwo), ani numeru KRS i odsyła wyłącznie do 
strony www organizacji lub oddzielnej strony dedykowanej kampanii.

8. Wniosek aplikacyjny powinien zawierać:
a. Informacje dotyczące organizacji aplikującej lub organizacji aplikujących:

• dane podstawowe (nazwa, adres siedziby, nr KRS),
• opis doświadczenia organizacji, również w obszarze, którego ma dotyczyć kampania;
• oświadczenia dotyczące obowiązków OPP, np. o złożeniu sprawozdania za zeszły rok, 

a tym samym o byciu wpisanym na listę organizacji pożytku publicznego, którą corocz-
nie publikuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

• informacje o ew. wcześniejszych kampaniach społecznych, m.in. o tym, czy
• kampania, którą chce emitować organizacja, była już wcześniej emitowana, gdzie i kiedy,
• a także informacje o poprzednich kampaniach prowadzonych przez organizację;
• informacja, czy w przeszłości organizacja korzystała już z tego mechanizmu
• udostępniania czasu antenowego na kampanie społeczne, 
• a jeśli tak, to czy wywiązała się z obowiązków sprawozdawczych.

b. Informacje dotyczące kampanii i spotu:
• informacje o temacie, którego ma dotyczyć kampania społeczna (istota, ska-

la problemu i jego społeczna doniosłość: aktualna obecność w debacie pu-
blicznej i świadomości społecznej),

• możliwie precyzyjne informacje dotyczące adresatów kampanii, pozwalające lepiej do-
pasowywać ją do tzw. „pasm”,

• całościowa koncepcja kampanii społecznej i informacja, jaką rolę ma w niej pełnić emi-
sja spotów radiowych i/lub telewizyjnych (chodzi tu nie tylko o emisję w innych mediach 
i na innych nośnikach (gazety, Internet), ale także o działania skojarzone z kampanią 
– np. ważne wydarzenia publiczne, działania skierowane bezpośrednio do odbiorców 
pomocy, zbiórki publiczne, koncerty etc.),

• informacja o planowanych efektach kampanii oraz o tym, w jaki sposób będą weryfi ko-
wane przez organizację,

• preferowany czas emisji – chodzi zarówno o czas w rozumieniu antenowym, np. rano 
lub wieczorem, ale także, możliwie precyzyjnie określony czas prowadzenia kampanii, 
np. w powiązaniu z innymi okolicznościami – dzień wolontariusza, zbiórka żywności, 
zbliżające się wakacje),

• preferowany zasięg kampanii (ogólnopolski/regionalny),
• w przypadku, gdy spot odsyła na stronę www, informacja jakiego rodzaju treści będą się 

znajdować na stronie,
• informacja na temat tego, czy kampania jest organizowana w partnerstwie z innymi 

organizacjami OPP i ewentualnie innymi instytucjami (np. instytucjami publicznymi),
• informacje o ewentualnym wsparciu dla kampanii ze strony uznanych autorytetów (np. 

świata nauki) w danym temacie lub innych instytucji i organizacji, które potwierdzają 
społeczną wagę danej kwestii i wiarygodność organizatorów kampanii.

9. Szczegółowy Regulamin Komisji zatwierdza partnerstwo, które jego przygotowanie może prze-
kazać Komisji:
a. Sekretariat Komisji weryfi kuje wnioski od strony wymogów formalnych.
b. Wszystkie pozostałe wnioski są odczytywane i wstępnie głosowane (opcje zdecydowanie 

nie/zdecydowanie tak) (na razie bez dyskusji, więc ta faza mogłaby się odbyć przed spotka-
niem, poprzez głosowanie on-line) – chodzi o to, by zobaczyć, w jaki sposób rozkładają się 
głosy członków Komisji.

c. Te wnioski, które przez co najmniej 5 z 6 (odpowiednio 3 z 4 w przypadku regionalnych) oce-
niających zostaną ocenione jako „zdecydowanie nie”, nie są dalej rozpatrywane, a np. 5 wnio-
sków, które na tym etapie otrzymają największą ilość głosów „zdecydowanie tak” od razu 
otrzymują pozytywną ocenę Komisji (chyba, że ktoś zgłosi zdecydowany sprzeciw). W ten 
sposób dyskusja odbywa się jedynie nad częścią wniosków i cała procedura jest wykonalna.

d. Pozostałe wnioski są poddawane pod dyskusję – a następnie wybierane albo poprzez gło-
sowanie (poprzez rangowanie) albo losowanie. Można stosować też system mieszany, np. 
zawsze przynajmniej jedna jest losowana, a reszta jest układana w postaci rankingu. Być 
może rozsądnym rozwiązaniem byłoby też rozpatrywanie wniosków posortowanych w grupy 
tematyczne (warstwowanie) i spośród wszystkich grup z osobna wybierać te najlepsze.

e. Kampanie, które przy tym rozdaniu nie otrzymają czasu antenowego, a nie zostały oznaczo-
ne przez co najmniej 5 z 6 (lub 3 z 4) członków jako „zdecydowanie nie”, trafi ają na listę, do 
której dodawane są kolejne wnioski, które spłyną do czasu następnego posiedzenia. Wów-
czas procedura jest powtarzana dla całej puli – starych i nowych.

f. Najważniejszą kwestią podejścia do tzw. standardów w zakresie udostępniania przez PR 
i TVP 
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Podsumowując najważniejszą kwestią powyżej przedstawionego podejścia do udostępniania przez 
TVP i Polskie Radio (oraz odpowiednio ośrodki regionalne TVP i rozgłośnie regionalne PR) czasu anteno-
wego m.in. na kampanie społeczne organizacji pożytku publicznego jest uspołecznienie tego procesu. 
Dokonuje się ono poprzez zawiązanie partnerstwa, którego zarówno skład jak i tzw. proces procedowa-
nia gwarantuje autonomię stron, pozwala na daleko idące kreowanie wsparcia dla organizacji społecz-
nych (ważny jest z jednej strony kapitał społeczny, który wnoszą organizacje społeczne, z drugiej infra-
struktura i zasoby profesjonalne mediów publicznych). Takie usytuowanie Komisji Wspólnej gwarantuje 
jej subsydiarny charakter kształtowany i kontrolowalny oddolnie i partnersko.

V.2 
Standard dla mediów publicznych i organizacji pożytku publicznego. 

Zygmunt Klimczuk

Standard dla mediów publicznych

MINIMALNY REKOMENDOWANY

• Za wybór kampanii społecznych odpowiada 

regionalna Komisja ds. Opiniowania Kampanii 

Społecznych (zwana dalej Komisją). Procedura 

wyboru kampanii społecznych przygotowanych 

i dostarczonych przez OPP powinna być 

realizowana w trybie konkursowym.

• Regionalna Komisja powinna współpracować 

z utworzoną na szczeblu krajowym Komisją 

ds. Kampanii Społecznych w TVP oraz Zespołu 

Opiniującego Kampanie Społeczne w PR.

• W skład regionalnej Komisji wchodzi 2 

przedstawicieli regionalnych mediów publicznych 

(50% składu), po jednym przedstawicielu - rozgłośni 

regionalnej PR i ośrodka regionalnego TVP. 

• Podstawowe założenia dotyczące składu Komisji to:

• jawność składu osobowego Komisji,

• kadencyjność członków (3 lata),

• międzysektorowość.

• Komisja zostaje powołana w celu opiniowania 

wniosków kampanii społecznych przygotowanych 

i dostarczonych przez OPP do regionalnych mediów 

publicznych (tj. rozgłośnia regionalna PR i ośrodek 

regionalny TVP) oraz rekomendowanie ich do 

bezpłatnej emisji. Wprowadzenie w życie opisanej 

w niniejszym dokumencie propozycji wymaga 

odpowiednich wewnętrznych regulacji (zarządzeń) 

regionalnych nadawców publicznych.

• Komisja zostaje powołana w celu opiniowania:

• audycji przygotowywanych przez regionalne 

media publiczne o charakterze: informacyjnym, 

publicystycznym i dokumentalnym,

• audycji przygotowywanych przez regionalne media 

publiczne informujące o możliwości i zasadach 

przekazywania 1% dla OPP,

• audycji przygotowanych i dostarczanych przez OPP 

regionalnym mediom publicznym prezentujących 

kampanie społeczne,

• kryteriów podziału czasu antenowego między tymi 

organizacjami (do czasu rozpowszechniania audycji 

nie wlicza się czasu nadawania audycji objętych 

patronatem medialnym).

• Komisja pracuje w oparciu o Regulamin Pracy 

Komisji ds. Opiniowania Kampanii Społecznych 

• Obsługę administracyjno-biurową Komisji zapewnia 

nadawca publiczny.

• Spotkania Komisji odbywają w miarę potrzeby, ale 

nie rzadziej niż raz na kwartał w miejscu ustalonym 

przez Komisję.

• Spotkania Komisji odbywają nie częściej niż raz 

w miesiącu w siedzibie nadawcy publicznego.
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MINIMALNY REKOMENDOWANY

• Pracami Komisji kieruje Przewodniczący wybrany 

w głosowaniu jawnym spośród członków Komisji.

• Decyzje Komisji podejmowane są w formie uchwał 

podczas spotkań lub obiegowo za pośrednictwem 

poczty elektronicznej. Każdemu członkowi Komisji 

przysługuje jeden ważny głos. W przypadku ich 

równej  liczby decyduje głos Przewodniczącego.

• Członkowie Komisji podejmują decyzje na zasadzie 

konsensusu. Jeżeli nie można podjąć decyzji na 

zasadzie konsensusu, to odbywa się głosowanie 

• O decyzji Komisji organizacja zostaje 

powiadomiona w formie pisemnej.

• Ze względu na konieczność zachowania autonomii 

nadawcy publicznego - w obydwu etapach procesu 

decyzyjnego, o których mowa w pkt. 3 Regulaminu, 

zarząd nadawcy publicznego zachowuje prawo 

do podejmowania ostatecznych decyzji, w tym 

prawa veta w przypadku, gdyby w ich opinii decyzje 

Komisji byłyby sprzeczne z prawem.

• Ochrona praw nadawcy publicznego:

• nadawca zachowuje prawo do zmiany decyzji, ale 

z koniecznością pisemnego uzasadnienia;

• spoty społeczne (analogicznie do spotów 

wyborczych), są opatrzone adnotacją, że nadawca 

nie ponosi odpowiedzialności za treści występujące 

w audycji.

• Na stronach internetowych WWW rozgłośni 

regionalnej PR i ośrodka regionalnego TVP 

zamieszany jest skład Komisji i możliwie pełne 

informacje o jej członkach.

• Na stronach internetowych WWW rozgłośni 

regionalnej PR i ośrodka regionalnego TVP 

zamieszany jest opis procedury wyboru kampanii 

społecznej do bezpłatnej emisji.

• Komisja dokonuje wyboru kampanii społecznych 

w dwóch etapach:

• wstępny wybór w oparciu o wniosek złożony 

przez OPP, zawierający scenariusz spotu oraz inne 

niezbędne informacje,

• podjęcie ostatecznej decyzji w oparciu o spot 

przygotowywany przez OPP, który uzyskał wstępną 

akceptację.

MINIMALNY REKOMENDOWANY

• Na stronach internetowych WWW rozgłośni 

regionalnej PR i ośrodka regionalnego TVP 

zamieszczona jest defi nicja kampanii społecznej.

• Kampania społeczna – przekaz, którego celem jest 

propagowanie społecznie użytecznych działań OPP 

prowadzonych w ramach działalności nieodpłatnej 

w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 

4 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie.

• Typy kampanii społecznych, którym nie może być 

udostępniany bezpłatny czas antenowy w mediach 

publicznych: 

• nastawione bezpośrednio na fundraising (w spocie 

nie mogą być podawane numery kont bankowych, 

numery smsów, ani nr KRS i inne informacje, które 

sugerowałoby chęć pozyskania 1%, darowizn itp.), 

za wyjątkiem kampanii prowadzonej w trakcie klęsk 

żywiołowych,

• nastawione wyłącznie na budowanie wizerunku 

organizacji (spot nie może być promocją działań 

danej organizacji, ale ma przedstawiać problem/

temat, którym dana organizacja się zajmuje, na 

który chce zwrócić uwagę,

• w której jedynym przekazem jest fakt odbywania się 

jakiegoś wydarzenia np. festynu.

• Na stronach internetowych WWW rozgłośni 

regionalnej PR i ośrodka regionalnego TVP 

zamieszane są kryteria dostępu wyboru kampanii 

społecznych.

• Kryteria dostępu wyboru kampanii społecznych:

• organizacja ma status OPP,

• organizacja złożyła sprawozdanie z poprzedniej 

kampanii (jeżeli taką realizowała),

• nie jest to kampania bezpośrednio nastawiona na 

fundraising, budowanie wizerunku danej organizacji 

oraz informowanie wyłącznie o konkretnym 

wydarzeniu,

• plansza końcowa (ani też pozostała część 

spotu) nie zawiera innych logotypów niż logotyp 

organizacji prowadzącej kampanię 
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• Na stronach internetowych WWW rozgłośni 

regionalnej PR i ośrodka regionalnego TVP 

zamieszane są kryteria merytoryczne wyboru 

kampanii społecznych.

• Kryteria merytoryczne wyboru kampanii 

społecznych:

• wartość artystyczna (pomysł na spot i kampanię, 

scenariusz, estetyka),

• czytelność kampanii, jasność przekazu, szanse na 

efektywność kampanii,

• zgodność z misją mediów publicznych,

• znaczenie kampanii z punktu widzenia interesu 

publicznego,

• kompleksowość kampanii - na ile spot stanowi 

element szerszej kampanii społecznej (ewentualnie 

powiązanych z nią działań).

• Na stronach internetowych WWW rozgłośni 

regionalnej PR i ośrodka regionalnego TVP 

zamieszane są wzory formularzy i wzór umowy 

związane z procesem aplikowania o czas antenowy

• Na stronach internetowych WWW rozgłośni 

regionalnej PR i ośrodka regionalnego TVP 

zamieszczane są wzory dokumentów, w tym:

• formularz wniosku i sprawozdania,

• wzór umowy,

• wzór oświadczenia OPP o posiadaniu praw do 

poszczególnych elementów spotu lub zgody na ich 

wykorzystanie,

• wzór zgody OPP na emisję spotu i jego 

umieszczenie na stronie internetowej WWW,

• wzór metryki spotu.

• Na stronach internetowych WWW rozgłośni 

regionalnej PR i ośrodka regionalnego TVP 

zamieszane są wymogi techniczne dotyczące 

spotów (odpowiednio telewizyjnych i radiowych).

• Treści audycji prezentujących kampanie społeczne 

nie mogą zawierać:

• logotypów oraz nazw podmiotów innych niż 

organizacje prowadzące działalność pożytku 

publicznego,

• logotypów sponsorów, ani treści noszących 

znamiona przekazu reklamowego.

• Na stronach internetowych WWW rozgłośni 

regionalnej PR i ośrodka regionalnego TVP 

zamieszczona jest informacja o obowiązkach OPP, 

które skorzystają z bezpłatnego czasu antenowego.

• Obowiązki OPP, które skorzystają z bezpłatnego 

czasu antenowego:

• przesłanie sprawozdania z realizacji kampanii do 

Komisji,

• udostępnienie spotu na stronie internetowej WWW 

dedykowanej temu mechanizmowi,

• zamieszczenie stronie WWW informacji, czy 

organizacja skorzystała z tego mechanizmu oraz 

podsumowanie kampanii i jej efektów.

MINIMALNY REKOMENDOWANY

• Wsparcie organizacji w przygotowywaniu spotów 

i informowanie/szkolenie na temat tej możliwości, 

np. rodzaj prowadzonych od czasu do czasu 

otwartych spotkań o charakterze informacyjno–

doradczym organizowanych przez nadawców 

publicznych.

• Członkowie Komisji mogą korzystać z usług 

ekspertów zewnętrznych.

• Komisja powinna mieć możliwość zasięgania opinii 

różnych innych ekspertów w zależności od tematów 

poruszanych w danej kampanii, a także zapraszania 

ich do udziału w poszczególnych posiedzeniach.

• Z działalności Komisji składany jest raport końcowy. • Komisja kończy swoją pracę po złożeniu raportu 

końcowego ze swojej działalności Wojewódzkiej 

Radzie Działalności Pożytku Publicznego oraz 

Prezesowi rozgłośni regionalnej PR i Dyrektorowi 

ośrodka regionalnego TVP.

Standard dla organizacji pożytku publicznego

MINIMALNY REKOMENDOWANY

• W skład regionalnej Komisji ds. Opiniowania 

Kampanii Społecznych (zwanej dalej Komisją) 

wchodzi 2 przedstawicieli OPP (50% składu) 

wskazanych przez Wojewódzką Radę Działalności 

Pożytku Publicznego, w tym członka i zastępcę (wg 

parytetu: kobieta i mężczyzna).

• OPP są reprezentowani w Komisji przez osoby 

decyzyjne możliwie wysokiego szczebla. 

• Regionalna Komisja ds. Opiniowania Kampanii 

Społecznych jest powoływany z inicjatywy 

Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego.

• W skład Komisji wchodzi 2 oddelegowanych 

członków Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego (parytet – kobieta i mężczyzna).

• W zgłoszeniu powinny znaleźć się informacje 

o kandydacie i zastępcy w szczególności dotyczące 

doświadczenie w obszarze komunikacji społecznej 

i kampanii społecznych. Każde zgłoszenie powinno 

uzyskać poparcie przynajmniej 10 organizacji 

pozarządowych z województwa.

• Spośród nadesłanych zgłoszeń, Wojewódzka 

Rada Działalności Pożytku Publicznego wskaże 

dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych 

rekomendowanych do udziału w pracach Komisji 

wraz z zastępcami.

• Praca w Komisji ma charakter społeczny. 

Członkowie Komisji reprezentują swoje poglądy, 

a nie OPP, z którymi są związane.

• Komisja pracuje w oparciu o Regulamin Pracy 

Komisji ds. Opiniowania Kampanii Społecznych
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• Spotkania Komisji odbywają w miarę potrzeby, ale 

nie rzadziej niż raz na kwartał w miejscu ustalonym 

przez Komisję.

• Spotkania Komisji odbywają nie częściej niż raz 

w miesiącu w siedzibie nadawcy publicznego. 

• OPP zamieszcza na swojej stronie internetowej 

WWW informacje o skorzystaniu z bezpłatnego 

czasu antenowego oraz podsumowanie kampanii 

i jej efektów.

• OPP przesyła sprawozdanie z realizacji kampanii 

do Komisji.

• OPP udostępnienia spot do umieszczenia go na 

stronie internetowej WWW dedykowanej temu 

mechanizmowi (wraz z informacją na temat zasad 

ponownego wykorzystania).

• Członek Komisji może zrezygnować z funkcji 

poprzez złożenie pisemnego oświadczenia 

o rezygnacji.

• Członkowie Komisji mogą korzystać z usług 

ekspertów zewnętrznych.

• Komisja powinna mieć możliwość zasięgania opinii 

różnych innych ekspertów w zależności od tematów 

poruszanych w danej kampanii, a także zapraszania 

ich do udziału w poszczególnych posiedzeniach.

• Z działalności Komisji składany jest raport końcowy. 

Raport jest zamieszczony na stronach nadawcy 

i WRDPP.

• Komisja składa raport końcowy ze swojej działalności 

Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku 

Publicznego oraz Prezesowi rozgłośni regionalnej PR 

i Dyrektorowi ośrodka regionalnego TVP.
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