
Tok, popierom inicjotywę Pono Ministro Bogdono Zdrojewskiego dlo zmion w Ustowie
o rodiofonii i telewizji ort. l5 ust.2 dotyczqcych ochrony języko polskiego w
progromoch rodiowych poprzez nodonie zopisowi treści: ,,Nodowcy progromów
rodiowych przeznoczojq co nojmniej 33 % kwortolnego czosu nodowonio w
progromie utworów słowno-mvzycznych no utwory, które sq wykonywone w języku
polskim' z tego co nojmniej75% w godzinoch ó_23'''

lmię Nozwisko Podpis
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Tak, popieram inicjatywę Pana Ministra Bogdana Zdrojewskiego dIa zmian w Ustawie o radiofonii i

telewizji art. 15 ust.2 dotyczących ochrony języka polskiego W programach radiowych poprzez

nadanie zapisowi treści: ,,Nadawcy programów radiowych przeznaczają co najmniej 33 %

kwartalnego czasu nadawania W programie utworów słowno-muzycznych na utwory, które są
wykonywane w języku polskim, z tego co najmniej 75 %o w godzinach 6-23" .
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Tak, popieram inicjatywę Pana Ministra Bogdana Zdrojewskiego dla zmian w Ustawie o radiofonii i

telewizji art. 15 ust.2 dotyczących ochrony języka polskiego W programach radiowych poprzez

nadanie zapisowi treści: ,,Nadawcy programów radiowych przeznaczają co najmniej 33 %

kwartalnego czasu nadawania w programie utworów słowno-muzycznych na utwory, które są

wykonywane w języku polskim, z tego co najmniej 75 %ow godzinach 5-23" .
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Tak, popieram inicjatywę Pana Ministra Bogdana Zdrojewskiego dla zmian w Ustawie o

radiofonii i telewizji ań. 15 ust.2 dotyczących ochrony języka polskiego w programach

radiowych poprzez nadanie zapisowi treści: ,,Nadawcy programów radiowych
pnzeznaczaiąco najmniej 33 o/o kwartalnego czasu nadawania w programie
utworów słowno-muzycznych na utwory, które są wykonlrwane w języku
polskim, z tego co najmniej 75 o/o w godzinach 6-23".
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Tak, popieram inicjatywę Pana Ministra Bogdana Zdrojewsl<iego dla zmian w Ustawie o radiofonii i

telewizji art. ].5 ust.2 dotyczących ochrony języka polskiego W programach radiowych poprzez

nadanie zapisowi treści: ,,Nadawcy programów radiowych przeznaczają co najmniej 33 %

kwartalnego czasu nadawania W programie utworów słowno-muzycznych na utwory, które są

wykonywane w języku polskim, z tego co najmniej 75 % w godzinach 6-Ż3" .

lmię Nazwisko Podpis
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Tak, popieram inicjatywę Pana Ministra Bogdana Zdrojewskiego dla zmian w Ustawie o radiofonii i

telewizji art. ].5 ust.2 dotyczących ochrony języka polskiego W programach radiowych poprzez

nadanie zapisowi treści: ,,Nadawcy programów radiowych przeznaczają co najmniej 33 %

kwartalnego czasu nadawania W programie utworów słowno_muzycznych na utwory, które są
wykonywane w języku polskim, z tego co najmniej 75 %o w godzinach 6-23" .
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Tak, popieram inicjatywę Pana Ministra Bogdana Zdrojewskiego dla zmian w Ustawie o radiofonii i

telewizji art. 15 ust.2 dotyczących ochrony języka polskiego w programach radiowych poprzez

nadanie zapisowi treści: ,,Nadawcy programów radiowych przeznaczaią co najmniei 33 o/o

kwartalnego czasu nadawania w programie utworów słowno-muzycznych na utwory, kóre są

wykonywane w języku polskim, z tego co najmniej 75 % w godzinach 6-23" .
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Tak, popieram inicjatywę Pana Ministra Bogdana Zdro.;ewskiego dla zmian w Ustawie o
radiofonii i telewizji ań' 't5 ust.2 dotyczących ochrony języka polskiego w programach

radiowych poprzez nadanie zapisowi treści: ,,Nadawcy programów radiowylch
płzeznaczĄą co najmniej 33 o/o kwańalnego czasu nadawania w programie
utworów słowno_muzycznych na utwory, które są wylkonywane w języku
polskim, z tego co najmniej 75 o/o w godzinach 6-23.

lmię Nazwisko Podpis
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Tak, popieram inicjatywę Pana Ministra Bogdana Zdrojewskiego dla zmian w Ustawie o radiofonii i

telewizji art. ].5 ust.2 dotyczących ochrony języka polskiego W progrąmach radiowych poprzez
nadanie zapisowi treści: ,,Nadawcy programów radiowych przeznaczają co najmniej 33 %

kwartalnego czasu nadawania W programie utworów słowno_muzycznych na utwory, które są
wykonywane w języku polskim, z tego co najmniej 75 %w godzinach 6-23" .
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Tak, popieram inicjatywę Pana Ministra Bogdana Zdrojewskiego dla zmian w Ustawie o radiofonii i

telewizji art. 15 ust.2 dotyczących ochrony języka polskiego W programach radiowych poprzez

nadanie zapisowi treści: ,,Nadawcy programów radiowych przeznaczają co najmniej 33 %

kwartalnego czasu nadawania w programie utworów słowno-muzycznych na utwory, które są

wykonywane w języku polskim, z tego co najmniej 75 % w godzlnach 6-23" .
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TaĘ popieram inicjatywę Pana Ministra Bogdana Zdrojewskiego dla zmian w Ustawie o radiofonii i

telewizji art. 15 ust.Z dotyczących ochrony języka polskiego W programach radiowych poprzez
nadanie zapisowi treści: ,,Nadawcy programów radiowych przeznaczają co najmniej g3 %

kwartalnego czasu nadawania W programie utworów słowno-murycznych na utwory, które są
wykonywane w języku polskim, z tego co najmniej 75%w godzinach 6-23".

lmię Nazwisko Podpis

&?z€eoR-L 3ir)R.ĄCH 4źuv
ltq.fd ilął,r* Nó A*,h AłtV
ą"łd ?r'ł*'Ir*' 

l A|*'
J,,-ll,,A, 

rrt

3oq {uł LLo e"śąL'ps L4l' W
Juutttsz t(Aytlu KuźNłł+ Ć-: f-ffiilrlrtr-

r-,t/



Tak, popieram inicjatywę Pana Ministra Bogdana Zdrojewskiego dla zmian w Ustawie o radiofonii i
telewizji art. 15 ust.2 dotyczących ochrony języka polskiego w progrąmach radiowych poprzez
nadanie zapisowi treści: ,,Nadawcy programów radiowych przeznaczają co najmniej 33 %
kwańalnego czasu nadawania w programie utworów słowno-muzycznych na utworyo które są
wykonywane w jęryku polskim, z tego co najmniej 75 "ń w godzinach 6-Ż3- .
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Tak, popieram inicjatywę Pana Ministra Bogdana Zdrojewskiego dla zmian w Ustawie o
radiofonii i telewizji art. 15 ust.2 dotyczących ochrony języka polskiego w programach

radiowych poprzez nadanię zapisowi treści: ,,Nadawcy programów radiowych
przeznaczają co najmniej 33 oń kwartalnego czasu nadawania w programie utworów
słowno_murycznych na utwory, które są wykonywane w jęryku polskim, z tego co
najmniej 75ońw godzinach 6-23".
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Tak, popieram inicjatywę Pana Ministra Bogdana Zdrojewskiego dla zmian w Ustawie o radiofonii i

telewizji art' ].5 ust.2 dotyczących ochrony języka polskiego W programach radiowych poprzez

nadanie zapisowi treści: ,,Nadawcy programów radiowych przeznaczają co naimniej 33 %

kwartalnego czasu nadawania w programie utworów słowno-muzycznych na utwory, które są

wykonywane w języku polskim, z tego co najmniej 75 % w godzinach 6-23" .
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