
TVP SA, program TVP HD, konc nr 383/2008-T                                        Plan programowy na 2014 r.

6935:00:00

UWAGA: Jeśli dana audycja będzie zbudowana z elementów należących do różnych kategorii, należy każdą jej część zaliczyć do właściwej kategorii

FABUŁA
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Tytuły / Nazwy audycji planowanych

Średni czas 

trwania 

pojedynczego 

wydania 

audycji       

Liczba 

wydań 

audycji w 

tygodniu       

(jeśli 

nadawana 

rzadziej podać 

jak często np. 

1/mc )

W jakich 

miesiącach 

audycja 

będzie 

nadawana 

(np. I-XII, II-

VI, VII-VIII 

itd.)

Godziny 

rozpowszec

hniania 

audycji/ 

cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania 

audycji w ciągu 

roku  

Udział czasu 

audycji w 

rocznym 

programie 

(%)

Adresat 

audycji: 

(wpisać 

odbiorców: 

dzieci -D, 

młodzież - M, 

niepełnosprawni 

- NP, seniorzy - 

S, uniwersalny - 

U)

Czy audycji 

towarzyszyć 

będzie oferta 

multimedial

na (Tak-

T/Nie-N)*

Czy audycja 

będzie 

wspólnym 

przedwsięzię

ciem spółek 

mediów 

publicznych 

(Tak-T/Nie-

N)*

Udogodnienia dla niepełnospr. 

(wpisać rodzaj: 

audiodeskrypcja, napisy dla 

niesłyszących, język migowy) 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13

1 film fabularny - produkcja TVP, premiera 01:40:00 1/3mc I-XII cała doba 15:00:00 0,22% U T N audiodeskrypcja

2

film fabularny - produkcja TVP, powtórka 

(Autoportet z kochanką , Jutro idziemy do 

kina , Ostatnia akcja , Pianista , 

Pułkownik Kwiatkowski , Ranczo 

Wilkowyje )

01:40:00 8 I-XII cała doba 1200:00:00 17,30% U T N audiodeskrypcja

3 film fabularny - licencyjny, premiera 01:40:00 1/3mc I-XII cała doba 8:00:00 0,12% U T N audiodeskrypcja

4 film fabularny licencyjny, powtórka 01:40:00 2/mc I-XII cała doba 108:00:00 1,56% U T N audiodeskrypcja

5 film fabularny licencyjny, premiera 01:40:00 1/mc I-XII cała doba 20:00:00 0,29% U T N audiodeskrypcja

6 film fabularny licencyjny, powtórka 01:40:00 2/mc I-XII cała doba 30:00:00 0,43% U T N audiodeskrypcja

7 serial fabularny produkcja TVP, premiera 00:45:00 5 I-XII cała doba 120:00:00 1,73% U T N audiodeskrypcja

8 serial fabularny produkcja TVP, powtórka 00:45:00 15 I-XII cała doba 2077:00:00 29,95% U T N audiodeskrypcja

9 serial fabularny licencja, premiera 00:45:00 2 I-XII cała doba 52:00:00 0,75% U T N audiodeskrypcja

10 serial fabularny licencja, powtórka 00:45:00 4 I-XII cała doba 457:00:00 6,59% U T N audiodeskrypcja

11 serial fabularny licencja, premiera 00:45:00 1 III-VI cała doba 19:00:00 0,27% U T N audiodeskrypcja

12 serial fabularny licencja, powtórka 00:45:00 2 IX-XII cała doba 36:00:00 0,52% U T N audiodeskrypcja

RAZEM 4142:00:00 59,73%

* Jeśli TAK, należy opisać w załączniku nr 1

W tym: 

244:00:00 3,52%

3898:00:00 56,21%

Czas trwania premier

Czas trwania powtórek

Roczny czas emisji programu 

(liczba godzin)

Film fabularny krajowy

Film fabularny 

zagraniczny

Serial fabularny krajowy

Serial fabularny 

zagraniczny



TVP SA, program TVP HD, konc nr 383/2008-T                                        Plan programowy na 2014 r.

6935:00:00

UWAGA: Jeśli dana audycja będzie zbudowana z elementów należących do różnych kategorii, należy każdą jej część zaliczyć do właściwej kategorii

DOKUMENT
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Tytuły / Nazwy audycji 

planowanych

Średni czas 

trwania 

pojedynczego 

wydania 

audycji       

Liczba 

wydań 

audycji w 

tygodniu       

(jeśli 

nadawana 

rzadziej podać 

jak często np. 

1/mc )

W jakich 

miesiącach 

audycja 

będzie 

nadawana 

(np. I-XII, II-

VI, VII-VIII 

itd.)

Godziny 

rozpowszec

hniania 

audycji/ 

cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania 

audycji w ciągu 

roku  

Udział czasu 

audycji w 

rocznym 

programie 

(%)

Adresat audycji: 

(wpisać 

odbiorców: dzieci -

D, młodzież - M, 

niepełnosprawni - 

NP, seniorzy - S, 

uniwersalny - U)

Czy audycji 

towarzyszyć 

będzie oferta 

multimedialn

a (Tak-T/Nie-

N)*

Czy audycja 

będzie 

wspólnym 

przedwsięzię

ciem spółek 

mediów 

publicznych 

(Tak-T/Nie-

N)*

Udogodnienia dla 

niepełnospr. (wpisać rodzaj: 

audiodeskrypcja, napisy dla 

niesłyszących, język migowy) 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13

13
serial dokumentalny 

produkcja TVP, premiera
30:00:00 1/mc I-XII cała doba 07:00:00 0,10% U T N audiodeskrypcja

14
serial dokumentalny 

produkcja TVP, powtórka
30:00:00 1/mc I-XII cała doba 43:00:00 0,62% U T N audiodeskrypcja

15
serial dokumentalny, 

premiera
40:00:00 1/3mc I-XII cała doba 06:00:00 0,09% U T N audiodeskrypcja

16
serial dokumentalny, 

powtórka
40:00:00 1/3mc I-XII cała doba 06:00:00 0,09% U T N audiodeskrypcja

17
film dokumentalny 

licencyjny, premiera
50:00:00 1/mc I-XII cała doba 08:00:00 0,12% U T N audiodeskrypcja

18
film dokumentalny 

licencyjny,powtórka
50:00:00 1/mc I-XII cała doba 08:00:00 0,12% U T N audiodeskrypcja

19
film dokumentalny 

produkcja TVP, premiera
50:00:00 1/mc I-XII cała doba 07:00:00 0,10% U T N audiodeskrypcja

20
film dokumentalny, 

produkcja TVP, powtórka
50:00:00 1/mc I-XII cała doba 07:00:00 0,10% U T N audiodeskrypcja

21
film dokumentalny 

premiera
50:00:00 1/2mc I-XII cała doba 04:00:00 0,06% U T N audiodeskrypcja

22
film dokumentalny 

powtórka
50:00:00 1/2mc I-XII cała doba 04:00:00 0,06% U T N audiodeskrypcja

RAZEM 100:00:00 1,44%

* Jeśli TAK, należy opisać w załączniku nr 1

W tym: 

32:00:00 0,46%

68:00:00 0,98%

Czas trwania premier

Czas trwania powtórek

Roczny czas emisji programu 

(liczba godzin)

Serial dokumentalny 

krajowy

Serial dokumentalny 

zagraniczny

Film dokumentalny 

krajowy

Film dokumentalny 

zagraniczny
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UWAGA: Jeśli dana audycja będzie zbudowana z elementów należących do różnych kategorii, należy każdą jej część zaliczyć do właściwej kategorii

TEATR
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Tytuły / Nazwy audycji 

planowanych

Średni czas 

trwania 

pojedynczego 

wydania 

audycji       

Liczba 

wydań 

audycji w 

tygodniu       

(jeśli 

nadawana 

rzadziej podać 

jak często np. 

1/mc )

W jakich 

miesiącach 

audycja 

będzie 

nadawana 

(np. I-XII, II-

VI, VII-VIII 

itd.)

Godziny 

rozpowszec

hniania 

audycji/ 

cyklu

(od - do)

 Łączny 

czas 

nadawan

ia 

audycji 

w ciągu 

roku  

Udział czasu 

audycji w 

rocznym 

programie 

(%)

Adresat audycji: 

(wpisać 

odbiorców: dzieci 

-D, młodzież - M, 

niepełnosprawni - 

NP, seniorzy - S, 

uniwersalny - U)

Czy audycji 

towarzyszyć 

będzie oferta 

multimedialn

a (Tak-T/Nie-

N)*

Czy audycja 

będzie 

wspólnym 

przedwsięzię

ciem spółek 

mediów 

publicznych 

(Tak-T/Nie-

N)*

Udogodnienia 

dla 

niepełnospr. 

(wpisać rodzaj: 

audiodeskrypcj

a, napisy dla 

niesłyszących, 

język migowy) 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13

0 0 0 0 0 0 #DZIEL/0! 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 #DZIEL/0! 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 #DZIEL/0! 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 #DZIEL/0! 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 #DZIEL/0! 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 #DZIEL/0! 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 #DZIEL/0! 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 #DZIEL/0! 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 #DZIEL/0! 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 #DZIEL/0! 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 #DZIEL/0! 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 #DZIEL/0! 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 #DZIEL/0! 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 #DZIEL/0! 0 0 0 0

RAZEM 0:00:00 #DZIEL/0!

* Jeśli TAK, należy opisać w załączniku nr 1

W tym: 

0:00:00 #DZIEL/0!

0:00:00 #DZIEL/0!

Roczny czas emisji programu 

(liczba godzin)

Czas trwania powtórek

Spektakle teatralne

Formy udramatyzowane

Czas trwania premier
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UWAGA: Jeśli dana audycja będzie zbudowana z elementów należących do różnych kategorii, należy każdą jej część zaliczyć do właściwej kategorii

Dzieci i młodzież
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Tytuły / Nazwy audycji 

planowanych

Średni czas 

trwania 

pojedynczego 

wydania 

audycji       

Liczba 

wydań 

audycji w 

tygodniu       

(jeśli 

nadawana 

rzadziej podać 

jak często np. 

1/mc )

W jakich 

miesiącach 

audycja 

będzie 

nadawana 

(np. I-XII, II-

VI, VII-VIII 

itd.)

Godziny 

rozpowszechnia

nia audycji/ 

cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania 

audycji w ciągu 

roku  

Udział czasu 

audycji w 

rocznym 

programie 

(%)

Adresat audycji: 

(wpisać 

odbiorców: dzieci 

-D, młodzież - M, 

niepełnosprawni - 

NP, seniorzy - S, 

uniwersalny - U)

Czy audycji 

towarzyszyć 

będzie oferta 

multimedialn

a (Tak-T/Nie-

N)*

Czy audycja 

będzie 

wspólnym 

przedwsięzię

ciem spółek 

mediów 

publicznych 

(Tak-T/Nie-

N)*

Udogodnienia dla 

niepełnospr. (wpisać 

rodzaj: 

audiodeskrypcja, napisy 

dla niesłyszących, język 

migowy) 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13

23
Awantura o Basię 

(powtórka)
00:25:00 1/3mc I-XII

07:00:00-

20:00:00
09:00:00 0,13% M T N audiodeskrypcja

24
Panna z mokrą głową 

(powtórka)
00:25:00 1/3mc I-XII

07:00:00-

20:00:00
10:00:00 0,14% M T N audiodeskrypcja

25
Plecak pełen przygód  

(powtórka)
00:25:00 1/3mc I-XII

07:00:00-

20:00:00
10:00:00 0,14% M T N audiodeskrypcja

26
Syzyfowe prace 

(powtórka)
00:55:00 1/3mc I-XII

07:00:00-

20:00:00
05:00:00 0,07% M T N audiodeskrypcja

27
Szatan z siódmej klasy 

(powtórka)
00:45:00 1/3mc I-XII

07:00:00-

20:00:00
10:00:00 0,14% M T N audiodeskrypcja

28 inne (premiery) 00:45:00 1/3mc I-XII
07:00:00-

20:00:00
05:00:00 0,07% M T N audiodeskrypcja

29
Magiczne drzewo 

(powtórka)
01:20:00 1/mc I-XII

07:00:00-

20:00:00
10:00:00 0,14% M T N audiodeskrypcja

30
Szatan z siódmej klasy 

(powtórka)
01:40:00 1/mc I-XII

07:00:00-

20:00:00
10:00:00 0,14% M T N audiodeskrypcja

RAZEM 144:00:00 2,08%

* Jeśli TAK, należy opisać w załączniku nr 1

W tym: 

5:00:00 0,07%

139:00:00 2,00%

Roczny czas emisji 

programu (liczba godzin)

Serial fabularny

Film fabularny

Czas trwania powtórek

Czas trwania premier
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UWAGA: Jeśli dana audycja będzie zbudowana z elementów należących do różnych kategorii, należy każdą jej część zaliczyć do właściwej kategorii

SPORT
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Tytuły / Nazwy 

audycji 

planowanych

Średni czas 

trwania 

pojedynczego 

wydania 

audycji       

Liczba 

wydań 

audycji w 

tygodniu       

(jeśli 

nadawana 

rzadziej podać 

jak często np. 

1/mc )

W jakich 

miesiącach 

audycja 

będzie 

nadawana 

(np. I-XII, II-

VI, VII-VIII 

itd.)

Godziny 

rozpowszec

hniania 

audycji/ 

cyklu

(od - do)

 Łączny 

czas 

nadawani

a audycji 

w ciągu 

roku  

Udział czasu 

audycji w 

rocznym 

programie 

(%)

Adresat 

audycji: 

(wpisać 

odbiorców: 

dzieci -D, 

młodzież - M, 

niepełnosprawni 

- NP, seniorzy - 

S, uniwersalny - 

U)

Czy audycji 

towarzyszyć 

będzie oferta 

multimedialn

a (Tak-T/Nie-

N)*

Czy audycja 

będzie 

wspólnym 

przedwsięzię

ciem spółek 

mediów 

publicznych 

(Tak-T/Nie-

N)*

Udogodnienia 

dla 

niepełnospr. 

(wpisać rodzaj: 

audiodeskrypcj

a, napisy dla 

niesłyszących, 

język migowy) 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13

31

Pasja ekstremalna 

produkcja własna 

(powtórka)

00:20:00 1 I-XII cała doba 30:00:00 0,43% U T N 0

32

inne (premiera) 

programy związane z 

MŚ 2014 itp.

0:30:00 1 IV-VII cala doba 10:00:00 0,14% U T N 0

Transmisje i relacje 33 różne (premiera) 01:30:00 1/3mc I-XII cała doba 20:00:00 0,29% U T N 0

RAZEM 60:00:00 0,87%

* Jeśli TAK, należy opisać w załączniku nr 1

W tym: 

30:00:00 0,43%

30:00:00 0,43%

Czas trwania premier

Czas trwania powtórek

Roczny czas emisji programu 

(liczba godzin)

Magazyn
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MUZYKA
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Tytuły / Nazwy audycji 

planowanych

Średni czas 

trwania 

pojedynczego 

wydania 

audycji       

Liczba 

wydań 

audycji w 

tygodniu       

(jeśli 

nadawana 

rzadziej podać 

jak często np. 

1/mc )

W jakich 

miesiącach 

audycja 

będzie 

nadawana 

(np. I-XII, II-

VI, VII-VIII 

itd.)

Godziny 

rozpowszec

hniania 

audycji/ 

cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania 

audycji w ciągu 

roku  

Udział czasu 

audycji w 

rocznym 

programie 

(%)

Adresat audycji: 

(wpisać 

odbiorców: 

dzieci -D, 

młodzież - M, 

niepełnosprawni - 

NP, seniorzy - S, 

uniwersalny - U)

Czy audycji 

towarzyszyć 

będzie oferta 

multimedialn

a (Tak-T/Nie-

N)*

Czy audycja 

będzie 

wspólnym 

przedwsięzię

ciem spółek 

mediów 

publicznych 

(Tak-T/Nie-

N)*

Udogodnienia 

dla 

niepełnospr. 

(wpisać rodzaj: 

audiodeskrypcj

a, napisy dla 

niesłyszących, 

język migowy) 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13

34
muzyka rozrywkowa 

produkcja TVP, premiera
00:50:00 1/mc I-XII cała doba 05:00:00 0,07% U T N 0

35

muzyka rozrywkowa 

produkcja TVP, powtórka 

(Hit generator , Festiwale 

Opolskie , Koncerty Made 

in Polska , Szansa na 

sukces )

00:50:00 2 I-XII cała doba 175:00:00 2,52% U T N 0

36

muzyka rozrywkowa - 

licencja, premiera (Bitwa 

na głosy , The voice of 

Poland )

01:00:00 1/3mc I-XII cała doba 30:00:00 0,43% U T N 0

37

muzyka rozrywkowa -

licencja, powtórka 

(Koncerty w radiowej 

Czwórce )

00:20:00 1 I-XII cała doba 04:00:00 0,06% U T N 0

38
muzyka rozrywkowa 

licencja, premiera
00:50:00 1/3mc I-XII cała doba 03:00:00 0,04% U T N 0

39
muzyka rozrywkowa, 

powtórka
00:50:00 1/3mc I-XII cała doba 03:00:00 0,04% U T N 0

RAZEM 220:00:00 3,17%

* Jeśli TAK, należy opisać w załączniku nr 1

W tym: 

38:00:00 0,55%

182:00:00 2,62%Czas trwania powtórek

Czas trwania premier

Roczny czas emisji 

programu (liczba godzin)

Audcje prezentujace 

polską muzykę 

rozrywkową

Muzyka 

rozrywkowa 

zagraniczna
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ROZRYWKA

N
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au
d

y
cj

i 
(t

ak
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ąc
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Tytuły / Nazwy audycji 

planowanych

Średni czas 

trwania 

pojedynczeg

o wydania 

audycji       

Liczba 

wydań 

audycji w 

tygodniu       

(jeśli 

nadawana 

rzadziej 

podać jak 

często np. 

1/mc )

W jakich 

miesiącach 

audycja 

będzie 

nadawana 

(np. I-XII, II-

VI, VII-VIII 

itd.)

Godziny 

rozpowszec

hniania 

audycji/ 

cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania 

audycji w 

ciągu roku  

Udział czasu 

audycji w 

rocznym 

programie 

(%)

Adresat 

audycji: 

(wpisać 

odbiorców: 

dzieci -D, 

młodzież - M, 

niepełnospraw

ni - NP, 

seniorzy - S, 

uniwersalny - 

U)

Czy audycji 

towarzyszyć 

będzie oferta 

multimedialn

a (Tak-T/Nie-

N)*

Czy audycja 

będzie 

wspólnym 

przedwsięzię

ciem spółek 

mediów 

publicznych 

(Tak-T/Nie-

N)*

Udogodnienia 

dla niepełnospr. 

(wpisać rodzaj: 

audiodeskrypcja, 

napisy dla 

niesłyszących, 

język migowy) 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13

40
Kabarety produkcja TVP, 

premiera
00:50:00 1/mc I-XII cała doba 10:00:00 0,14% U T N 0

41

Kabarety produkcja TVP, 

powtórka (Kabaretowy 

Klub Dwójki, Kabaretony 

z festiwali Opolskich, 

Kabaretożercy, 

Laskowik&Malicki)

00:50:00 2 I-XII cała doba 100:00:00 1,44% U T N 0

42
Makłowicz w podróży 

produkcja TVP, premiera
00:25:00 1 I-XII cała doba 10:00:00 0,14% U N N audiodeskrypcja

43
Makłowicz w podróży 

produkcja TVP, powtórka
00:25:00 6 I-XII cała doba 390:00:00 5,62% U T N audiodeskrypcja

44
Michel ze smakiem 

produkcja TVP, powtórka
00:25:00 1 I-XII cała doba 08:00:00 0,12% U T N 0

45
Teo-ria smaku produkcja 

TVP, powtórka
00:25:00 1 I-XII cała doba 20:00:00 0,29% U T N 0

Roczny czas emisji 

programu (liczba godzin)

Różnorodne formy 

rozrywkowej 

twórczości 

audiowizualnej

Inne audycje o 

charakterze 

rozrywkowym 



46
Wojciech Cejrowski 

produkcja TVP, powtórka
00:25:00 6 I-XII cała doba 280:00:00 4,04% U T N audiodeskrypcja

47 inne 00:25:00 1 III-VI cała doba 06:00:00 0,09% U T N

RAZEM 824:00:00 11,88%

* Jeśli TAK, należy opisać w załączniku nr 1

W tym: 

20:00:00 0,29%

804:00:00 11,59%

Czas trwania premier

Czas trwania powtórek

Inne audycje o 

charakterze 

rozrywkowym 
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6935:00:00

 Łączny czas 

nadawania  w 

ciągu roku 

Udział czasu 

audycji w rocznym 

programie (% )

1 2 3

Ogłoszenia nadawcy 150:00:00 2%

Autopromocja 180:00:00 3%

Reklama i telesprzedaż 1115:00:00 16%

Roczny czas emisji programu (liczba godzin)



Załącznik nr 1

TVP SA, program TVP HD, konc nr 383/2008-T                                        Plan programowy na 2014 r.

Numer 

audycji 

(tożsamy z 

wpisanym w 

kolumnę nr 1 

formularza 

planów )

Tytuł planowanej 

audycji (jeśli dany tytuł 

jest nową pozycją w 

programie - wpisać: nowa 

audycja )

Opis audycji                                                      

(dziedziny i obszary tematyczne; adresat; jeśli dotyczy 

tematyki regionalnej –  w jakim zakresie)

Jeżeli audycji będzie towarzyszyła 

tzw. oferta multimedialna – należy 

ją scharakteryzować 

Jeżeli audycja będzie wspólnym 

przedsięwzięciem programowym z 

innym programem lub spółką mediów 

publicznych - podać nazwę spółki oraz 

opisać na czym ta współpraca będzie 

polegała

1 2 3 4 5

1
film fabularny - produkcja 

TVP, premiera 

Filmy  fabularne wyprodukowane przez TVP lub powstałe w 

koprodukcji. Tematyka uniwersalna: dramaty obyczajowe, 

psychologiczne, filmy kryminalne, sensacyjne i historyczne, 

komedie (np. Młyn i krzyż, Pokłosi e).

promocja na stronie internetowej tvp.pl 

oraz facebook (wideo, zdjęcia)
0

2
film fabularny - produkcja 

TVP, powtórka 

Filmy  fabularne wyprodukowane przez TVP lub powstałe w 

koprodukcji. Tematyka uniwersalna: dramaty obyczajowe, 

psychologiczne, filmy kryminalne, sensacyjne i 

historyczne,komedie (np Autoportet z kochanką , Jutro 

idziemy do kina ,Ostatnia akcja , Pianista , Pułkownik 

Kwiatkowski , Ranczo Wilkowyje ).

promocja na stronie internetowej tvp.pl 

oraz facebook (wideo, zdjęcia)
0

3
film fabularny licencyjny, 

premiera

Filmy  fabularne krajowe pozyskane na licencji. Tematyka 

uniwersalna: dramaty obyczajowe, psychologiczne, filmy 

kryminalne, sensacyjne i historyczne, komedie. 

promocja na stronie internetowej tvp.pl 

oraz facebook (wideo, zdjęcia)
0

Informacje o planowanych audycjach/cyklach



4
film fabularny licencyjny, 

powtórka

Filmy  fabularne wyprodukowane przez TVP lub powstałe w 

koprodukcji. Tematyka uniwersalna: dramaty obyczajowe, 

psychologiczne, filmy kryminalne, sensacyjne i 

historyczne,komedie (np Złoty środek , Dom zły , Rewers , 

Trick , Randka w ciemno , Wygrany ).

promocja na stronie internetowej tvp.pl 

oraz facebook (wideo, zdjęcia)
0

5
film fabularny licencyjny, 

premiera

Filmy zagraniczne pozyskane na licencji. Tematyka 

uniwersalna jw. (Slumdog. Milioner z ulicy , The Fighter ). 

promocja na stronie internetowej tvp.pl 

oraz facebook (wideo, zdjęcia)
0

6
film fabularny licencyjny, 

powtórka

Filmy zagraniczne pozyskane na licencji. Tematyka 

uniwersalna jw. (Brat 1 , Brat 2 , Wygnanie , Kukułka ).

promocja na stronie internetowej tvp.pl 

oraz facebook (wideo, zdjęcia)
0

7
serial fabularny produkcja 

TVP, premiera

Nowości i kontynuacje starych sezonów seriali 

produkowanych przez TVP. Dodatkowo cyfrowe 

rekonstrukcje kultowych polskich seriali wykonane przez 

ODiZP (Alternatywy 4 , Zmiennicy )

promocja na stronie internetowej tvp.pl 

oraz facebook (wideo, zdjęcia)
0

8
serial fabularny produkcja 

TVP, powtórka

Powtórki seriali wyprodukowanych przez TVP, tematyka 

uniwersalna (Czas honoru , Ranczo ).

promocja na stronie internetowej tvp.pl 

oraz facebook (wideo, zdjęcia)
0

9
serial fabularny licencja, 

premiera

Seriale fabularne pozyskane na licencji, tematyka 

uniwersalna.

promocja na stronie internetowej tvp.pl 

oraz facebook (wideo, zdjęcia)
0

10
serial fabularny licencja, 

powtórka

Seriale fabularne pozyskane na licencji, tematyka 

uniwersalna.

promocja na stronie internetowej tvp.pl 

oraz facebook (wideo, zdjęcia)
0

11
serial fabularny licencja, 

premiera

Serial fabularny zagraniczny pozyskany na licencji. 

Tematyka uniwersalna. Trwają prace nad pozyskaniem 

contentu.

promocja na stronie internetowej tvp.pl 

oraz facebook (wideo, zdjęcia)
0

12
serial fabularny licencja, 

powtórka

Serial fabularny zagraniczny pozyskany na licencji. 

Tematyka uniwersalna.Trwają prace nad pozyskaniem 

contentu

promocja na stronie internetowej tvp.pl 

oraz facebook (wideo, zdjęcia)
0

13
serial dokumentalny 

produkcja TVP, premiera

Serial dokumentalny produkcji TVP. Emisja w TVP HD po 

emisji w głównych antenach

promocja na stronie internetowej tvp.pl 

oraz facebook (wideo, zdjęcia)
0

14
serial dokumentalny 

produkcja TVP, powtórka
Serial dokumentalny produkcji TVP

promocja na stronie internetowej tvp.pl 

oraz facebook (wideo, zdjęcia)
0

15 serial dokumentalny, premiera
Serial dokumentalny zagraniczny pozyskany na licencji. 

Trwają prace nad pozyskaniem contentu.

promocja na stronie internetowej tvp.pl 

oraz facebook (wideo, zdjęcia)
0

16 serial dokumentalny,powtórka
Serial dokumentalny zagraniczny pozyskany na licencji. 

Trwają prace nad pozyskaniem contentu.

promocja na stronie internetowej tvp.pl 

oraz facebook (wideo, zdjęcia)
0



17
film dokumentalny 

licencyjny, premiera

Film dokumentalny pozyskany na licencji. Trwają prace nad 

pozyskaniem contentu

promocja na stronie internetowej tvp.pl 

oraz facebook (wideo, zdjęcia)
0

18
film dokumentalny 

licencyjny, powtórka

Film dokumentalny pozyskany na licencji. Trwają prace nad 

pozyskaniem contentu.

promocja na stronie internetowej tvp.pl 

oraz facebook (wideo, zdjęcia)
0

19
film dokumentalny produkcja 

TVP, premiera

Film dokumentalny produkcji TVP. Premiera po emisji w 

antenach głównych. Tematyka społeczna, historyczna, 

podróznicza. 

promocja na stronie internetowej tvp.pl 

oraz facebook (wideo, zdjęcia)
0

20
film dokumentalny, produkcja 

TVP, powtórka

Film dokumentalny wyprodukowany przez TVP. Tematyka 

społeczna, historyczna i podróżnicza (np. Ludzie z bagien , 

Tata zza żelaznej kurtyny , Wojtek, niedźwiedź który poszedł 

na wojnę , Maria, Kręć! Jak kochasz to kręć , Argentyńska 

lekcja , Przeżyć Afganistan , Lekarze , Trzcinica - Karpacka 

Troja , Deklaracja niepodległości , Agnieszki tu nie ma) .

promocja na stronie internetowej tvp.pl 

oraz facebook (wideo, zdjęcia)
0

21 film dokumentalny premiera
Film dokumentalny zagraniczny pozyskany na licencji 

Trwaja prace nad pozyskaniem contentu.

promocja na stronie internetowej tvp.pl 

oraz facebook (wideo, zdjęcia)
0

22 film dokumentalny powtórka
Film dokumentalny zagraniczny pozyskany na licencji. 

Trwaja prace nad pozyskaniem contentu.

promocja na stronie internetowej tvp.pl 

oraz facebook (wideo, zdjęcia)
0

23 Awantura o Basię  (powtórka)
Serial fabularny o tematyce przygodowej, skierowany do 

młodych widzów.

promocja na stronie internetowej tvp.pl 

oraz facebook (wideo, zdjęcia)
0

24
Panna z mokrą głową 

(powtórka)

Serial fabularny o tematyce przygodowej, skierowany do 

młodych widzów.

promocja na stronie internetowej tvp.pl 

oraz facebook (wideo, zdjęcia)
0

25
Plecak pełen przygód  

(powtórka)

Serial fabularny o tematyce przygodowej skierowany do 

młodych widzów.

promocja na stronie internetowej tvp.pl 

oraz facebook (wideo, zdjęcia)
0

26 Syzyfowe prace  (powtórka)
Serial fabularny o tematyce historycznej skierowany do 

młodych widzów.

promocja na stronie internetowej tvp.pl 

oraz facebook (wideo, zdjęcia)
0

27
Szatan z siódmej klasy 

(powtórka)

Serial fabularny o tematyce przygodowej, skierowany do 

młodych widzów.

promocja na stronie internetowej tvp.pl 

oraz facebook (wideo, zdjęcia)
0

28 inne (premiery)
Inne seriale fabularne skierowane do młodych widzów 

trwają prace nad pozyskaniem contentu.

promocja na stronie internetowej tvp.pl 

oraz facebook (wideo, zdjęcia)
0

29 Magiczne drzewo (powtórka)
Film fabularny o tematyce przygodowej, skierowany do 

młodych widzów.

promocja na stronie internetowej tvp.pl 

oraz facebook (wideo, zdjęcia)
0

30
Szatan z siódmej klasy 

(powtórka)

Film fabularny o tematyce przygodowej, skierowany do 

młodych widzów.

promocja na stronie internetowej tvp.pl 

oraz facebook (wideo, zdjęcia)
0

31
pasja ekstremalna produkcja 

własna (powtórka)

Magazyn o sportach ektremalnych produkcji własnej. 

Adresat audycji - ogół publiczności.

promocja na stronie internetowej tvp.pl 

oraz facebook (wideo, zdjęcia)
0

32
inne (premiera) programy 

związane z MŚ 2014 itp.

Programy związane z piłkarskimi  MŚ w 2014, krótkie 

formy przybliżające nadchodzące wydarzenia.

promocja na stronie internetowej tvp.pl 

oraz facebook (wideo, zdjęcia)
0



33 różne (premiera)
Transmisje i relacje sportowe. Trwają prace nad 

pozyskaniem contentu.

promocja na stronie internetowej tvp.pl 

oraz facebook (wideo, zdjęcia)
0

34
muzyka rozrywkowa 

produkcja TVP,premiera
Programy muzyczne premierowe produkcji TVP. 

promocja na stronie internetowej tvp.pl 

oraz facebook (wideo, zdjęcia)
0

35

muzyka rozrywkowa 

produkcja TVP,powtórka (Hit 

generator, Festiwale 

Opolskie, Koncerty Made in 

Polska, Szansa na sukces)

Programy muzyczne powtórkowe  produkcji TVP 

skierowane do ogółu publiczności. 

promocja na stronie internetowej tvp.pl 

oraz facebook (wideo, zdjęcia)
0

36

muzyka rozrywkowa- 

licencja, premiera (Bitwa na 

głosy, The voice of Poland)

Programy muzyczne rozrywkowe (formaty), np. kontynuacje 

The Voice of Poland  czy Bitwy na głosy.

promocja na stronie internetowej tvp.pl 

oraz facebook (wideo, zdjęcia)
0

37

muzyka rozrywkowa-licencja, 

powtórka (Koncerty w 

radiowej Czwórce)

Audycje prezentujące muzykę rozrywkową pozyskaną na 

licencji, skierowane do ogółu odbiorców

promocja na stronie internetowej tvp.pl 

oraz facebook (wideo, zdjęcia)

Współpraca z Polskim Radiem Czwórką 

polegająca na wzajemnym udzieleniu licencji 

na pozycje programowe.

38
muzyka rozrywkowa licencja, 

premiera

Muzyka rozrywkowa zagraniczna pozyskana na licencji. 

Trwają pracę nad pozyskaniem contentu.

promocja na stronie internetowej tvp.pl 

oraz facebook (wideo, zdjęcia)
0

39
muzyka rozrywkowa, 

powtórka

Muzyka rozrywkowa zagraniczna , adresowana do ogółu 

odbiorców.

promocja na stronie internetowej tvp.pl 

oraz facebook (wideo, zdjęcia)
0

40
Kabarety produkcja TVP, 

premiera
Audycje o tematyce rozrywkowej produkcji TVP. 

promocja na stronie internetowej tvp.pl 

oraz facebook (wideo, zdjęcia)
0

41

Kabarety produkcja TVP, 

powtórka (Kabaretowy Klub 

Dwójki, Kabaretony z 

festiwali Opolskich, 

Kabaretożercy, 

Laskowik&Malicki)

Różnorodne formy rozrywkowej twórczości audiowizualnej 

produkcji TVP, skierowane do ogółu odbiorców.

promocja na stronie internetowej tvp.pl 

oraz facebook (wideo, zdjęcia)
0

42
Makłowicz w podróży 

produkcja TVP, powtórka

Audycja o charakterze edukacyjno - rozrywkowym. 

Produkcja na zlecenie TVP. Skierowana do ogółu 

publiczności

promocja na stronie internetowej tvp.pl 

oraz facebook (wideo, zdjęcia)
0

43
Makłowicz w podróży 

produkcja TVP, premiera

Audycja o charakterze edukacyjno - rozrywkowym. 

Produkcja na zlecenie TVP, skierowana do ogółu 

publiczności. 

promocja na stronie internetowej tvp.pl 

oraz facebook (wideo, zdjęcia)
0

44
Michel ze smakiem produkcja 

TVP, powtórka
Program rozrywkowy, produkcja na zlecenie TVP 

promocja na stronie internetowej tvp.pl 

oraz facebook (wideo, zdjęcia)
0



45
Teo-ria smaku produkcja 

TVP, powtórka

Audycja o charakterze rozrywkowym produkcji TVP, 

skierowana do ogółu publiczności

promocja na stronie internetowej tvp.pl 

oraz facebook (wideo, zdjęcia)
0

46
Wojciech Cejrowski 

produkcja TVP, powtórka

Audycja o charakterze rozrywkowym. Produkcja na zlecenie 

TVP, skierowana do ogółu publiczności

promocja na stronie internetowej tvp.pl 

oraz facebook (wideo, zdjęcia)
0

47 inne
Inne programy rozrywkowe. Trwają prace nad pozyskaniem 

contentu.

promocja na stronie internetowej tvp.pl 

oraz facebook (wideo, zdjęcia)
0



TVP SA, program TVP HD, konc nr 383/2008-T                                        Plan programowy na 2014 r.

Kategorie audycji                    

łącznie w roku       

 Łączny czas 

nadawania  w ciągu 

roku 

Udział czasu audycji 

w rocznym programie 

(% )

Czas trwania premier
Udział premier (% w 

roku)

Czas trwania 

powtórek

Udział powtórek (% 

w roku)

1 2 3 4 5 6 7

Film fabularny 4142:00:00 60% 244:00:00 4% 3898:00:00 56%

Film dokumentalny 100:00:00 1% 32:00:00 0% 68:00:00 1%

Teatr 0:00:00 0% 0:00:00 0% 0:00:00 0%

Audycje dla dzieci i młodzieży 144:00:00 2% 5:00:00 0% 139:00:00 2%

Sport 60:00:00 1% 30:00:00 0% 30:00:00 0%

Muzyka 220:00:00 3% 38:00:00 1% 182:00:00 3%

Rozrywka 824:00:00 12% 20:00:00 0% 804:00:00 12%

Ogłoszenia nadawcy 150:00:00 2%

Autopromocja 180:00:00 3%

Reklama i telesprzedaż 1115:00:00 16%

Razem 6935:00:00 100% 369:00:00 5% 5121:00:00 74%

Średni czas programu na dobę 

(w godzinach) 19:00:00


