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6938:00:00

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

Rodzaje audcyji 

realizujacych 

specjalizację
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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 

rozpowszech

niania 

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 multimedialna 

(Tak-T/Nie-N)*

Czy 

audycja 

będzie 

wspólnym 

przedwsięzi

ęciem 

spółek 

mediów 

publicznyc

h (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

1 IO Soczi 11:00:00 16/rok II 10:00-23.00 176:00:00 2,54% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE

2
Igrzyska Paraolimpijskie 

Soczi
09:00:00 10/rok III 10.00-18.00 90:00:00 1,30% NP.

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE

3 MŚ w PN - Brazylia 03:00:00 64/rok VI-VII 18.00-21.00 192:00:00 2,77% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE

4
PN - mecze towarzyskie 

reprezentacji - studio
02:00:00 12/rok I-XII 17.00-23.00 24:00:00 0,35% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE

5
PN - mecze reprezentacji 

Brazylii 
02:00:00 6/rok I-VI 17.00-23.00 12:00:00 0,17% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE

Roczny czas emisji 

programu (liczba godzin)

Transmisje i relacje z 

wydarzeń 

sportowych



6
Eliminacje LM i Ligi 

Europejskiej
02:00:00 6/rok VII-VIII 17.00-23.00 12:00:00 0,17% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE

7 PN - Liga Mistrzów 02:00:00 90/rok VIII-XII 20.00-23.00 180:00:00 2,59% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE

8 Liga Mistrzów - sktróty 00:50:00 16/rok II-XII 17.00-23.00 13:00:00 0,19% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE

9 PN - Puchar Hiszpanii 02:00:00 24/rok I-XII 20.00-23.00 48:00:00 0,69% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE

10
PN - Superpuchar 

Hiszpanii
 02:00:00 2/rok VIII 19.00-22.00 04:00:00 0,06% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE

11 PN - Klubowe MŚ 02:00:00 7/rok XII 17.00-22.00 14:00:00 0,20% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE

12 ATP - tenis mężczyzn 02:00:00 40/rok I-XII 9.00-22.00 80:00:00 1,15% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE

13
Wimbledon - tenis 

mężczyzn i kobiet
02:00:00 50/rok VI 9.00-22.00 04:00:00 1,44% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE

14 WTA - tenis kobiet 02:00:00 210/rok I-XII 10.00-1.00 12:00:00 6,05% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE

Transmisje i relacje z 

wydarzeń 

sportowych



15
Halowe MŚ w 

lekkoatletyce
06:00:00 3/rok III 17.00-23.00 18:00:00 0,26% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE

16 ME w lekkoatletyce 05:00:00 9/rok VIII 17.00-23.00 21:00:00 0,65% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE

17 LA - Pedros Cup 03:00:00 1/rok II 17.00-20.00 03:00:00 0,04% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE

18 Tyczka na molo 03:00:00 1/rok V 17.00-20.00 03:00:00 0,04% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE

19
Memoriał Kamili 

Skolimowskiej
03:00:00 1/rok VIII 17.00-20.00 03:00:00 0,04% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE

20
MŚ w lotach 

narciarskich
03:00:00 3/rok II 10.00-20.00 09:00:00 0,13% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE

21
MP w skokach 

narciarskich
02:00:00 1/rok III 10.00-20.00 02:00:00 0,03% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE

22
PŚ w skokach 

narciarskich Austria
02:00:00 6/rok I-III 10.00-20.00 12:00:00 0,17% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE

23

PŚ w skokach 

narciarskich Zakopane i 

Wisła

02:00:00 4/rok I 10.00-20.00 08:00:00 0,12% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE



24
Letnie GP w skokach 

narciarskich - Zakopane
02:00:00 3/rok VII 10.00-20.00 06:00:00 0,09% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE

25 Gala boksu zawodowego 02:00:00 12/rok I-XII 20.00-01.00 24:00:00 0,35% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE

26 Tour de Pologne 02:30:00 7/rok VIII 16.00-19.00 17:30:00 0,25% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE

27
ME w piłce ręcznej 

mężczyzn
02:00:00 26/rok I 10.00-20.00 52:00:00 0,75% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE

28
ME w piłce ręcznej 

kobiet
02:00:00 20/rok XII 12.00-20.00 40:00:00 0,58% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE

29 MŚ w hokeju na lodzie 02:30:00 20/rok I-IV 15.00-22.00 50:00:00 0,72% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE

30
MŚ I Dywizji - hokej na 

lodzie
02:30:00 5/rok IV 15.00-20.00 12:30:00 0,18% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE

31 PLH ekstraklasa 02:30:00 25/rok I_IV 13.00-20.00 37:30:00 0,54% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE

32
ME w podnoszeniu 

ciężarów
03:00:00 7/rok IV 17.00-20.00 21:00:00 0,30% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE



33
MŚ w piłce nożnej 

kobiet do lat 20
02:00:00 14/rok VIII 11.00-22.00 28:00:00 0,40% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE

34
MŚ w piłce nożnej  

kobietdo lat 17
02:00:00 14/rok III-IV 12.00-20.00 28:00:00 0,40% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE

35 PŚ - Biathlon 01:30:00 40/rok I-III 10.00-14.00 60:00:00 0,86% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE

36 PLK mecz gwiazd 03:00:00 1/rok III 17.00-20.00 03:00:00 0,04% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE

37 PLK - Puchar Polski 02:00:00 3/rok II 17.00-20.00 06:00:00 0,09% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE

38 PLK - Superpuchar 02:00:00 1/rok X 17.00-20.00 02:00:00 0,03% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE

39 PLK 02:00:00 10/rok I_XII 17.00-20.00 20:00:00 0,29% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE

40 PLKK 02:00:00 10/rok III-IX 17.00-20.00 20:00:00 0,29% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE

41
PŚ w narciarstwie 

alpejskim
02:00:00 14/rok I-III 10.00-13.00 28:00:00 0,40% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE



42 PŚ w Snowboardzie 02:00:00 2/rok I-III 10.00-12.00 04:00:00 0,06% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE

43 Liga tenisa stołowego 02:00:00 5/rok I-XII 14.00-18.00 10:00:00 0,14% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE

44 Rajd Barbórki 02:00:00 1/rok XII 16.00-18.00 02:00:00 0,03% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE

45 Cavaliada 03:00:00 6/rok III i XII 15.00-19.00 18:00:00 0,26% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE

46 CSIO Sopot 03:00:00 3/rok VI 12.00-16.00 09:00:00 0,13% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE

47 Wyścigi Służewiec 01:00:00 12/rok IV-XI 14.00-18.00 12:00:00 0,17% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE

48 PŚ WKKW 04:00:00 2/rok VI 12.00-16.00 08:00:00 0,12% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE

49 Wioślarstwo MŚ 03:00:00 2/rok VIII 10.00-13.00 06:00:00 0,09% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE

50 Wioślarstwo PŚ 03:00:00 6/rok V-IX 10.00-13.00 18:00:00 0,26% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE



51
Międzynarodowe mecze 

PN
02:00:00 12/rok I-XII 14.00-16.00 24:00:00 0,35% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE

52 Gala mistrzów sportu 02:00:00 1/rok I 20.00 01:00:00 0,01% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE

53 Sportowy wieczór 00:10:00 6 I-XII 23.00-23.10 52:00:00 0,75% u NIE NIE NIE

54 Sportowa niedziela 00:15:00 1 I-XII 23.00-23.15 13:00:00 0,19% u NIE NIE NIE

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Serwisy i magazyny 

informacyjne 



55
Film dokumentalny  i 

fabularny- zakup
01:30:00 12/rok I-XII 17.00-22.00 18:00:00 0,26% u NIE NIE NIE

56 Reportaż - prod.wlasna 00:30:00 24/rok I-XII 17.00-22.00 12:00:00 0,17% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE Napisy

57 Złote transmisje 01:30:00 12/rok I-XII 17.00-22.00 18:00:00 0,26% u NIE NIE Napisy

58 Z archiwum TVP 00:10:00 12/rok I-XII 10.00-20.00 02:00:00 0,03% u NIE NIE Napisy

0,00%

0,00%

59 Magazyn piłkarski 4-4-2 00:50:00 36/rok I-XII 19.00-23.00 06:00:00 0,43% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE

60 Pełnosprawni 00:30:00 36/rok I-XII 17.00-20.00 18:00:00 0,26% NP. 

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE Napisy

61
Magazyn Borussia 

Dortmund
01:00:00 40/rok I-XII 19.00-22.00 16:00:00 0,58% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE

Filmy dokumentalne 

i materiały 

archiwalne

Inne audycje 

dotyczące sportu



62
Magazyny Fifa 

zagraniczne
00:30:00 25/rok I-VI 17.00-22.00 12:30:00 0,18% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE

63 Droga do Rio 00:30:00 14/rok I-VI 10.00-20.00 07:00:00 0,10% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE

64
Koncert przed 

Mundialem
02:00:00 1/rok VI 18.00-20.00 02:00:00 0,03% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE

65 Wyścigi BGŻ Pro liga 00:30:00 15/rok I-XII 16.00-20.00 07:30:00 0,11% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE

66 Biegi maratońskie 00:30:00 5/rok I-XII 18.00-20.00 02:30:00 0,04% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE

67 Zwarcie - magazyn 00:30:00 36/rok I-XII 19:00-20:00 18:00:00 0,26%

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE Napisy

68
sportowe audycje 

powtórkowe
  I-XII 08.00-01.00 3360:00:00 48,43% u

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

NIE NIE

RAZEM 5648:00:00 81,41%

* Jeśli TAK, należy opisać w załączniku nr 1

W tym: 

2288:00:00 32,98%

3360:00:00 48,43%Czas trwania powtórek

Inne audycje 

dotyczące sportu

Czas trwania premier
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Inne kategorie audycji, 

nierealizujące 

specjalizacji

N
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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 

rozpowsze

chniania 

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: 

audiodeskrypc

ja, napisy dla 

niesłyszących, 

język migowy) 

1 2 3 4 5 7 8 9 11 12 13 14

#DZIEL/0!

#DZIEL/0!

#DZIEL/0!

#DZIEL/0!

#DZIEL/0!

#DZIEL/0!

#DZIEL/0!

#DZIEL/0!

#DZIEL/0!

#DZIEL/0!

#DZIEL/0!

RAZEM 0:00:00 #DZIEL/0!

* Jeśli TAK, należy opisać w załączniku nr 1

W tym: 

#DZIEL/0!

#DZIEL/0!

Roczny czas emisji programu 

(liczba godzin)

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

autopromocję i reklamę należy wykazać w arkuszu pozostałe elementy programu

Czas trwania premier

Czas trwania powtórek
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6938:00:00

 Łączny czas 

nadawania  w 

ciągu roku 

Udział czasu 

audycji w rocznym 

programie (% )

1 2 3

Ogłoszenia nadawcy 100:00:00 1%

Autopromocja 120:00:00 2%

Reklama i telesprzedaż 1070:00:00 15%

Roczny czas emisji programu (liczba godzin)



Załącznik nr 1

TVP SA, program TVP SPORT, konc.nr 343/2006-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 IO Soczi transmisja

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie

2
Igrzyska Paraolimpijskie 

Soczi
transmisja / relacje reporterskie 

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie

3 MŚ w PN - Brazylia transmisja

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie

4
PN - mecze towarzyskie 

reprezentacji - studio
transmisja

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie

5
PN - mecze reprezentacji 

Brazylii 
transmisja

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie

6
Eliminacje LM i Ligi 

Europejskiej
transmisja

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie

Informacje o planowanych audycjach/cyklach



7 PN - Liga Mistrzów retransmisje

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie

8 Liga Mistrzów - sktróty retransmisje

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie

9 PN - Puchar Hiszpanii transmisja

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie

10 PN - Superpuchar Hiszpanii transmisja

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie

11 PN - Klubowe MŚ transmisja

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie

12 ATP - tenis mężczyzn transmisja

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie

13
Wimbledon - tenis mężczyzn 

i kobiet
transmisja

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie

14 WTA - tenis kobiet transmisja

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie

15 Halowe MŚ w lekkoatletyce transmisja

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie

16 ME w lekkoatletyce transmisja

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie

17 LA - Pedros Cup transmisja

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie



18 Tyczka na molo transmisja

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie

19
Memoriał Kamili 

Skolimowskiej
transmisja

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie

20 MŚ w lotach narciarskich transmisja

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie

21 MP w skokach narciarskich transmisja

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie

22
PŚ w skokach narciarskich 

Austria
transmisja

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie

23
PŚ w skokach narciarskich 

Zakopane i Wisła
transmisja

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie

24
Letnie GP w skokach 

narciarskich - Zakopane
transmisja

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie

25 Gala boksu zawodowego transmisja

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie

26 Tour de Pologne transmisja

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie

27
ME w piłce ręcznej 

mężczyzn
transmisja

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie

28 ME w piłce ręcznej kobiet transmisja

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie



29 MŚ w hokeju na lodzie transmisja

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie

30
MŚ I Dywizji - hokej na 

lodzie
transmisja

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie

31 PLH ekstraklasa transmisja

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie

32 ME w podnoszeniu ciężarów transmisja

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie

33
MŚ w piłce nożnej kobiet do 

lat 20
transmisja

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie

34
MŚ w piłce nożnej  kobietdo 

lat 17
transmisja

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie

35 PŚ - Biathlon transmisja

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie

36 PLK mecz gwiazd transmisja

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie

37 PLK - Puchar Polski transmisja

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie

38 PLK - Superpuchar transmisja

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie

39 PLK transmisja

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie



40 PLKK transmisja

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie

41 PŚ w narciarstwie alpejskim transmisja

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie

42 PŚ w Snowboardzie transmisja

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie

43 Liga tenisa stołowego transmisja

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie

44 Rajd Barbórki transmisja

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie

45 Cavaliada transmisja

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie

46 CSIO Sopot transmisja

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie

47 Wyścigi Służewiec transmisja

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie

48 PŚ WKKW transmisja

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie

49 Wioślarstwo MŚ transmisja

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie

50 Wioślarstwo PŚ transmisja

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie



51 Międzynarodowe mecze PN transmisja

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie

52 Gala mistrzów sportu transmisja

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie

53 Sportowy wieczór

Magazyn Informacyjny - mitowany od poniedziałku do soboty 

o godz. 23:00 program podsumowuje sportowe wydarzenia 

dnia. Program bez prezentera (tzw. montażowy). Skierowany 

do kibiców sportowych, ma oglądalność od 150 do 400 tys. 

widzów. Trwa 10 minut. Zawiera przegląd wyników danego 

dnia i dłuższe analityczne materiały.   

nie nie

54 Sportowa niedziela

Magazyn Informacyjny - emitowany w niedzielę, 

podsumowuje sportowe wydarzenia dnia z elementami 

przeglądu całego tygodnia. Program emitowany bez 

prezentera (tzw. montażówy). Oglądalność od 150 do 400 tys. 

widzów. Trwa 10 minut.

nie nie

55
Film dokumentalny  i 

fabularny- zakup

Filmy o tematyce sportowej dotyczące największych 

gwiazd zagranicznych i wydarzeń sportowych 
nie nie

56 Reportaż - prod.wlasna
Reportaże dotyczące przede wszystkim polskiego 

sportu

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie

57 Złote transmisje

Najlepsze transmisje TVP. Historia polskiego sportu obfituje 

w wydarzenia, które na trwale wpisały się w pamięć kibiców 

wszystkich pokoleń. Mecze reprezentacji piłkarskiej 

Kazimierza Górskiego, wyścigi kolarskie z udziałem Ryszarda 

Szurkowskiego, pamiętne medale, czy tylko gesty – to 

wszystko przypominamy w wersji oryginalnej z komentarzem 

ówczesnych gwiazd dziennikarstwa sportowego. Są to 

programy tworzone na bazie całych, kompletnych transmisji 

zawodów sportowych, meczów, które były transmitowane, 

retransmitowane lub rejestrowane przez TVP. Możliwość 

emisji na innych antenach TVP.

nie nie

58 Z archiwum TVP
Z archiwum TVP - cykl felietonów o tematyce sportowej 

tworzonych w oparciu o zasoby  archiwów TVP
nie nie



59 Magazyn piłkarski 4-4-2

"4-4-2" - MAGAZYN PIŁKARSKI czyli wszystko o 

reprezentacji Polski oraz o polskim i światowym futbolu.    

Kulisy polskiego futbolu odsłaniane przez dociekliwych 

dziennikarzy i bezkompromisowych ekspertów. Magazyn „4-4-

2”, to skojarzenie dobrej, wnikliwej publicystyki związanej z 

reprezentacją z wielką piłką w ogóle. 

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie

60 Pełnosprawni

Program publicystyczny poświęony sportowi osób 

niepełnosprawnych. Codziennosć zycia, sportowych 

przygotowań istarty pokazane w dynamiczny interesujący 

sposób

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie

61
Magazyn Borussia 

Dortmund

magazyn piłkarski o zespole Borussi Dottmund - czołowej 

drużynie Ligi Niemiec i Europy. 

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie

62 Magazyny Fifa zagraniczne
magazyny piłkarskie poświęcone przygotowaniom do turnieju 

finałowego Mistrzostw Świata 

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie

63 Droga do Rio
magazyn piłkarski poświęcony przygotowaniom do Mundialu 

2014 pod kontem polskich piłkarzy oraz wielkich gwiazd 

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie

64 Koncert przed Mundialem transmisja

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie

65 Wyścigi BGŻ Pro liga relacje z najważniejszych wyscigów kolarskich w Polsce 

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie

66 Biegi maratońskie relacje z najważniejszych biegów maratońskich w Polsce 

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie

67 Zwarcie -  magazyn program publicystyczny poświęony sportowi.

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie

68
sportowe audycje 

powtórkowe

równoległe relacje oraz 

promocja na stronie 

www.sport.tvp.pl

nie





TVP SA, program TVP SPORT, konc.nr 343/2006-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

Sport 5648:00:00 81% 2288:00:00 33% 3360:00:00 48%

Inne kategorie audycji, 

nierealizujące specjalizacji
0:00:00 0% 0:00:00 0% 0:00:00 0%

Ogłoszenia nadawcy 100:00:00 1%

Autopromocja 120:00:00 2%

Reklama i telesprzedaż 1070:00:00 15%

Razem 6938:00:00 100% 2288:00:00 33% 3360:00:00 48%

Średni czas programu na dobę 

(w godzinach) 19:00:30


