
TVP SA, program TVP KULTURA, konc. Nr 314/2005-T                                                  Plan programowy na 2015 r.

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

Audycje realizujace 

specjalizację w godz. 6.00-

23.00
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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 

rozpowszechniania 

audycji/ cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania 

audycji w ciągu 

roku  w godz. 6-

23

Udział czasu 

audycji w 

rocznym 

programie w 

godz. 6-23 

(%)

Adresat 

audycji: 

(wpisać 

odbiorców: 

dzieci -D, 

młodzież - M, 

niepełnosprawn

i - NP, seniorzy 

- S, 

uniwersalny - 

U)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Kulturanek powt. 00:25:00 2 I-VI, IX-XII cały dzień 34:00:00 0,55% M 4

2. program edukacyjny - prem. 00:25:00 1 I-VI, IX-XII cały dzień 17:00:00 0,27% M 4

3. program edukacyjny - powt. 00:25:00 2 I-VI, IX-XII cały dzień 34:00:00 0,55% M 4

4. magazyn promujący czytelnictwo - prem. 00:25:00 1 I-VI, IX-XII cały dzień 17:00:00 0,27% U 3

5. magazyn promujący czytelnictwo - powt. 00:25:00 2 I-VI, IX-XII cały dzień 34:00:00 0,55% U 3

6. Hala odlotów - prem. 00:40:00 1 I-VI, IX-XII cały dzień 27:00:00 0,44% U 2

7. Hala odlotów - powt. 00:40:00 4 I-VI, IX-XII cały dzień 81:00:00 1,31% U 2

8. Studio Kultura - Rozmowy - prem. 00:25:00 1 I-VI, IX-XII cały dzień 17:00:00 0,27% U 2

9. Studio Kultura - Rozmowy - powt. 00:25:00 2 I-VI, IX-XII cały dzień 34:00:00 0,55% U 2

10. Osobowiści kultury europejskiej - prem. 00:25:00 10 w roku I-XII cały dzień 5:00:00 0,08% U 3

11. Niedziela z… (studio) - prem. 00:50:00 1 I-XII 17:00-22:00 25:00:00 0,40% U 3

12. Niedziela z… (studio) - powt. 00:50:00 1 I-XII 17:00-22:00 18:00:00 0,29% U 3

13. Videofan prem. 00:05:00 1 I-VI, IX-XII 22:30 4:00:00 0,06% U 3

14. Videofan powt. 00:05:00 2 VII-VIII 22:30 2:00:00 0,03% U 3

15.
produkowane przez TVP Kultura gale i 

eventy - prem.
02:00:00 5 w roku I-XII cały dzień 10:00:00 0,16% U 3

16. Tygodnik kulturalny - prem. 00:40:00 1 I-VI, IX-XII po 22:00 27:00:00 0,44% U 2

17. Tygodnik kulturalny - powt. 00:40:00 2 I-VI, IX-XII cały dzień 54:00:00 0,87% U 2

18. Informacje kulturalne - prem. 00:12:00 1 do 3 I-XII cały dzień 27:00:00 0,44% U 1

19. Informacje kulturalne - powt. 00:12:00 3 I-XII cały dzień 80:00:00 1,29% U 1

Roczny czas emisji programu w godzinach 6.00-23.00 (liczba godzin) 
6205:00:00

Informacje o bieżących 

wydarzeniach z różnych 

dziedzin kultury oraz 

magazyny kulturalne, 

wspomagające wybór 

aktywnych form udziału w 

kulturze.

Audycje publicystyczne i 

edukacyjne prezentujące 

dzieła i popularyzujące 

wiedzę o poszczególnych 

dziedzinach kultury i sztuki.



20. Afisz kult. - prem. 00:03:00 3 I-XII cały dzień 8:00:00 0,13% U 1

21. Afisz kult. - powt.. 00:03:00 15 I-XII cały dzień 39:00:00 0,63% U 1

22.
reportaże z wydarzeń kulturalnych (wyd. 

aktualne) - prem. 
00:25:00 1 I-XII cały dzień 22:00:00 0,35% U 3

23.
reportaże z wydarzeń kulturalnych (wyd. 

aktualne) - powt. 
00:25:00 2 I-XII cały dzień 44:00:00 0,71% U 3

24.
TVP Kultura na festiwalach oraz relacje z 

festiwali - premiera. 
00:25:00 12 w roku I-XII cały dzień 5:00:00 0,08% U 3

25.
TVP Kultura na festiwalach oraz relacje z 

festiwali - powt.
00:25:00 24 w roku I-XII cały dzień 10:00:00 0,16% U 3

26.

Filmy dokumentalne telewizyjne 

poświęcone różnym dziedzinom sztuki oraz 

sylwetkom twórców - premiery.

00:55:00 1 I-VI, IX-XII cały dzień 50:00:00 0,81% U

3

27.

Filmy dokumentalne telewizyjne 

poświęcone różnym dziedzinom sztuki oraz 

sylwetkom twórców - powtórka.

00:55:00 4 I-XII cały dzień 187:00:00 3,01% U

3

28.

Filmy dokumentalne licencyjne poświęcone 

różnym dziedzinom sztuki oraz sylwetkom 

twórców - premiery. 

1:15:00.0 1 I-VI, IX-XII cały dzień 64:00:00 1,03% U

3

29.

Filmy dokumentalne licencyjne poświęcone 

różnym dziedzinom sztuki oraz sylwetkom 

twórców - powt.

1:15:00.0 5 I-XII cały dzień 330:00:00 5,32% U

3

30. Filmy dokumentalne - Pokolenie - prem. 00:50:00 6 odc. I-XII cały dzień 5:00:00 0,08% U 3

31. Filmy dokumentalne - Pokolenie - powt. 00:50:00 12 w roku I-XII cały dzień 10:00:00 0,16% U 3

32.

Filmy dokumentalne telewizyjne 

poświęcone różnym dziedzinom sztuki oraz 

sylwetkom twórców (muzyczne) - premiery

00:55:00 1 I-VI, IX-XII cały dzień 41:00:00 0,66% U

3

33.

Filmy dokumentalne telewizyjne 

poświęcone różnym dziedzinom sztuki oraz 

sylwetkom twórców (muzyczne) - powt.

00:55:00 1 I-XII cały dzień 48:00:00 0,77% U

3

34.

Filmy dokumentalne licencyjne poświęcone 

różnym dziedzinom sztuki oraz sylwetkom 

twórców (muzyczne)- premiery

00:55:00 1 I-VI, IX-XII cały dzień 41:00:00 0,66% U

3

35.

Filmy dokumentalne licencyjne poświęcone 

różnym dziedzinom sztuki oraz sylwetkom 

twórców (muzyczne) - powt.

00:55:00 1 VII-VIII I-XII 48:00:00 0,77% U

3

36.

film dokumentalny polski - 

produkcja/koprodukcja TVP Kultura - 

premiery

01:00:00 10 w roku cały rok cały dzień 10:00:00 0,16% U

3

37.
film dokumentalny polski - 

produkcja/koprodukcja TVP Kultura - powt.
01:00:00 10 w roku cały rok cały dzień 10:00:00 0,16% U

3

Informacje o bieżących 

wydarzeniach z różnych 

dziedzin kultury oraz 

magazyny kulturalne, 

wspomagające wybór 

aktywnych form udziału w 

kulturze.

Filmy dokumentalne 

poświęcone różnym 

dziedzinom sztuki oraz 

sylwetkom twórców.



38.
Artystyczne filmy fabularne telewizyjne - 

premiery. 
01:00:00 1 I-VI, IX-XII cały dzień 40:00:00 0,64% U 3

39.
Artystyczne filmy fabularne telewizyjne - 

powtórki
01:00:00 20 I-XII cały dzień 1008:00:00 16,24% U 3

40.
Artystyczne filmy fabularne licencyjne - 

premiery
01:30:00 2 I-VI, IX-XII cały dzień 141:00:00 2,27% U 3

41.
Artystyczne filmy fabularne licencyjne - 

powtórki
01:30:00 12 I-XII cały dzień 836:00:00 13,47% U 3

42.
Artystyczne filmy animowane telewizyjne- 

powórki 
00:10:00 4 I-XII cały dzień 35:00:00 0,56% M 3

43.
Artystyczne filmy animowane licencyjne - 

premiery
00:15:00 3/mc I-VI, IX-XII cały dzień 8:00:00 0,13% M 3

44.
Artystyczne filmy animowane licencyjne - 

powórki 
00:15:00 2 I-XII cały dzień 26:00:00 0,42% M 3

45.
Artystyczne filmy fabularne licencyjne 

krótkometrażowe - prem. 
00:30:00 1 I-VI, IX-XII cały dzień 24:00:00 0,39% U 3

46.
Artystyczne filmy  fabularne licencyjne 

krótkometrażowe - Powt
00:30:00 2 I-XII cały dzień 52:00:00 0,84% U 3

47.

teatr tv - premiery - rejestracje lub 

transmisje przedstawień teatralnych, 

wpisujące się w obchody 250-lecia Teatru 

Narodowego i teatru publicznego w Polsce.

02:00:00 1/mc I-V; IX-XII 20:20 18:00:00 0,29% U

3

48.

teatr tv - powtórki - miesięczne przeglądy 

tematyczne poświęcone wybitnym aktorom, 

reżyserom i autorom.

02:00:00 3/mc I-VI; IX-XII 20:20 60:00:00 0,97% U

3

49. opera/balet - premiery 03:00:00 1/mc I-VI, IX-XII 20:20 30:00:00 0,48% U 3

50. opera/balet - powt. 03:00:00 4/mc I-VI, IX-XII poranek 120:00:00 1,93% U 3

51. transmisje koncertów prem. 01:30:00 5 w roku I-XII 20:20 15:00:00 0,24% U 3

52. transmisje koncertów powt. 01:30:00 5 w roku I-XII cały dzień 15:00:00 0,24% U 3

53.
Opera/balet - transmisja lub rejestracja - 

prem. 
02:00:00 2 w roku I-XII 20.20 8:00:00 0,13% U

3

54. koncerty - premiery 00:50:00 3 x w roku I-VI, IX-XII po 16.00 3:00:00 0,05% U 3

55. koncerty - powtórki 00:50:00 1 I-XII cały dzień 43:00:00 0,69% U 3

56. Filmy fabularne telewizyjne - premiera. 01:00:00 2/mc I-VI, IX-XII cały dzień 25:00:00 0,40% U 3

57. Filmy fabularne telewizyjne - powtórka. 01:00:00 8/mc I-XII cały dzień 80:00:00 1,29% U 3

58. Filmy fabularne licencyjne - premiera. 01:30:00 2/mc I-VI, IX-XII cały dzień 40:00:00 0,64% U 3

59. Filmy fabularne licencyjne - powtórka. 01:30:00 7/mc I-XII cały dzień 156:00:00 2,51% U 3

60. seriale telewizyjne - powt. 00:50:00 1 I-XII cały dzień 303:00:00 4,88% U 3

61. Seriale licencyjne - premiery 00:46:00 26 x w roku I-VI, IX-XII 22:00 20:00:00 0,32% U 3

62. seriale licencyjne - powt. 00:46:00 26 x w roku I-XII 22:00 20:00:00 0,32% U 3

Prezentacja wykonań 

utworów muzyki klasycznej i 

współczesnej

Inne audycje dotyczące 

kultury 

Spektakle teatralne, operowe 

i baletowe, w tym spektakle 

teatru telewizji i spektakle 

sceniczne utrwalone na 

nośniku audiowizualnym.

Omówienia i transmisje 

ważnych wydarzeń 

artystycznych w dziedzinie 

muzyki klasycznej i 

współczesnej

Artystyczne filmy fabularne.



63. wydarzenie muzyczne (licencyjne) - prem. 02:00:00 1/mc I-XII wieczór 24:00:00 0,39% U 3

64. wydarzenie muzyczne (licencyjne) - powt. 03:00:00 1/mc I-XII wieczór 25:00:00 0,40% U 3

65.
wydarzenie muzyczne (produkcja TVP 

Kultura) - prem.
02:00:00 5 x w roku cały rok cały dzień 6:00:00 0,10% U 3

66.
wydarzenie muzyczne (produkcja TVP 

Kultura) - powt.
02:00:00 5 x w roku cały rok cały dzień 6:00:00 0,10% U 3

67.
Młoda Kultura (produkcja TVP Kultura) - 

premiery
00:30:00 40 odc. I-VI, IX-XII wieczór 2:00:00 0,03% U 3

68.
Młoda Kultura (produkcja TVP Kultura) - 

powt. 
00:30:00 40 odc. I-XII cały dzień 20:00:00 0,32% U 3

69.
koncerty z archiwum TVP (jazz, rock i inne) - 

prem.
00:50:00 2/mc I-VI, IX-XII cały dzień 17:00:00 0,27% U 6

70.
koncerty z archiwum TVP (jazz, rock i inne) - 

powt.
00:50:00 1 VII-VIII cały dzień 9:00:00 0,15% U 6

71. koncerty licencyjne (jazz, rock i inne) -prem. 00:45:00 3 I-VI, IX-XII cały dzień 108:00:00 1,74% U 3

72.
koncerty licencyjne (jazz, rock i inne) - 

powt.
00:45:00 2 VII-VIII cały dzień 15:00:00 0,24% U 3

73. Videogalerie - premiery 00:40:00 1 I-VI, IX-XII 23:00 7:00:00 0,11% U 3

74. Videogalerie - powt. 00:40:00 2 VII-VIII 23:00 27:00:00 0,44% U 3

75. Performance - premiery 00:30:00 1 I-VI, IX-XII 23:00 5:00:00 0,08% U 3

76.

kamapanie społeczne i inne elementy 

oprawy (jingle, czołówki, przerywniki itd.) - 

prem.

00:01:00 4/mc. I-XII cały dzień 1:00:00 0,02% U

4

77.

kamapanie społeczne i inne elementy 

oprawy (jingle, czołówki, przerywniki itd.) - 

powt.

00:00:30 500 I-XII cały dzień 186:00:00 3,00% U

4

78. Przewodnik - prem. 00:05:00 10 I-XII cały dzień 43:00:00 0,69% U 1

79. Przewodnik - powt. 00:05:00 25 I-XII cały dzień 88:00:00 1,42% U 1

80. Teledyski - prem. - Teledyski muzyczne 00:03:00 10/mc I-XII cały dzień 6:00:00 0,10% U 6

81. Teledyski - powt. 00:03:00 15 I-XII cały dzień 39:00:00 0,63% U 6
PUBLICYSTYKA 

KULTURALNA I 

EDUKACJA - studia

82.
Studia do filmów fabularnych i 

dokumentalnych - prem.
00:05:00 30 na rok I-VI, IX-XII cały dzień 2:00:00 0,03% U

2
PUBLICYSTYKA 

KULTURALNA I 

EDUKACJA - felietony

83. Felietony do filmow fabularnych - prem. 00:05:00 60 na rok I-XII cały dzień 4:00:00 0,06% U

3

RAZEM 5285:00:00 85,17%

Inne audycje dotyczące 

kultury 



Inne kategorie audycji, tj. 

nierealizujące specjalizacji 

nadawane w godz. 6.00-

23.00
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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 

rozpowszechn

iania audycji/ 

cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania 

audycji w ciągu 

roku  w godz. 

6.00-23.00

Udział audycji w 

rocznym czasie 

emisji programu 

(%) w godz. 

6.00-23.00

Adresat audycji: (wpisać 

odbiorców: dzieci -D, 

młodzież - M, 

niepełnosprawni - NP, 

seniorzy - S, uniwersalny - 

U)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

#DZIEL/0!

#DZIEL/0!

#DZIEL/0!
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#DZIEL/0!

#DZIEL/0!

#DZIEL/0!
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#DZIEL/0!

#DZIEL/0!

#DZIEL/0!

#DZIEL/0!

#DZIEL/0!

#DZIEL/0!

RAZEM 0:00:00 #DZIEL/0!

Roczny czas emisji programu w godzinach 6.00-23.00 (liczba godzin) 

TVP SA, program TVP KULTURA, konc. Nr 314/2005-T                                                  Plan programowy na 2015 r.



6205:00:00

 Łączny czas nadawania  

w ciągu roku w godz. 

6.00-23.00

Udział w rocznym czasie emisji 

programu w godz. 6.00-23.00 (% )

1 2 3

Ogłoszenia nadawcy 72:00:00 1,16%

Autopromocja 2:00:00 0,03%

Reklama i telesprzedaż 846:00:00 13,63%

Roczny czas emisji programu w godz. 6.00-23.00 (liczba godzin)

TVP SA, program TVP KULTURA, konc. Nr 314/2005-T                                                  Plan programowy na 2015 r.



Kategorie audycji łącznie w roku w 

godzinach 6.00-23.00

 Łączny czas nadawania  w ciągu roku w godz. 

6.00-23.00

Udział w rocznym czasie emisji programu w 

godz. 6.00-23.00 (%)

1 2 3

Kultura 5285:00:00 85%

Inne kategorie audycji, nierealizujące 

specjalizacji
0:00:00 0%

Ogłoszenia nadawcy 72:00:00 1%

Autopromocja 2:00:00 0%

Reklama i telesprzedaż 846:00:00 14%

Razem 6205:00:00 100%

Średni czas programu na dobę (w 

godzinach) 17:00:00

TVP SA, program TVP KULTURA, konc. Nr 314/2005-T                                                  Plan programowy na 2015 r.



Załącznik nr 1

Tytuł planowanej audycji 

(jeśli dany tytuł jest nową 

pozycją w programie - 

wpisać: nowa audycja)

Opis audycji                                                      

(dziedziny i obszary tematyczne; adresat)

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

2 3 4 5

1 Kulturanek

Każdy odcinek dotyczy innej dziedziny sztuki i 

pokazuje, nie tylko jak patrzeć i rozumieć dzieła 

znanych polskich i światowych twórców, ale 

zachęca również do poszukiwania sztuki i jej 

elementów w otaczającym świecie i tworzenia 

dzieł we własnym, domowym zakresie. Twórcy 

serialu odwołują się do przykładów z życia 

codziennego pokazując, że sztuką może być 

lepienie pierogów czy pielęgnacja roślin. 

Pokazują również, że przestrzeń muzealną 

można "oswoić" i że wizyta w muzeum może być 

ciekawą przygodą. Program uzupełniają 

wypowiedzi ekspertów - malarzy, grafików, 

performerów - którzy dzielą się swoimi 

doświadczeniami, opowiadają o swoich 

inspiracjach i przekonują, że sztuka może być 

świetną zabawą.

Promocja na stronie 

www.tvp.pl/kultura i na profilu 

TVP Kultura na Facebook'u

Numer audycji 

(tożsamy z 

wpisanym w 

kolumnę nr 1 

formularza 

planów )

1

Informacje o planowanych audycjach/cyklach w godzinach 6.00-23.00

TVP SA, program TVP KULTURA, konc. Nr 314/2005-T                                                  Plan programowy na 2015 r.



2 3 Program edukacyjny

Jubileusz 250-lecia Teatru Narodowego i teatru 

publicznego w Polsce jest doskonałą okazją do 

zaprezentowania programu, który za cel stawiałby 

sobie w przystępny sposób przedstawiać wiedzę 

o teatrze, o współczesnych zjawiskach życia 

teatralnego i ich historycznych korzeniach, o 

tajnikach tej sztuki, kulisach powstawania, a 

także o funkcjonowaniu w kontekście kulturowym, 

społecznym, politycznym. Magazyn służyłby 

zatem przede wszystkim edukacji i popularyzacji 

teatru. 

Promocja na stronie 

www.tvp.pl/kultura i na profilu 

TVP Kultura na Facebook'u

4 5
magazyn promujący 

czytelnictwo

przegląd nowości czytelniczych, recenzja i 

rekomendacja

Promocja na stronie 

www.tvp.pl/kultura i na profilu 

TVP Kultura na Facebook'u

6 7 Hala odlotów

"anty talk show" z udziałem ludzi kultury. 

Dyskusja, gdzie punkiem wyjścia jest aktualne 

wydarzenie kulturalne, wzbudzające emocje i 

kontrowersje oraz mogące być pretekstem do 

przeniesienia rozmowy na płaszczyznę społeczną 

i obyczajową. Nowatorska realizacja w hali 

zdjęciowej, ze scenografią sugerującą, że 

znajdujemy się w mieszkaniu, lofcie lub w 

squacie  oraz  swobodna atmosfera sprzyjająca 

niewymuszonej rozmowie. 

Promocja na stronie 

www.tvp.pl/kultura i na profilu 

TVP Kultura na Facebook'u

8 9 Studio Kultura - Rozmowy rozmowy dot. ważnych wydarzeń w kulturze

Promocja na stronie 

www.tvp.pl/kultura i na profilu 

TVP Kultura na Facebook'u

10
Osobowiści kultury 

europejskiej 
wywiady z sobowościami kultury europejskiej

Promocja na stronie 

www.tvp.pl/kultura i na profilu 

TVP Kultura na Facebook'u

11 12 Niedziela z… (studio) -
talk shaw poświęcony wybranemu artyście z 

udziałem bliskich mu gości

Promocja na stronie 

www.tvp.pl/kultura i na profilu 

TVP Kultura na Facebook'u



13 14 Videofan

Edukacja z zakresu videoartu. Sztuka 

współczesna bywa trudna w odbiorze. TVP 

Kultura przybliża i wyjaśnia widzom podstawowe 

pojęcia związane ze sztuką, postawy twórcze 

artystów i ujawnia treści zawarte w dziełach 

sztuki. Cykl programów będący wstępami do serii 

telewizyjnej „Videogalerie” w łatwy, prosty i 

dostępny sposób pomaga widzom w rozumieniu 

prezentowanych videoartów.

Promocja na stronie 

www.tvp.pl/kultura i na profilu 

TVP Kultura na Facebook'u

15
produkowane przez TVP 

Kultura gale i eventy prem.
transmisje/rejestracje ważnych kulturowo wydarzeń

Promocja na stronie 

www.tvp.pl/kultura i na profilu 

TVP Kultura na Facebook'u

15

Międzynarodowy Konkurs 

Pianistyczny im. Fryderyka 

Chopina 

Koncert Laureatów  Międzynarodowego Konkursu 

Pianistycznego im. Fryderyka Chopina

Promocja na stronie 

www.tvp.pl/kultura i na profilu 

TVP Kultura na Facebook'u

15
Produkowane przez TVP 

Kultura gale i wydarzenia
Gala Kultury 2015

Promocja na stronie 

www.tvp.pl/kultura i na profilu 

TVP Kultura na Facebook'u

16 17 Tygodnik Kulturalny

magazyn, który w sposób subiektywny

podsumowuje najważniejsze zjawiska ze świata

kultury i sztuki. Wybitni krytycy i znawcy sztuki

dyskutują o najciekawszych wydarzeniach ze

swoich dziedzin

Promocja na stronie 

www.tvp.pl/kultura i na profilu 

TVP Kultura na Facebook'u

18 19
Informacje kulturalne - prem. 

(I - VI, IX-XII 3x tyg.)

przegląd najważniejszych wydarzeń kulturalnych. 

Podróż po wystawach, kinach, teatrach, rozmowy 

i opinie czołowych postaci ze świata kultury 

Promocja na stronie 

www.tvp.pl/kultura i na profilu 

TVP Kultura na Facebook'u

20 21 Afisz 

Program emitowany od poniedziałku do piątku, 

prezentujący wydarzenia kulturalne w całej 

Polsce, objęte patronem medialnym przez TVP 

Kultura. 

22 23

reportaże z wydarzeń 

kulturalnych (wyd. 

aktualne)

skróty ważnych wydarzeń poświęconych kulturze

Promocja na stronie 

www.tvp.pl/kultura i na profilu 

TVP Kultura na Facebook'u



24 25
TVP Kultura na festiwalach 

oraz relacje z festiwali

 Między innymi: Reportaże z przebiegu 

Międzynarodowego Festiwalu Filmu i Muzyki 

Transatlantyk w Poznaniu,  Gdynia Film Festival 

– najważniejszy festiwalu polskich filmów 

fabularnych, relacja z festiwalu Nowe Horyzonty, 

Krakowskiego festiwalu filmowego, 

Warszawskiego festiwalu filmowego i Planete 

Doc Film Festiwal  oraz   rozmowy z gośćmi 

festiwalu, omówienie prezentowanych tytułów i 

imprez towarzyszących. 

Promocja na stronie 

www.tvp.pl/kultura i na profilu 

TVP Kultura na Facebook'u

26 27

Filmy dokumentalne 

telewizyjne poświęcone 

różnym dziedzinom sztuki 

oraz sylwetkom twórców

Polskie i zagraniczne premierowe  filmy 

dokumentalne opisujące polską muzykę i jej 

twórców

Promocja na stronie 

www.tvp.pl/kultura i na profilu 

TVP Kultura na Facebook'u

26 27

Filmy dokumentalne 

telewizyjne poświęcone 

różnym dziedzinom sztuki 

oraz sylwetkom twórców

TVP pozostaje największym producentem filmów 

dokumentalnych. W licznych pasmach 

prezentujemy sylwetki tych, którzy zmienili losy 

Polski – intelektualistów, artystów, działaczy, 

polityków i naukowców. Prezentujemy polską 

rzeczywistość – tą, którą chcemy się pochwalić 

na świecie, ale i taką o istnieniu której 

wolelibyśmy zapomnieć. Sięgamy do archiwów, 

przypominając widzom perły sprzed lat – 

dokumenty kręcone w ciągu ostatnich 30 lat – 

wierny zapis zmieniających się „czasów i 

obyczajów”. W pasmach z telewizyjnymi 

dokumentami przedstawiamy m.in. filmy Piotra 

Stasika, Macieja Cuske, Marcela Łozińskiego, 

Macieja Drygasa, Kazimierza Karabasza, Macieja 

Adamka, Ewy Borzęckiej, Mirosława 

Dembińskiego i Marcina Koszałki.

Promocja na stronie 

www.tvp.pl/kultura i na profilu 

TVP Kultura na Facebook'u



28 29

Filmy dokumentalne 

licencyjne poświęcone 

różnym dziedzinom sztuki 

oraz sylwetkom twórców

Dokumentalne filmy zagraniczne prezentujące 

sylwetki kompozytorówi muzyki klasycznej, 

filmowej,musicali. Wybitnych muzyków i 

wirtuozów, ludzi znających się na muzyce i jej 

popularyzatorów

Promocja na stronie 

www.tvp.pl/kultura i na profilu 

TVP Kultura na Facebook'u

28 29

Filmy dokumentalne 

licencyjne poświęcone 

różnym dziedzinom sztuki 

oraz sylwetkom twórców

TVP Kultura emituje filmy dokumentalne 

nagradzane na najważniejszych światowych i 

polskich festiwalach w Sundance, Amsterdamie, 

Berlinie, Warszawie i Krakowie. Pokzaujemy 

lauratów Oscarów i filmy, które zdobyły 

publiczność kinową. Zaletą pasma jest szerokość 

podejmowanych tematów i wyrazista, często 

kontrowersyjna forma. W pasmie pokażemy takie 

filmy jak "Człowiek na linie", "Hava Nagila: 

Historia najbardziej popularnej piosenki świata", 

"Gangster miłości", "Spotykania na krańcach 

świata", "Rozdarty - ksiądz Weksler - Waszkinel", 

"Wiek Czesława Miłosza",  "Pussy Riot. Modlitwa 

punka"

Promocja na stronie 

www.tvp.pl/kultura i na profilu 

TVP Kultura na Facebook'u

30 31
Filmy dokumentalne - 

Pokolenie

6 filmów o ruchach/zjawiskach, które kontestują, 

z różnych pozycji, obecny porządek panujący w 

Polsce. 30-minutowe portrety tych wszystkich, 

którzy próbują tworzyć alternatywną 

rzeczywistość. Filmy nie mają mieć waloru 

reportażu, będą zapisem czasu, by za kilka – 

kilkanaście lat mogły być oglądane jako obraz 

Polski AD 2015. 

Promocja na stronie 

www.tvp.pl/kultura i na profilu 

TVP Kultura na Facebook'u

32 33

Filmy dokumentalne 

telewizyjne poświęcone 

różnym dziedzinom sztuki 

oraz sylwetkom twórców 

(muzyczne)

Filmy wyprodukowane przez TVP, najczęściej 

Program 2 oraz ośrodki regionalne TVP, poświęcone 

muzyce. Najczęściej są to portrety kompozytorów i 

wykonawców. 

Promocja na stronie 

www.tvp.pl/kultura i na profilu 

TVP Kultura na Facebook'u



34 35

Filmy dokumentalne 

licencyjne poświęcone 

różnym dziedzinom sztuki 

oraz sylwetkom twórców 

(muzyczne)

Filmy zagraniczne poświęcone muzyce klasycznej i 

rozrywkowej, kupowane na licencję. 

Promocja na stronie 

www.tvp.pl/kultura i na profilu 

TVP Kultura na Facebook'u

36 37

film dokumentalny polski - 

produkcja/koprodukcja TVP 

Kultura

TVP Kultura każdego roku stara się 

koprodukować kilka filmów dokumentalnych. W 

2015 planujmy premiery miedzy innymi filmu 

Michała Bielawskiego "Mundial gra o wszytsko", 

Pawła Wysoczańskiego o Jerzym Kukuczce, 

Dariusza Słoty o Festiwalu w Jarocinie inne 

Promocja na stronie 

www.tvp.pl/kultura i na profilu 

TVP Kultura na Facebook'u

38 38
Artystyczne filmy fabularne 

telewizyjne

Misją TVP Kultura jest prezentowanie telewidzom 

pełnego spektrum polskiej kultury, stąd obecność 

w ramówce pasm filmowych z polskimi filmami, 

zarówno artystycznymi, jak i adresowanymi do 

szerszej publiczności. W tym paśmie pokżamy 

takie filmy jak: "Młyn i krzyż", "Che się żyć",  

"Miasto z morza", "Pokłosie", "Papusza", 

"Wałęsa. Człowiek z nadziei" 

Promocja na stronie 

www.tvp.pl/kultura i na profilu 

TVP Kultura na Facebook'u

40 41
Artystyczne filmy fabularne 

licencyjne

Pełna panorama najważniejszych zjawisk w 

artystycznym kinie:  najnowsze produkcje, 

biorące udział w wyścigu po Oscary i sięgające 

po nagrody w Cannes („Faust", "Raj - tryptyk 

Ulricha Seidla", "Wichrowe wzgórza", 

"Debiutanci", "Cud w Mediolanie", "Jestem 

miłością", "Pozdrowienia z raju", "Wielki 

Liberace",  "Nietykalni", "Cygan", "Attenberg", 

„Lęk wysokości", "Zwerbowana miłość",     "CK 

Dezerterzy", "Miłość. Film Sławomira Fabickiego", 

"Joanna", "Porno", "Korczak" ). Istotną częścią 

pasm filmowych są tematyczne przeglądy 

poświęcone poszczególnym reżyserom, często 

nie pokazywane wcześniej w polskiej telewizji. W 

2015 roku zaprezentujemy widzom twórczość 

Carlosa Saury i Federico Felliniego.

Promocja na stronie 

www.tvp.pl/kultura i na profilu 

TVP Kultura na Facebook'u



42
Artystyczne filmy animowane 

telewizyjne

TVP Kultura emituje filmy animowane 

produkowane przez TVP od lat 60. Pośród nich 

są filmy dla dzieci i dla widzów dorosłych. 

Znajdujące się w archiwach telewizyjnych i 

niezwykle rzadko pokazywane na innych 

antenach. Pośród pokazywanych filmów jest 

wiele dzieł najznakomitszych polskich klasyków, 

eksperymentatorów, np.: filmy Piotra Dumały (np. 

„Zbrodnia i kara”) czy  Kazimierza Urbańskiego 

(np. „Witkacego wywoływanie duchów”). 

Poza tym pokazujemy filmy młodego pokolenia 

animatorów wielokrotnie nagradzane na 

festiwalach polskich i międzynarodowych, 

produkowane w ostatnich latach przez TVP (np. 

„Dokumanimo”, reż. Małgorza Bosek).

Promocja na stronie 

www.tvp.pl/kultura i na profilu 

TVP Kultura na Facebook'u

43 44
Artystyczne filmy animowane 

licencyjne

Najważniejsze polskie animacje ostatnich lat, 

nieprodukowane przez TVP; filmy zdobywające 

nagrody na najważniejszych festiwalach to m.in.: 

filmy ze szkoły Munka 

Promocja na stronie 

www.tvp.pl/kultura i na profilu 

TVP Kultura na Facebook'u

45 46
Artystyczne filmy fabularne 

licencyjne krótkometrażowe

Najważniejsze polskie krótkie metraże , filmy 

zdobywające nagrody na najważniejszych 

festiwalach

Promocja na stronie 

www.tvp.pl/kultura i na profilu 

TVP Kultura na Facebook'u

47 48 Teatr Telewizji

Rejestracje lub transmisje przedstawień 

teatralnych, wpisujące się w obchody 250-lecia 

Teatru Narodowego i teatru publicznego w 

Polsce.

Promocja na stronie 

www.tvp.pl/kultura i na profilu 

TVP Kultura na Facebook'u

49 50 Opera / balet
Najlepsze, najciekwasze światowe spektakle 

operowe

Promocja na stronie 

www.tvp.pl/kultura i na profilu 

TVP Kultura na Facebook'u

49 50 Opera / balet
Pasmo dla miłośników opery i baletu 

prezentujące wybrane, powtórkowe widowiska

Promocja na stronie 

www.tvp.pl/kultura i na profilu 

TVP Kultura na Facebook'u

51 52 Transmisje koncertów
Transmisje z koncertów PPA we Wrocławiu, 

Warszawskiej Jesieni itp.

Promocja na stronie 

www.tvp.pl/kultura i na profilu 

TVP Kultura na Facebook'u



53
Opera / balet - transmisja 

lub retransmisja 

Transmisja lub retransmisja wybitnego polskiego 

spektaklu operowego lub baletowego

Promocja na stronie 

www.tvp.pl/kultura i na profilu 

TVP Kultura na Facebook'u

54 55 Koncerty

Koncerty zarejestrowane  w studiu telewizyjnym 

lub w sali koncertowej prezentujące dzieła 

klasycznych i  współczesnych kompozytorów

Promocja na stronie 

www.tvp.pl/kultura i na profilu 

TVP Kultura na Facebook'u

56 57
Filmy fabularne telewizyjne - 

premiera. 

TVP jest i była ważnym producentem filmów 

fabularnych. W tym paśmie sięgamy do 

najnowszych produkcji  TVP 

Promocja na stronie 

www.tvp.pl/kultura i na profilu 

TVP Kultura na Facebook'u

58 59
Filmy fabularne licencyjne - 

premiera.

TVP Kultura w pasmach "panorama kina 

światowego" i "bilet do kina" prezentuje widzom 

najnowsze filmy z całego świata: "Kurczak ze 

śliwkami", "Elena", "Oslo, 31 sierpnia", "Trzy 

światy", "Valhalla. Mroczny wojownik".

Promocja na stronie 

www.tvp.pl/kultura i na profilu 

TVP Kultura na Facebook'u

60 seriale telewizyjne
Najwartościowsze produkcje serialowe TVP np.. 

Lalka, Chłopi, Dom. 

Promocja na stronie 

www.tvp.pl/kultura i na profilu 

TVP Kultura na Facebook'u

61 62 Seriale licencyjne

Serial „Mad Men” to jeden z najgłośniejszych i 

najgorętszych tytułów ostatnich lat. Wielokrotny 

zdobywca Złotych Globów i innych prestiżowych 

nagród. Serial rozpoczął modę na lata 50-te i był 

szeroko komentowany jako kolejny przykład 

rozwoju gatunku. W 2015 emitować bedziemy 7 

sezon.

Promocja na stronie 

www.tvp.pl/kultura i na profilu 

TVP Kultura na Facebook'u

63 64 Wydarzenie muzyczne

Wybrane relacje z koncertów znanych zespołów 

rockowych, jazzowych, a także wielkich gwiazd 

muzyki pop

Promocja na stronie 

www.tvp.pl/kultura i na profilu 

TVP Kultura na Facebook'u

63 64 Wydarzenie muzyczne

Relacje z koncertów i  spektakli z piosenką 

poetycką, aktorską i archiwalne zapisy  występów 

wielkich polskich gwiazd

Promocja na stronie 

www.tvp.pl/kultura i na profilu 

TVP Kultura na Facebook'u

65 66
Wydarzenie muzyczne 

(prod. TVP Kultura)

Młody Tancerz Roku 2015.Polskie eliminacje- 

laureat polskiej edycji wystapi w konkursie 

Eurowizji

Promocja na stronie 

www.tvp.pl/kultura i na profilu 

TVP Kultura na Facebook'u

65 66
Wydarzenie muzyczne 

(prod. TVP Kultura)

Transmisje koncertów, relacje i reportaże z 

Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. 

Fryderyka Chopina

Promocja na stronie 

www.tvp.pl/kultura i na profilu 

TVP Kultura na Facebook'u



65 66
Wydarzenie muzyczne 

(prod. TVP Kultura)
Konkurs Eurowizji dla Młodych Tancerzy

Promocja na stronie 

www.tvp.pl/kultura i na profilu 

TVP Kultura na Facebook'u

67 68 Młoda kultura

Seria recitali polskich zespołów 

muzycznych/wykonawców reprezentujących 

różne gatunki muzyczne, rejestrowane w Studiu 

Hali odlotów z udziałem publiczności. Promocja 

polskiej muzyki, w szczególności wykonawców i 

zespołów młodych, ale o już mocno 

zaakcentowanej obecności na polskim rynku 

muzycznym, jak również w projektach z udziałem 

artystów starszego pokolenia.

Promocja na stronie 

www.tvp.pl/kultura i na profilu 

TVP Kultura na Facebook'u

69 70
koncerty z archiwum TVP 

(jazz, rock i inne) 

Prezentacja koncertów z dziedziny jazzu, rocka i 

muzyki rozrywkowej (również folk i muzyka filmowa) z 

archiwum TVP, w tym również dotychczas 

nieemitowanych w TVP Kultura. Również nowe 

produkcje innych programów - TVP2, TVP 1 oraz OTV.

Promocja na stronie 

www.tvp.pl/kultura i na profilu 

TVP Kultura na Facebook'u

71 72
koncerty licencyjne (jazz, rock 

i inne)

Zakupione na licencję koncerty światowych gwiazd 

muzyki rozrywkowej - jazzu, rocka, pop, muzyki 

świata, etc.

Promocja na stronie 

www.tvp.pl/kultura i na profilu 

TVP Kultura na Facebook'u

73 74 Videogalerie
prezentacje filmów video najbardziej 

interesujących artystów z Polski i Europy. 

Promocja na stronie 

www.tvp.pl/kultura i na profilu 

TVP Kultura na Facebook'u

75 Performance 

Cykl programów przygotowywany przez Redakcję 

Oprawy i Promocji TVP Kultura, prezentujący 

sztukę performance

Promocja na stronie 

www.tvp.pl/kultura i na profilu 

TVP Kultura na Facebook'u

76 77 Przewodnik Przewodnik po programie TVP Kultura. 

78 79 Teledyski Teledyski muzyczne

80
Studia do filmów fabularnych 

i dokumentalnych 

Prowadzone przez znanych krytyków filmowych: 

Michała Chacińskiego i Łukasza Maciejewskiego, 

rozmowy z twórcami i teoretykami kina mające na 

celu przybliżenie widzom filmów  prezentowanych 

w ramach tygodniowych retrospektyw 

tematycznych: Filmy Aleksieja Bałabanowa, 

Federico Felliniego, Carlosa Saury.



81
Felietony do filmow 

fabularnych

Wstępy wprowadzające widzów np. w fenomen 

współczesnego kina włoskiego. Wstępy do 

poszczególnych odcinków cyklu pokazują 

społeczne i kulturowe tło, które przyczyniło się do 

powstania filmów oraz opisują najważniejsze 

wątki prezentowanych filmów oraz felietony 

okolicznościowe.



Załącznik nr 2

Inne rodzaje audycji określone w koncesji  Łączny czas nadawania w ciągu roku 
Udział w rocznym czasie emisji programu 

(%)

1 2 3

Premiery 2500:00:00 31,13%

Powtórki 5530:00:00 68,87%

Roczny czas emisji programu (w godzinach) 8030:00:00

TVP SA, program TVP KULTURA, konc. Nr 314/2005-T                                                  Plan programowy na 2015 r.



Załącznik nr 3

Ogólna charakterystyka programu w godz. 23:00-6:00, tj. poza czasem nadawania programu wyspecjalizowanego:

Ramówkę TVP Kultura po godz. 23:00 wypełniają wszystkie gatunki telewizyjne: dokumenty, fabuły, publicystyka kulturalna, koncerty (z podziałem na piosenkę 

poetycką, muzykę klasyczną, „rockowe granie”, folk/muzykę świata czy operę lub balet) oraz powtórki programów publicystycznych TVP Kultura takich jak: „Hala 

odlotów” – „anty talk show”, który zyskał uznanie publiczności dzięki niebanalnej scenografii i atmosferze swobodnej rozmowy łączącej problematykę społeczną z 

aktualnymi wydarzeniami w kulturze czy „Tygodnik kulturalny”, „Informacje kulturalne”, „Afisz kulturalny”, „Co Ty wiesz o…?”  Dzięki emisjom programów 

publicystycznych/edukacyjnych nie tylko w popołudniowych  porach widzowie TVP Kultura doskonale orientują się nie tylko w wydarzeniach kulturalnych, ale i 

problemach społecznych, sporach i podziałach światopoglądowych. 

TVP Kultura regularnie przybliża współczesne sztuki wizualne i performatywne, w których prezentowane są niezależne i oryginalne działania twórcze. Są one 

emitowane w „Videogaleriach” (z poprzedzającym program wstępem - „Videofanem”) oraz w programie „Performance”, w którym prezentowane są działania 

artystów rejestrowane podczas festiwali sztuki performance (po godz. 23:00 emisje odcinków od 16 lat).

 

TVP Kultura po 23:00 to również starannie dobrana muzyka – np. „Made In Polska”, w którym można zobaczyć najlepszych polskich wykonawców w wyjątkowym 

repertuarze i niezwykłej oprawie wizualnej czy „Młoda Kultura”, w którym promowani są młodzi, utalentowani wykonawcy z całej Polski. W 2015 r., po godz. 23:00, 

kontynuowane będą także emisje filmów dokumentalnych o najważniejszych albumach muzycznych świata, w tym rocka.

 

Także wszystkie gatunki filmowe mają swoje emisje w pasmach nocnych: „Młoda Polska”, „Kino nocne”, „Kino jest sztuką”, „Bilet do kina”, „Teraz animacje!”. 

Oferta TVP Kultura po godz. 23:00 jest zatem naturalną kontynuacją i uzupełnieniem oferty dzienno-wieczornej.
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