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1738:30:00

INFORMACJA
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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 

rozpowszech

niania 

audycji/ 

cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania 

audycji w 

ciągu roku  

Udział czasu 

audycji w 

rocznym 

programie (%)

Czas trwania 

tematyki 

regionalnej 

Adresat audycji: 

(wpisać 

odbiorców: dzieci 

-D, młodzież - M, 

niepełnosprawni - 

NP, seniorzy - S, 

uniwersalny - U)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Informacje 

lubuskie
18 21 I-XII 7:30-22:59 329:24:00 18,9% 329:24:00 U

2 Informacje 

lubuskie - flesz
2,5 14 I-XII 7:30-22:59 30:30:00 1,8% 30:30:00 U

3 Informacje 

lubuskie - 

komentarze

10 5 I-XII 18:30:19:30 43:20:00 2,5% 33:00:00 U

4
Przegląd tygodnia 25 2 I-XII 10:00-20:59 43:20:00 2,5% 43:20:00 U

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

spoty OPP 0,5 35 I-XII 7:30-22:59 17:30:00 1,0% 0:00:00 U

spoty OPP 1% 0,5 15 I-XII 7:30-22:59 4:30:00 0,3% 0:00:00 U

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

5 Prognoza pogody 2,5 25 I-XII 7:30-22:59 54:10:00 3,1% 27:05:00 U

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

RAZEM 522:44:00 30,1% 463:19:00

W tym: 

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców 0:00:00 0,0%

Audycje dla mniejszości narodowych i etnicznych 0:00:00 0,0%

Czas trwania premier 192:03:00 11,0%

330:41:00 19,0%Czas trwania powtórek

a)  Informacje prezentujące 

różnorodność wydarzeń w 

regionie - tj. dzienniki 

regionalne, regionalna część 

dzienników ogólnych i inne 

audycje inform. dot. regionu   

(z wyłączeniem odrębnych 

serwisów kulturalnych i 

sportowych)

c) Nieodpłatne audycje 

wyborcze (wg ustawy z 5 I 

2011 r. Kodeks wyborczy)

g) Informacje o sytuacji na 

drogach oraz różnego typu 

zagrożeniach i zjawiskach 

pogodowych

e) Informacje o nieodpłatnej 

działalności prowadzonej 

przez organizacje pożytku 

publicznego (rodzaje 

audycji wg §2 ust. 3 pkt 

1,2,3 Rozporz. z 29 IV 

2011)

b) Pozostałe informacje 

polityczne, ekonomiczno-

gospodarcze, społeczne itd.   

(z wyłączeniem odrębnych 

serwisów kulturalnych i 

sportowych)

f) Dla mniejszości 

narodowych i etnicznych 

oraz dla społeczności 

posługujących się językiem 

regionalnym, tworzone w 

językach tych mniejszości i 

społeczności

d) Przedstawianie stanowisk 

partii politycznych, 

organizacji związków 

zawodowych i związków 

pracodawców w węzłowych 

sprawach publicznych 

(zgodnie z Rozporz. z dn 

24.IV 2003 r. z późn. zm.)

Inne audycje informacyjne 

Audycje odpowiadającej 

potrzebom religijnym 

odbiorców

Roczny czas emisji programu 

(liczba godzin)
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PUBLICYSTYKA
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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 

rozpowszech

niania 

audycji/ cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania 

audycji w 

ciągu roku  

Udział czasu 

audycji w 

rocznym 

programie 

(%)

Czas trwania 

tematyki 

regionalnej 

Adresat audycji: 

(wpisać 

odbiorców: 

dzieci -D, 

młodzież - M, 

niepełnosprawni - 

NP, seniorzy - S, 

uniwersalny - U)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 Debaty 

telewizyjne
60 10/rok I-XII 10:00-22:59 10:00:00 0,6% 10:00:00 U

7
Lubuski raport 

gospodarczy
12 10/m-c I-XII 7:30-22:59 18:00:00 1,0% 18:00:00 U

8 Karty na stół 12 5 I-XII 18:00-20:59 75:12:00 4,3% 65:12:00 U

9 Karty na stół - 

RING
45 2 I-XII 10:00-20:59 58:30:00 3,4% 50:00:00 U

10
W obiektywie 

wojewody
15 2 I-XII 17:30-20:59 12:00:00 0,7% 12:00:00 U

11 Region 15 2 I-XII 17:30-20:59 13:00:00 0,7% 13:00:00 U

12 Magazyn 

reporterski
10 6 I-VI, IX-XII 17:30-20:59 32:30:00 1,9% 32:30:00 U

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

13 Ichtis - 

magazyn 

religijny

11 5 I-XII 10:00-22:59 47:40:00 2,7% 30:00:00 U

0,0%

0,0%

0,0%

spoty 

społeczne
0,5 60 I-XII 7:30-22:59 30:19:00 1,7% 0:00:00 U

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

RAZEM 297:11:00 17,1% 230:42:00

W tym: 

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców 47:40:00 2,7%

Audycje dla mniejszości narodowych i etnicznych 0:00:00 0,0%

Czas trwania premier 109:59:00 6,3%

187:12:00 10,8%Czas trwania powtórek

Roczny czas emisji programu 

(liczba godzin)

b) Reportaże 

telewizyjne i filmy 

dokumentalne, 

interwencyjne i 

społeczne

c) Dla mniejszości 

narodowych i 

etnicznych oraz dla 

społeczności 

posługujących się 

językiem 

regionalnym, 

tworzone w językach 

tych mniejszości i 

społeczności

Inne audycje 

publicystyczne 

a) Publicystyka 

polityczna, 

ekonomiczno-

gospodarcza, 

społeczna

Audycje 

odpowiadającej 

potrzebom religijnym 

odbiorców
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KULTURA
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Tytuły / Nazwy 

audycji planowanych

Średni czas 

trwania 

pojedyncze

go 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 

rozpowszechni

ania audycji/ 

cyklu

(od - do)

 Łączny 

czas 

nadawania 

audycji w 

ciągu roku  

Udział 

czasu 

audycji w 

rocznym 

programie 

(%)

Czas 

trwania 

tematyki 

regionalnej 

Adresat audycji: 

(wpisać 

odbiorców: 

dzieci -D, 

młodzież - M, 

niepełnosprawn

i - NP, seniorzy - 

S, uniwersalny - 

U)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14 Ekstraklasa 

kulturalna
12 10/m-c I-VI, IX-XII 7:30-22:59 19:00:00 1,1% 19:00:00 U

15 Ekstraklasa 

kulturalna ekstra
10 4 I-VI, IX-XII 7:30-22:59 25:20:00 1,5% 25:20:00 U

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Audycje oprawowe 1 70 I-XII 7:30-22:59 35:00:00 2,0% 20:00:00 U

16 Dzika Polska 25 3 VII-VII 7:30-22:59 50:00:00 2,9% 00:00:00 U

0,0%

0,0%

RAZEM 129:20:00 7,4% 16:20:00

W tym: 

0:00:00 0,0%

11:08:00 0,6%

118:12:00 6,8%Czas trwania powtórek

a) Audycje prezentujące i 

popularyzujące dzieła oraz 

wiedzę o poszczególnych 

dziedzinach kultury i sztuki 

regionu

b) Informacje o bieżących 

wydarzeniach z różnych 

dziedzin kultury w regionie 

(w tym serwisy kulturalne) 

oraz magazyny kulturalne, 

wspomagające wybór 

aktywnych form udziału w 

kulturze

 c) Audycje popularyzujące 

twórców regionalnych 

d) Audycje dotyczące historii 

i kultury regionu

e) Reportaże i inne formy 

dokumentalne (z 

wyłączeniem 

publicystycznych)

Inne audycje dotyczące 

kultury 

Czas trwania premier

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców

Audycje odpowiadającej 

potrzebom religijnym 

odbiorców

Roczny czas emisji programu 

(liczba godzin)
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Inne kategorie audycji np. 

edukacja, sport, rozrywka

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 

rozpowszechni

ania audycji/ 

cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania 

audycji w 

ciągu roku  

Udział czasu 

audycji w 

rocznym 

programie 

(%)

Czas 

trwania 

tematyki 

regionalnej 

Adresat audycji: 

(wpisać 

odbiorców: 

dzieci -D, 

młodzież - M, 

niepełnosprawni 

- NP, seniorzy - 

S, uniwersalny - 

U)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

17 Prosto z lasu 13 10/rok I-XII 7:30-22:59 27:05:00 1,6% 00:00:00 U

18 Nasze lubuskie 12 5/m-c III-XII 7:30-22:59 10:00:00 0,6% 10:00:00 U

19 Salonowiec 9 15 VII-VIII 7:30-22:59 20:00:00 1,2% 00:00:00 U

0,0%

0,0%

20 Retransmisje 60 10 I-XII 10:00-22:59 12:00:00 0,7% 12:00:00 U

21 Sport 10 2 I-XII 7:30-22:59 33:20:00 1,9% 33:20:00 U

0,0%

0,0%

0,0%

22 Kalejdoskop 10 25 I-VI, IX-XII 7:30-20:59 125:00:00 7,2% 115:00:00 U

23
Spotkania z historią 10 5 I-VI, IX-XII 7:30-20:59 30:50:00 1,8% 25:00:00 U

24 Gwiazdy sportu 10 5 I-VI, IX-XII 7:30-20:59 30:50:00 1,8% 29:00:00 U

25 Sprawa dla 

prokuratora
10 5 I-VI, IX-XII 7:30-20:59 31:40:00 1,8% 15:00:00 U

26
Książka na weekend 10 5 I-VI, IX-XII 7:30-20:59 31:40:00 1,8% 05:00:00 U

27 Zielony zakątek 10 5 I-VI, IX-XII 7:30-20:59 31:40:00 1,8% 10:00:00 U

28 Kto pyta nie błądzi 4 25 I-XII 7:30-22:59 62:40:00 3,6% 50:00:00 U

29 Nieruchomości 

lubuskie
15 10/m-c I-XII 10:00-22:59 32:30:00 1,9% 30:00:00 U

RAZEM 479:15:00 27,6% 334:20:00

W tym: 

0:00:00 0,0%

111:27:00 6,4%

367:48:00 21,2%

Czas trwania premier

Czas trwania powtórek

Roczny czas emisji programu 

(liczba godzin)

Edukacja

Sport

Rozrywka

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców
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 Łączny czas 

nadawania  w 

ciągu roku 

Udział w rocznym 

czasie emisji 

programu (% )

1 2 3

Ogłoszenia nadawcy 50:00:00 3%

Autopromocja 10:00:00 1%

Reklama i telesprzedaż 250:00:00 14%

Roczny czas emisji programu (liczba godzin)



TVP SA, TVP Regionalna - Oddział terenowy Gorzów Wielkopolski - Plan programowy na 2016 r.

Kategorie audycji                    łącznie w 

roku     

 Łączny czas 

nadawania  w 

ciągu roku 

Udział audycji 

w rocznym 

czasie emisji 

programu (% )

Czas trwania 

tematyki 

regionalnej

Udział tematyki 

regionalnej (% 

w roku)

Czas trwania 

premier

Udział 

premier (% w 

roku)

Czas trwania 

powtórek

Udział 

powtórek (% 

w roku)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

INFORMACJA 522:44:00 30% 463:19:00 27% 192:03:00 11% 330:41:00 19%

PUBLICYSTYKA 297:11:00 17% 230:42:00 13% 109:59:00 6% 187:12:00 11%

KULTURA 129:20:00 7% 64:20:00 4% 11:08:00 1% 118:12:00 7%

EDUKACJA 57:05:00 3% 10:00:00 1%

SPORT 45:20:00 3% 45:20:00 3%

ROZRYWKA 376:50:00 22% 279:00:00 16%

Ogłoszenia nadawcy 50:00:00 3%

Autopromocja 10:00:00 1%

Reklama i telesprzedaż 250:00:00 14%

Razem 1738:30:00 100% 1092:41:00 63% 424:37:00 24% 1003:53:00 58%

Średni czas programu na dobę (w 

godzinach) 4:45:47

W tym:

47:40:00 3%

0:00:00 0%

21%

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców

Audycje dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz dla 

społeczności posługujących się językiem regionalnym, tworzone w 

językach tych mniejszości i społeczności.

111:27:00 6% 367:48:00



Załącznik nr 1

TVP SA, TVP Regionalna - Oddział terenowy Gorzów Wielkopolski - Plan programowy na 2016 r.

Numer 

audycji 

(tożsamy z 

wpisanym 

w kolumnę 

nr 1 

formularz

a 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)

1 2 3
1

Informacje lubuskie
Serwis informacyjny ukazujący najważniejsze wydarzenia mające miejsce w województwie 

lubuskim.

2
Informacje lubuskie - flesz

Serwis informacyjny ukazujący najważniejsze wydarzenia mające miejsce w województwie 

lubuskim w skroconej formie.

3
Informacje lubuskie - 

komentarze

Program na żywo, po głównym wydaniu informacji lubuskich, w którym zaproszeni goście, 

z wspólnie z prowadzącym rozmawiają  o najważniejszych wydarzeniach dnia.

4
Przegląd tygodnia

Podsumowanie najważniejszych wiadomości z ostatnich siedmiu dni. Audycja kierowana 

dla ogółu odbiorców.

5

Prognoza pogody

Prezentacja pogody w województwach lubuskim i wielkopolskim. Najistotniejsze 

informacje pogodowe: temperatura, zachmurzenie, opady, ciśnienie itd., w poszczególnych 

obszarach oraz w większych miastach.

6

Debaty telewizyjne

Prezentacja pogody w województwach lubuskim i wielkopolskim. Najistotniejsze 

informacje pogodowe: temperatura, zachmurzenie, opady, ciśnienie itd., w poszczególnych 

obszarach oraz w większych miastach.

7

Lubuski raport 

gospodarczy

Program poruszający tematykę ekonomiczno-gospodarczą, kierowany dla ogółu 

odbiorców. Prezentacja firm działających w regionie, a także zmieniających się przepisów i 

ich wpływu na funkcjonowanie życia gospodarczego.

8
Karty na stół

Program, w którym zaproszeni goście komentują i oceniają bieżące wydarzenia w regionie, 

kierowany dla ogółu odbiorców.

9

Karty na stół - RING

W programie wystąpią  goście reprezentujący różne opinie na najciekawsze tematy w 

regionie. Dwa narożniki, dwóch bohaterów i pasjonujący bój na słowa. Program kierowany 

dla ogółu odbiorców.

10
W obiektywie wojewody

W audycji poruszane są sprawy z jakimi boryka się województwo lubuskie. Audycja 

kierowana do ogółu odbiorców.

11 Region Program relacjonujący i ukazujący pracę samorządu województwa lubuskiego. 

12

Magazyn reporterski

Magazyn, kierowany dla ogółu odbiorców, w którym reporterzy interweniują i pomagają 

widzom TVP Gorzów. W audycji poruszane są aktualne problemy regionu oraz jego 

mieszkańców.

13
Ichtis - magazyn religijny

Magazyn religijny, w którym można obejrzeć felietony z życia wielu środowisk diecezji. 

Magazyn kierowany dla ogółu odbiorców.

14

Ekstraklasa kulturalna

Program kierowany dla ogółu odbiorców, prezentujący relacje z najważniejszych imprez 

kulturalnych, zapowiedzi wystaw, hitów kinowych, premier teatralnych i wydawnictw 

książkowych. Jest to audycja bardzo obszernie prezentująca i popularyzująca dzieła oraz 

wiedzę o poszczególnych dziedzinach kultury i sztuki regonu; popularyzująca twórców 

regionalnych oraz historię i kulturę regionu;

15 Ekstraklasa kulturalna 

ekstra

Program w którym poruszamy ciekawe tematy związane z wydarzeniami kulturalnymi, 

wystawami.

16

Dzika Polska

Telewizyjna przygoda przyrodnicza, zaskakujące sytuacje, pasjonaci dzikich zwierząt i 

piękno przyrody. Program pokazuje świat dzikich zwierząt, przyrody oraz ludzi, którzy ją 

chronią. Każdy program to ekspedycja w najbardziej niedostępne i dzikie miejsca w Polsce. 

Bohaterami cyklu są Szaleńcy natury ludzie, którzy ulegli głębokiej fascynacji jakąś 

cząstką przyrody polskiej, jakimś gatunkiem żywych organizmów, jakimś przejawem 

życia, jakąś sprawą. Prowadzący program Tomasz Kłosowski i Artur Tabor będą spotykać 

tych szaleńców w terenie i ruszać śladem ich fascynacji. Bohaterowie będą ich wciągać w 

swe działania, a przynajmniej aktywnie je demonstrować. Śledzenie wędrownych ptaków, 

zakładanie im obrączek, zapisywanie danych o małych wędrowcach trafiających do sieci 

ornitologów badaczy to jak dotąd zdecydowanie męskie zajęcie. Tym razem jednak 

poświęciła się im kobieta. Kieruje obozem badaczy, działających w ramach Akcji 

Bałtyckiej, który swe namioty i sieci rozłożył na Mierzei Wiślanej. Wędrują tędy niczym 

lądowym lesistym korytarzem - setki drozdów, rudzików, mysikrólików. Tutaj zostawiają 

informacje o sobie w zapiskach obserwatorów i przez chwilę grzeją się w ciepłych dłoniach 

ornitolożki.

17

Prosto z lasu

Praktyczne informacje z dziedziny ogrodnictwa, porady, jak pielęgnować rośliny, oraz 

prezentacje ciekawych i rzadko spotykanych gatunków. Audycja kierowana dla ogółu 

odbiorców.

18

Nasze lubuskie

W programie pokazujemy region w pigułce, interesujące wydarzenia i miejsca z różnych 

dziedzin życia. Audycja kierowana dla ogółu odbiorców.

19

Salonowiec

Audycja propagująca wzorce kulturalnego zachowania w życiu codziennym. Bazę 

stanowią wybrane fragmenty tekstu przedwojennego poradnika savoire vivre'u, czytane 

przez aktora Mieczysława Franaszka. Ilustrują je, w formie humorystycznego 

kontrapunktu, krótkie sceny ze znanych filmów i seriali.

20
Retransmisje 

Obszerne relacje z najważniejszych wydarzeń sportowych w województwie lubuskim, 

opatrzone trafnym i interesującym komentarzem. 

21
Sport

Program kierowany do ogółu odbiorców, przedstawiający najważniejsze wydarzenia 

sportowe, zapowiedzi i wyniki meczów oraz relacje z ważnych imprez.

22

Kalejdoskop

Program, w którym poruszamy ciekawe tematy i zapraszamy interesujących gości. Tu 

mówimy o sprawach całego regionu, pokazujemy co dzieje się w lubuskich miastach i 

miasteczkach. Zapowiadamy imprezy i patronujemy ważnym sprawom społecznym.

23
Spotkania z historią

Rozmowa dotyczący ważnych wydarzeń oraz miejsc w historii lubuskich miejscowości.

24 Gwiazdy sportu Znani sportowcy opowiadają o blaskach i cieniach swoich karier.

25
Sprawa dla prokuratora

Prosto i przystępnie o przepisach prawnych oraz o wykroczeniach i przestępstwach.

26 Książka na weekend Nowości na wydawniczym rynku po które szczególnie warto sięgnąć.

27 Zielony zakątek Porady jak dbać o ogród czy działkę i mieć piękne rośliny na balkonie.

28
Kto pyta nie błądzi

Program poruszający problemy z którymi borykają się mieszkańcy województwa 

lubuskiego.

29

Nieruchomości lubuskie

Program kierowany dla ogółu odbiorców, który w łatwy i przyjemny sposób pokazuje 

tematyką budowlaną, wystroje wnętrz oraz liczne porady związane z ogrodnictwem oraz z 

zagospodarowaniem wolnego czasu.

Informacje o planowanych audycjach/cyklach



Załącznik nr 2

TVP SA, TVP Regionalna - Oddział terenowy Gorzów Wielkopolski - Plan programowy na 2016 r.

Numer 

audycji 

(tożsamy z 

wpisanym w 

kolumnę nr 1 

formularza 

planów )

Tytuł planowanej audycji Kategoria audycji

Średni czas trwania 

pojedynczego 

wydania audycji

Liczba wydań 

audycji w tygodniu       

(jeśli nadawana 

rzadziej podać jak 

często np. 1/mc )

Łączny czas 

nadawania audycji 

w ciągu tygodnia

Roczny czas 

nadawania audycji 

1 2 3 4 5 6 7

1 Informacje lubuskie - komentarze Informacja 10 5 5:00:00 43:20:00

8 Karty na stół Publicystyka 12 5 01:00:00 75:12:00

9 Karty na stół - RING Publicystyka 45 2 01:30:00 58:30:00

Kampanie społeczne (w tym spoty OPP, 

spoty OPP 1%)
Informacja 0,5 50 00:25:00 22:00:00

Kampanie społeczne Publicystyka 0,5 60 00:15:00 30:19:00

6 Debaty telewizyjne Publicystyka 60 10/rok 01:00:00 10:00:00

10 W obiektywie wojewody Publicystyka 15 2 00:30:00 12:00:00

11 Region Publicystyka 15 2 00:00:30 13:00:00

Łącznie 264:21:00

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *- audycje służące edukacji obywatelskiej 

(m.in. popularyzujące aktywność i zaangażowanie w życiu politycznym i społecznym, kształtujące kompetencje w tym zakresie, prezentujące 

możliwości działania jakie daje demokracja, w samorządach, organizacjach pozarządowych, także audycje służące budowaniu więzi 

społecznych opartych na szacunku i wzajemnym zaufaniu)

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)



Załącznik nr 3

TVP SA, TVP Regionalna - Oddział terenowy Gorzów Wielkopolski - Plan programowy na 2016 r.

Numer 

audycji 

(tożsamy z 

wpisanym w 

kolumnę nr 1 

formularza 

planów )

Tytuł planowanej audycji Kategoria audycji

Średni czas trwania 

pojedynczego 

wydania audycji

Liczba wydań 

audycji w tygodniu       

(jeśli nadawana 

rzadziej podać jak 

często np. 1/mc )

Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu tygodnia

Roczny czas 

nadawania audycji 

1 2 3 4 5 6 7

14 Ekstraklasa kulturalna Kultura 12 10/m-c 01:00:00 19:00:00

15 Ekstraklasa kulturalna ekstra Kultura 10 4 00:40:00 25:20:00

Łącznie 44:20:00

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *- rozwijające oryginalną twórczość audiowizualną

(w szczególności – udramatyzowane formy telewizyjne: dokument, reportaż, spektakl teatralny oraz film, ze szczególnym uwzględnieniem 

dorobku polskich twórców

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)



Załącznik nr 4

TVP SA, TVP Regionalna - Oddział terenowy Gorzów Wielkopolski - Plan programowy na 2016 r.

Numer 

audycji 

(tożsamy z 

wpisanym w 

kolumnę nr 1 

formularza 

planów )

Tytuł planowanej audycji Kategoria audycji

Średni czas trwania 

pojedynczego 

wydania audycji

Liczba wydań 

audycji w tygodniu       

(jeśli nadawana 

rzadziej podać jak 

często np. 1/mc )

Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu tygodnia

Roczny czas 

nadawania audycji 

1 2 3 4 5 6 7

Łącznie 0:00:00

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *- audycje adresowane do młodzieży

(m.in. uwzględniające następujące zagadnienia: wolność i odpowiedzialność w życiu osobistym i społecznym, relacje międzyludzkie, kultura 

słowa, kształcenie i kariera zawodowa, wchodzenie na rynek pracy)

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)



Załącznik nr 5

TVP SA, TVP Regionalna - Oddział terenowy Gorzów Wielkopolski - Plan programowy na 2016 r.

Numer 

audycji 

(tożsamy z 

wpisanym w 

kolumnę nr 1 

formularza 

planów )

Tytuł planowanej audycji Kategoria audycji

Średni czas trwania 

pojedynczego 

wydania audycji

Liczba wydań 

audycji w tygodniu       

(jeśli nadawana 

rzadziej podać jak 

często np. 1/mc )

Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu tygodnia

Roczny czas 

nadawania audycji 

1 2 3 4 5 6 7

Łącznie 0:00:00

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *- audycje słążące edukacji medialnej

(m.in. przekazujące wiedzę o mediach elektronicznych, nowych technologiach, kształtujące umiejętności świadomego i krytycznego korzystania 

z treści programowych)

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)



Załącznik nr 6

TVP SA, TVP Regionalna - Oddział terenowy Gorzów Wielkopolski - Plan programowy na 2016 r.

Numer 

audycji 

(tożsamy z 

wpisanym w 

kolumnę nr 1 

formularza 

planów )

Tytuł planowanej audycji Kategoria audycji

Średni czas trwania 

pojedynczego 

wydania audycji

Liczba wydań 

audycji w tygodniu       

(jeśli nadawana 

rzadziej podać jak 

często np. 1/mc )

Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu tygodnia

Roczny czas 

nadawania audycji 

1 2 3 4 5 6 7

12 Magazyn reporterski Publicystyka 10 6 01:00:00 32:30:00

Łącznie 32:30:00

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *- audycje odnoszące się do zasad równego traktowania obywateli

(m.in. kształtujące postawy tolerancji i otwartości, służące integracji i porozumieniu różnych grup społecznych, przeciwdziałające stereotypom i 

postawom dyskryminacyjnym, m.in. w stosunku do kobiet, osób niepełnosprawnych, osób o różnym pochodzeniu etnicznym i osób starszych)

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)



Załącznik nr 7

TVP SA, TVP Regionalna - Oddział terenowy Gorzów Wielkopolski - Plan programowy na 2016 r.

Numer 

audycji 

(tożsamy z 

wpisanym w 

kolumnę nr 1 

formularza 

planów )

Tytuł planowanej audycji Kategoria audycji

Średni czas trwania 

pojedynczego 

wydania audycji

Liczba wydań 

audycji w tygodniu       

(jeśli nadawana 

rzadziej podać jak 

często np. 1/mc )

Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu tygodnia

Roczny czas 

nadawania audycji 

1 2 3 4 5 6 7

Łącznie 0:00:00

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *- audycje poświęcone roli mediów publicznych w społeczeństwie demokratycznym, 

potrzebie właściwego ich finansowania oraz idei radia cyfrowego

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)



Załącznik nr 8

TVP SA, TVP Regionalna - Oddział terenowy Gorzów Wielkopolski - Plan programowy na 2016 r.

Numer 

audycji 

(tożsamy z 

wpisanym w 

kolumnę nr 1 

formularza 

planów )

Tytuł planowanej audycji Kategoria audycji

Średni czas trwania 

pojedynczego 

wydania audycji

Liczba wydań 

audycji w tygodniu       

(jeśli nadawana 

rzadziej podać jak 

często np. 1/mc )

Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu tygodnia

Roczny czas 

nadawania audycji 

1 2 3 4 5 6 7

18 Nasze lubuskie Edukacja 12 5/m-c 00:12:00 10:00:00

Łącznie 10:00:00

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *- audycje poświęcone wydarzeniom rangi ogólnokrajowej i regionalnej

(społecznie ważne, m.in. służące rozwojowi tożsamości i tradycji narodowych i regionalnych, edukacji kulturowej, historycznej i patriotycznej, 

np. 1050 rocznica Chrztu Polski, Światowe Dni Młodzieży, Wrocław – Europejska Stolica Kultury 2016

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)



Załącznik nr 9

TVP SA, TVP Regionalna - Oddział terenowy Gorzów Wielkopolski - Plan programowy na 2016 r.

Numer 

audycji 

(tożsamy z 

wpisanym w 

kolumnę nr 1 

formularza 

planów )

Tytuł planowanej audycji Kategoria audycji

Średni czas trwania 

pojedynczego 

wydania audycji

Liczba wydań 

audycji w tygodniu       

(jeśli nadawana 

rzadziej podać jak 

często np. 1/mc )

Łączny czas 

nadawania audycji 

w ciągu tygodnia

Roczny czas 

nadawania audycji 

1 2 3 4 5 6 7

1 Informacje lubuskie Informacja 18 21 06:18:00 329:24:00

2 Informacje lubuskie - flesz Informacja 2,5 14 00:35:00 30:30:00

4 Przegląd tygodnia Informacja 25 2 00:50:00 43:20:00

Łącznie 403:14:00

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *- audycje zawierające udogodnienia dla osób z dysfunkcją słuchu i wzroku, w 

szczególności audycje z audiodeskrypcją

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)


