
Audycje realizujace 

specjalizację w godz. 6.00-
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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 

rozpowszechni

ania 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, niepełnosprawni - 

NP, seniorzy - S, 

uniwersalny - U)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Historia i film 01:30 5 I-XII 10.00-23.00 446:30:00 7,47% U

2
Serial 00:57 14 I-XII 9.00-23.00 691:36:00 11,57% U

3 Sensacje XXw 00:30 5 I-XII 7.00-23.00 130:00:00 2,17% U

4 Było, nie minęło 00:24 2 I-XII 12.00-23.00 41:36:00 0,70% U

5 Na życzenie widzów 00:50 1 I-XII 11.00-23.00 43:20:00 0,72% U

6 Szerokie tory 00:30 2 I-XII 11.00-23.00 52:00:00 0,87% U

7 Encyklopedia II wojny światowej 00:28 2 I-IX 8.00-20.00 14:00:00 0,23% U

8 Historia naturalna 00:30 5 I-XII 8.00-16.00 132:30:00 2,22% U

9 Koło historii 00:30 4 I-XII 10.00-23.00 106:00:00 1,77% U

10 Dzieje kultury polskiej 00:51 2 I-XII 10.00-23.00 88:15:00 1,48% U

11 Pasmo historii Polski i Europy 00:50 5 I-XII 10.00-23.00 399:15:00 6,68% U

12 Dokument 00:50 20 I-XII 07.00-23.00 856:06:00 14,32% U

13 Z archiwum TVP 00:50 4 I-XII 07.00-23.00 173:20:00 2,90% U

14 Licencyjne filmy dokumentalne 00:52 4 I-XII 10.00-23.00 178:42:00 2,99% U

15 Flesz historii 00:15 6 I-XII 7.00-23.00 68:00:00 1,14% U

16 Spór o historię 00:30 4 I-XII 7.00-23.00 104:00:00 1,74% U

17 Cafe historia 00:15 6 I-XII 7.00-23.00 78:00:00 1,30% U

18 Nowe Ateny 00:45 3 I-XII 7.00-23.00 117:00:00 1,96% U
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Dokument

Publicystyka

Fabuła

Roczny czas emisji programu w godzinach 6.00-23.00 (liczba godzin) 5978:00:00



19 Ex libris 00:25 4 I-XII 7:00-23:00 86:00:00 1,44% U

20 Sonda 00:30 2 I-XII 8.30-19.00 52:00:00 0,87% U

21 Podróże kulinarne Roberta Makłowicza 00:25 3 I-XII 08.00-12.00 65:00:00 1,09% U

22 Wielka gra 00:52 1 I-XII 08.00 - 13.00 45:30:00 0,76% U

23 Z archiwum IPN 00:25 2 I-XII 08.00 - 01.00 19:00:00 0,72% U

24 Polska i świat z historią w tle 00:15 7 I-XII 7.00-23.00 24:00:00 0,40% U

25 Kalendarium historyczne 00:30 2 I-XII 7.00-23.00 182:00:00 3,04% U

26 Pasmo religijne 00:49 1 I-XII 10.00-13.00 42:20:00 0,71% U

27 Podróże z historią 00:30 7 I-XII 7:00-03:00 185:30:00 3,10% U

28 Przewodnik historyczny 00:25 2 I-XII 7.00-23.00 200:00:00 3,35% U

29 Teleturniej historyczny 00:30 1 I-XII 7.00-23.01 26:00:00 0,43% U

30 Licencyjne programy edukacyjne 00:45 3 I-XII 7.00-23.00 117:00:00 1,96% U

RAZEM 4788:30:00 80,10%

Publicystyka

Edukacja



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 

rozpowsze

chniania 

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!

#DZIEL/0!

#DZIEL/0!

#DZIEL/0!

#DZIEL/0!

#DZIEL/0!

RAZEM 0:00:00 #DZIEL/0!
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5978:00:00

 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 122:00:00 2,0%

Autopromocja 12:30:00 0,2%

Reklama i telesprzedaż 1055:00:00 17,6%

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

TELEWIZJA POLSKA SA, program TVP HISTORIA, konc. nr  356/2007-T - Plan programowy na 2017 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

Fabuła 1138:06:00 19,0%

Dokument 2215:04:00 37,1%

Publicystyka 453:00:00 7,6%

Edukacja 982:20:00 16,4%

Inne kategorie audycji, nierealizujące specjalizacji 0:00:00 0,0%

Ogłoszenia nadawcy 122:00:00 2,0%

Autopromocja 12:30:00 0,2%

Reklama i telesprzedaż 1055:00:00 17,6%

Razem 5978:00:00 100,0%

Średni czas programu na dobę (w godzinach) 16:22:41

TELEWIZJA POLSKA SA, program TVP HISTORIA, konc. nr  356/2007-T - Plan programowy na 2017 r.



Załącznik nr 1

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; )

1 2 3

1 Historia i film

W ramach tego pasma planujemy emisję filmów fabularnych. Będą to zarówno filmy polskie jak i zagraniczne. Ich

wyznacznikiem jest to iż, muszą odnosić się do pewnych wydarzeń historycznych, być osadzone w określonych,

historycznych realiach. Zaznaczyć trzeba nie muszą to być zamierzchłe czasy historyczne i filmy kostiumowe ale

również odnoszące się do naszej historii najnowszej. Np. Hubal, Godzina "W", Katastrofa w Gibraltarze, Westerplatte,

Wolne miasto, Człowiek z żelaza.

2 Serial Pasmo prezentujące polskie seriale archiwalne oraz zakupione na licencji o tematyce historycznej.

3 Sensacje XXw. Historyczne fakty opowiedziane interesująco przez Bogusława Wołoszańskiego. Edukacyjnie i nie nudno.

4 Było, nie minęło Magazyn historyczny prezentujący wydarzenia z historii Polski.

5 Na życzenie widzów

W tym paśmie pokazujemy bardzo różne programy pod względem gatunkowym i tematycznym. Kierujemy się

sugestiami i prośbami widzów. Jeśli nie ma zdecydowanych faworytów – proponujemy najciekawsze programy i filmy

emitowane w ostatnich dwóch tygodniach.

6 Szerokie tory

Cykl reportaży o codziennym życiu w krajach byłego ZSRR. Program pokazuje zmiany, jakie zaszły na Wschodzie w

ciągu ostatnich lat, przybliża nowe zjawiska i problemy ludzi ze wszystkich grup i środowisk społecznych. Każdy

odcinek ma formę mini fabuły i opowiada o jednym dniu z życia wybranego bohatera, którego losy odzwierciedlają 

7
Encyklopedia II wojny 

światowej

Cykliczna audycja popularyzująca wiedzę o historii II wojny światowej. Audycja poświęcona ministrowi spraw

zagranicznych ZSRR Wiaczesławowi Mołotowowi i dyplomacji radzieckiej. Obraz tworzą czarno - białe archiwalne

materiały filmowe. 

8 Historia naturalna
Cykl audycji produkcji TVP oraz filmów licencyjnych opowiadających o ciekawych miejscach i cudach przyrody. W tym

cyklu m.in.. Podróznik, Zaproszenie

TELEWIZJA POLSKA SA, program TVP HISTORIA, konc. nr  356/2007-T - Plan programowy na 2017 r.
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9 Koło historii

Realizowane reportaże mają przedstawiać w sposób zrozumiały dla przeciętnego widza wydarzenia lub procesy 

historyczne. Zakładamy, że każdy reportaż będzie miał wyrazistego bohatera – przy czym może to być także bohater 

zbiorowy, a nawet obiekt historyczny. W każdym jednak wypadku cechą charakterystyczną reportażu musi być 

10 Dzieje kultury polskiej
Fabularyzowany cykl filmów dokumentalnych w którym poznajemy historię i kulturę Polski; od Słowiańskiej przeszłości,

pierwszych Piastów, Jagiellonów, aż po Wiek srebrny.

11
Pasmo Historia Polski 

i Europy
Pasmo filmów dokumentalnych poświęconych Historii Polski i Europy.

12 Dokument

W ramach tego pasma zaprezentować chcemy filmy dokumentalne zrealizowane na zlecenie TVP Historia, a także

różne gatunki i różne rodzaje programów archiwalnych - od najlepszych filmów dokumentalnych z zakresu historii

powszechnej, tajemnicach historii, po filmy i audycje o charakterze społecznym oraz  biografie. np. Generał 

13 Z archiwum TVP

Pasmo prezentujące reportaże, filmy dokumentalne odnalezione w archiwach TVP. Materiały emitowane w tym cyklu

będą miały swoją premierę często po kilkudziesięciu latach na antenie TVP. Do zobaczenia tylko w TVP Historia. Np.

Prawda o Lenino, Pamięć, Zawód prezenter, Tysiącletni Gdańsk, Portret pilota, Złote polskie ręce, Druga strona 

14
Licencyjne filmy 

dokumentalne
Najnowszej produkcji licencyjne filmy dokumentalne.

15 Flesz historii

Program o charakterze kulturalno-informacyjnym. Prezentuje wszystkie nowości kulturalne, związane tematycznie z

historią. Wystawy, wydawnictwa, imprezy, patronaty, a więc wszystko co ma charakter wydarzeniowy. Zasada

programu opiera się o ofertę news-ową regionów z dziedziny znajdującej się w kręgach zainteresowań redakcyjnych 

16 Spór o historię Program publicystyczny, w którym toczy się dyskusja o istotnych wydarzeniach mających wpływ na dzieje Polski.

17 Cafe historia
Program publicystyczny, rozmowa naszego dziennikarza z zaproszonym gościem na aktualne tematy dotyczące

wydarzeń historycznych.

18 Nowe Ateny

Program publicystyczny, którego celem jest wprowadzenie na antenę TVP Historia żywej debaty dotyczącej 

postrzegania historii powszechnej. Program ten ma stać się ważnym miejscem wymiany opinii osób, które zawodowo 

zajmują się historią. Gośćmi będą nie tylko historycy, ale także dziennikarze komentujący ważne rocznice i wydarzenia 

o charakterze historycznym. 

19 Ex libris Program prezentujący nowości wydawnicze o tematyce historycznej.

20 Sonda Emitowane będą jedne z najsłynniejszych w historii Telewizji Polskiej autorskich programów, popularyzujących naukę.

21
Podróże kulinarne 

Roberta Makłowicza

Cykl kulinarny prezentujący potrawy kuchni polskiej i światowej. Wszystkie dania przygotowane są w naturalnych

plenerach

22 Wielka gra Kultowy teleturniej edukacyjny.

23 Z archiwum IPN Program historyczny prezentujący wydarzenia historii Polski.   

24
Polska i świat z 

historią w tle

Program o charakterze reporterskim, związany z historią osoby, miejsca lub zdarzenia. Np. Fotografie z powstania 

styczniowego, Major i dziewczyna, Kryptonim Spacer, Bój pod świętym Krzyżem.

25
Kalendarium 

historyczne

Cykl audycji odnoszących się do „rocznicy wydarzenia”. Nie każdego dnia w historii działo się coś ważnego by potem

robić o tym program, niemniej jednak staramy się dopasowywać programy, filmy, reportaże i newsy do konkretnych dat

zarówno z historii Polski jak i historii świata. Wielkich i znaczących dla przyszłości ale także tych mniejszych. Np. Józef 



26 Pasmo religijne
Poświęcone historii i współczesności kościoła w Polsce. Np.. Historia papiestwa, Tajemnice Watykanu, Non Possumus

Prymas Stefan Wyszyński.

27 Podróże z historią
Urokliwe miejsca, dużo wrażeń, dobre warunki do zwiedzania i wypoczynku. Jak zwykle w Podróżniku wiele ciekawych 

i cennych informacji . Jak dotrzeć, historia regionu, kuchnia, pogoda, ceny i wiele innych.

28 Przewodnik historyczny

Nowy cykl na antenie TVP Historia prowadzony przez autora uznanych audycji historycznych m.in. cykli „Sensacje XX 

wieku” czy „Encyklopedia II wojny światowej”, których archiwalne odcinki emitowane na antenie TVP Historia 

niezmiennie osiągają wyniki oglądalności powyżej średniej anteny. W nowym cyklu Bogusław Wołoszański będzie 

29 Teleturniej historyczny

Teleturniej edukacyjny, którego uczestnikami byliby uczniowie. Ramy zadań i pytań w ramach teleturnieju byłyby 

wytyczone programem nauki historii. Formuła teleturnieju nawiązywałaby nieco do olimpiady z historii – w sensie 

eliminacji lokalnych i regionalnych. Uczestnikami konkursu byłyby „trójki klasowe” – czyli trzyosobowe drużyny. W 

30
Licencyjne programy 

edukacyjne
W ramach tego cyklu planujemy zakup serii licencyjnych: m.in. 100 cudów, Portrety świętych, Zaginione cywilizacje



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 2650:00:00 33%

Powtórki 5330:00:00 67%

Roczny czas emisji programu (w godzinach) 7980:00:00

TELEWIZJA POLSKA SA, program TVP HISTORIA, konc. nr  356/2007-T - Plan 

programowy na 2017 r.



Załącznik nr 3

7980:00:00

1 2 3

Audycje europejskie 1420:00:00 83%

Audycje wytworzone pierwotnie w języku polskim 1045:00:00 61%

Audycje wytworzone przez producentów niezależnych 720:00:00 42%

Audycje wytworzone przez producentów niezależnych w okresie 5 lat 

przed rozpowszechnieniem w programie
380:00:00 22%

Średni kwartalny czas emisji programu (w godzinach) obliczony zgodnie 

z art. 15 ust. 1 i 3 oraz art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o 

radiofonii i telewizji 

1721:00:00

TELEWIZJA POLSKA SA, program TVP HISTORIA, konc. nr  356/2007-T - Plan programowy na 2017 r.

Roczny czas emisji programu (liczba godzin)



Załącznik nr 4

TELEWIZJA POLSKA SA, program TVP HISTORIA, konc. nr  356/2007-T - Plan programowy na 2017 r.

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

Poza czasem nadawania programu wyspecjalizowanego w godzinach 23:00-04:00 TVP Historia powtarza w większości te same pasma co w czasie 

wyspecjalizowanym takie jak: Dokument, Historia i film, Podróże z historią, Historia Polski i Europy, serial.


