
TVP SA, TVP Regionalna - Oddział terenowy w Warszawie - Plan programowy na 2018 r.

2035:45:00
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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  

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
Telewizyjny Kurier 

Warszawski godz. 18.30
20' 7 I-XII 17.30 - 22.00 117:40:00 5,8% 117:40:00 U

2 Kurier Mazowiecki 20' 7 I-XII 17.30 - 22.00 119:10:00 5,9% 119:10:00 U

3

Telewizyjny Kurier 

Warszawski - 

podsumowanie dnia

21' 7 I-XII 17.30 - 22.00 124:15:00 6,1% 124:15:00 U

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

9
audycje komitetów 

wyborczych
17:00:00 0,8% 17:00:00 U

9a audycje profrekwencyjne 1:10:00 0,1% 0:00:00 U

0,0%

0,0%

Roczny czas emisji programu 

(liczba godzin)

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)

b) Pozostałe informacje 

polityczne, ekonomiczno-

gospodarcze, społeczne itd.   

(z wyłączeniem odrębnych 

serwisów kulturalnych i 

sportowych)
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1
Telewizyjny Kurier 

Warszawski godz. 18.30
20' 7 I-XII 17.30 - 22.00 2:00:00 0,1% 2:00:00 U

2 Kurier Mazowiecki 20' 7 I-XII 17.30 - 22.00 1:30:00 0,1% 1:30:00 U

3

Telewizyjny Kurier 

Warszawski - 

podsumowanie dnia

21' 7 I-XII 17.30 - 22.00 2:00:00 0,1% 2:00:00 U

0,0%

0,0%

0,0%

6

audycje infromujące o 

nieodpłatnej działalności 

OPP - 1% podatku

I-IV
wszystkie 

pasma
3:30:00 0,2% 0:00:00 U

7

audycje infromujące o 

nieodpłatnej działalności 

OPP (spoty)

I-XII
wszystkie 

pasma
8:30:00 0,4% 0:00:00 U

1
Telewizyjny Kurier 

Warszawski godz. 18.30
20' 7 I-XII 17.30 - 22.00 2:00:00 0,1% 2:00:00 U

2 Kurier Mazowiecki 20' 7 I-XII 17.30 - 22.00 1:00:00 0,0% 1:00:00 U

3

Telewizyjny Kurier 

Warszawski - 

podsumowanie dnia

21' 7 I-XII 17.30 - 22.00 1:30:00 0,1% 1:30:00 U

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

4 Pogoda 1' 47 I-XII
wszystkie 

pasma
40:42:00 2,0% 40:42:00 U

5 Raport na gorąco 2' 19 I-XII 17.30 - 22.00 32:44:00 1,6% 32:44:00 U

0,0%

0,0%

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)

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.)
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0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

RAZEM 474:41:00 23,32% 461:31:00

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 406:20:00 19,96%

68:21:00 3,36%Czas trwania powtórek

Inne audycje informacyjne 

Audycje odpowiadającej 

potrzebom religijnym 

odbiorców
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TVP SA, TVP Regionalna - Oddział terenowy w Warszawie - Plan programowy na 2018 r.

2035:45:00

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

10 Wywiad Kuriera 10' 5 I-XII 17.30-22.00 43:20:00 2,1% 43:20:00 U

11 Porozmawiajmy o… 20' 5 I-XII
7.00-8.15           

17.30-22.00
86:40:00 4,3% 86:40:00 U

12 Twoje sprawy 25' 2 I-XII 17.30-22.00 43:20:00 2,1% 43:20:00 U

13
Tekieli. Krótki 

przewodnik po duszy
25' 3 I-XII 17.30-22.00 65:00:00 3,2% 16:00:00 U

14 I wszystko jasne 40' 2 I-XII
10.00-11.15       

17.30-22.00
69:20:00 3,4% 69:20:00 U

15 Zakazane prześladowane 20' 2 I-XII
7.00-8.15             

17.30-22.00
34:40:00 1,7% 9:00:00 U

16 debaty wyborcze 45' 17.30-22.00 6:40:00 0,3% 6:40:00 U

0,0%

42
reportaż interwencyjny i 

społeczny
15' 62/rok I-XII

wszystkie 

pasma
14:00:00 0,7% 9:00:00 U

43

film dokumentalny 

interwencyjny i 

społeczny

30' 29/rok I-XII 17.30-22.00 9:42:00 0,5% 3:10:00 U

0,0%

0,0%

Roczny czas emisji programu 

(liczba godzin)

b) Reportaże 

telewizyjne i filmy 

dokumentalne, 

interwencyjne i 

społeczne

a) Publicystyka 

polityczna, 

ekonomiczno-

gospodarcza, 

społeczna
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0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

21 Kościół z bliska 24' 2 I-XII 17.30-22.00 62:24:00 3,1% 12:30:00 U

0,0%

0,0%

8
Kampanie społeczne 

pozostałe
I-XII

wszystkie 

pasma
13:20:00 0,7% 4:00:00 U

17 Szkoła przetrwania 5' 2 I-XII 17.30-22.00 6:56:00 0,3% 6:56:00 U

18 Znalezione zwierzęta 1'30'' 1 I-XII 17.30-22.00 1:18:00 0,1% 1:18:00 U

19 Z archiwum IPN 30' 1 I-XII 17.30-22.00 26:00:00 1,3% 6:30:00 U

20
audycje publicystyczne 

inne pozostałe
I-XII 17.30-22.00 4:00:00 0,2% 4:00:00 U

0,0%

RAZEM 486:40:00 23,9% 321:44:00

W tym: 

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców 62:24:00 3,1%

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

Czas trwania premier 214:06:00 10,5%

272:34:00 13,4%Czas trwania powtórek

c) Dla mniejszości 

narodowych i 

etnicznych oraz dla 

społeczności 

posługujących się 

językiem 

regionalnym, 

tworzone w językach 

tych mniejszości i 

społeczności

Inne audycje 

publicystyczne 

Audycje 

odpowiadającej 

potrzebom religijnym 

odbiorców
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TVP SA, TVP Regionalna - Oddział terenowy w Warszawie - Plan programowy na 2018 r.

2035:45:00

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, 

niepełnosprawni 

- NP, seniorzy - 

S, uniwersalny - 

U)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11
Porozmawiajmy o 

kulturze
20' 2 I-XII

7.00-8.15            

17.30-22.00
34:40:00 1,7% 34:40:00 U

0,0%

0,0%

22 Qadrans qltury 15' 3 I-XII
7.00-8.15                    

17.30-22.00
39:00:00 1,9% 39:00:00 M

23 Qltura+ 10' 3 I-XII
7.00-8.15                     

17.30-22.00
26:00:00 1,3% 26:00:00 U

24 Strefa Mazowsze 20' 2 I-XII
7.00-8.15                      

17.30-22.00
34:40:00 1,7% 34:40:00 U

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

25 Saga rodów 18' 3 I-XII
7.00-8.15                     

17.30-22.00
46:48:00 2,3% 46:48:00 U

0,0%

26 Kronika warszawska 10' 2 I-XII
10.00-11.15                     

17.30-22.00
17:20:00 0,9% 17:20:00 U

Roczny czas emisji programu 

(liczba godzin)

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)
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42
reportaż o tematyce 

kulturalnej
15' 34/rok I-XII

wszystkie 

pasma
6:00:00 0,3% 03:00:00 U

43
film dokunentalny o 

tematyce kulturalnej
30' 29/rok I-XII

wszystkie 

pasma
8:36:00 0,4% 02:40:00 U

41 Kino Warszawa 60' 1 I-XII 17.30-22.00 52:00:00 2,6% 52:00:00 U

0,0%

0,0%

0,0%

27 Nakręceni na dokument 10' 2 I-XII 17.30-22.00 8:40:00 0,4% 08:40:00 U

28 A twórcy polecają 10' 2 I-XII
10.00-11.15                     

17.30-22.00
17:20:00 0,9% 17:20:00 U

29 Koncerty na bis 50' 2 I-XII 17.30-22.00 91:00:00 4,5% 19:00:00 U

30
inne audycje dotyczące 

kultury
I-XII

wszystkie 

pasma
13:00:00 0,6% 08:00:00 U

31

oprawowe audycje (inne 

niż ogłoszenia nadawcy i 

autopromocja)

I-XII
wszystkie 

pasma
77:00:00 3,8% 77:00:00 U

0,0%

RAZEM 472:04:00 23,2% 458:08:00

W tym: 

0:00:00 0,0%

92:38:00 4,6%

379:26:00 18,6%Czas trwania powtórek

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
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TVP SA, TVP Regionalna - Oddział terenowy w Warszawie - Plan programowy na 2018 r.

2035:45:00

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

32 Profesjonaliści 12' 1 I-XII 17.30-22.00 10:24:00 0,5% 10:24:00 M

33 Alchemia zdrowia i urody 12 1 I-XII 17.30 - 22.14 10:24:00 0,51% 10:24:00 U

42 reportaż edukacyjny I-XII 17.30-22.00 06:24:00 0,31% 03:12:00 U

43
film dokumentalny 

edukacyjny
I-XII 17.30-22.00 25:36:00 1,3% 08:30:00 U

0,0%

0,0%

34 Sport (dni powszednie) 4 5 I-XII 17.30 - 22.14 17:20:00 0,85% 17:20:00 U

34a Sport (weekend) 15 2 I-XII 17.30 - 22.14 26:00:00 1,28% 26:00:00 U

11 Porozmawiajmy o sporcie 20' 1 I-XII   17.30-22.00 17:20:00 0,9% 17:20:00 U

35
inne audycje o tematyce 

sportowej 
I-XII 17.30-22.00 12:00:00 0,6% 12:00:00 U

0,0%

36 Mój pies i inne zwierzaki 10' 1 I-XII 17.30 - 22.00 17:20:00 0,9% 17:20:00 U

37 Warto wiedzieć 20' 2 I-XII
10.00 - 11.15                     

17.30 - 22.00
34:40:00 1,7% 34:40:00 U

38 Mazowiecki globtroter 5' 4 I-XII 17.30 - 22.00 13:00:00 0,6% 13:00:00 U

Roczny czas emisji programu 

(liczba godzin)

Edukacja

Sport

Rozrywka
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39
W taksówce/ Wywiad

7' 4 I-XII
7.00-8.15                     

17.30-22.00
24:16:00 1,2% 24:16:00 U

40
audycje rozrywkowe 

pozostałe
I-XII

10.00-11.15       

17.30-22.00
04:36:00 0,2% 02:18:00 U

0,0%

RAZEM 219:20:00 10,8% 196:44:00

W tym: 

0:00:00 0,0%

103:06:00 5,1%

116:14:00 5,7%

Czas trwania premier

Czas trwania powtórek

Rozrywka

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców

Strona 9 z 21



TVP SA, TVP Regionalna - Oddział terenowy w Warszawie - Plan programowy na 2018 r.

2035:45:00

 Łączny czas 

nadawania  w 

ciągu roku 

Udział w rocznym 

czasie emisji 

programu (% )

1 2 3

Ogłoszenia nadawcy 41:00:00 2,0%

Autopromocja 2:00:00 0,1%

Reklama i telesprzedaż 340:00:00 16,7%

Roczny czas emisji programu (liczba godzin)



TVP SA, TVP Regionalna - Oddział terenowy w Warszawie - Plan programowy na 2018 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 474:41:00 23% 461:31:00 23% 406:20:00 20% 68:21:00 3%

PUBLICYSTYKA 486:40:00 24% 321:44:00 16% 214:06:00 11% 272:34:00 13%

KULTURA 472:04:00 23% 458:08:00 23% 92:38:00 5% 379:26:00 19%

EDUKACJA 52:48:00 3% 32:30:00 2%

SPORT 72:40:00 4% 72:40:00 4%

ROZRYWKA 93:52:00 5% 91:34:00 4%

Ogłoszenia nadawcy 41:00:00 2%

Autopromocja 2:00:00 0%

Reklama i telesprzedaż 340:00:00 17%

Razem 2035:45:00 100% 1438:07:00 71% 816:10:00 40% 836:35:00 41%

Średni czas programu na dobę (w 

godzinach) 5:34:39

W tym:

62:24:00 3%

0:00:00 0%

6%

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.

103:06:00 5% 116:14:00



Załącznik nr 1

TVP SA, TVP Regionalna - Oddział terenowy w Warszawie - Plan programowy na 2018 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)

1 2 3

1
Telewizyjny Kurier Warszawski 

godz. 18.30

codzienny serwis informacyjny. Najstarszy program informacyjny Telewizji Polskiej, ukazujący się od 1958r. Jedyny 

telewizyjny serwis poświęcony problemom Warszawy. Towarzyszymy  mieszkańcom stolicy w codziennym życiu. 

Naświetlamy problemy, z którymi się borykają i  pomagamy w załatwieniu spornych spraw, interweniujemy u władz miasta i 

poszczególnych dzielnic, a także instytucji państwowych, społecznych i politycznych. Przedstawiamy opinie partii, związków 

zawodowych, organizacji pozarządowych w ważnych kwestiach stolicy. Pokazujemy także rozwój miasta, informujemy o 

sukcesach i kłopotach instytucji komunalnych, relacjonujemy najważniejsze wydarzenia kulturalne. Adresat uniwersalny.

2 Kurier Mazowiecki

codzienny serwis informacyjny poświęcony sprawom regionu. To jeden z najstarszych i najpopularniejszych programów 

Telewizji Regionalnej - na antenie od 1966r. Kurier jest programem skierowanym do mieszkańców Mazowsza. 

Przedstawiamy najważniejsze wydarzenia, osiągnięcia i problemy  władz regionalnych – nowe inwestycje, pozyskiwanie 

funduszy na  rozbudowę miast i wsi. Pokazujemy i przybliżamy działalność lokalnych instytucji kulturalnych, oświatowych, 

organizacji pozarządowych. Informujemy, interweniujemy i pomagamy w załatwianiu problemów z którymi borykają się 

mieszkańcy. Przedstawiamy najważniejsze wydarzenia kulturalne Mazowsza. Adresat uniwersalny.

3
Telewizyjny Kurier Warszawski - 

podsumowanie dnia

codzienny wieczorny serwis informacyjny poświęcony najważniejszym wydarzeniom dnia. W audycji informujemy, 

interweniujemy, przedstawiamy działalność różnych instytucji stołecznych, władz samorządowych, państwowych, 

politycznych i społecznych. Piętnujemy zaniechania, chwalimy sukcesy. Przedstawiamy najważniejsze wydarzenia 

kulturalne. Adresat uniwersalny.

4 Pogoda
codzienny serwis informacyjny przedstawiający pogodę dla Warszawy i Mazowsza. Emisje codziennie – 7 razy w dni 

powszednie, 6 razy w soboty i niedziele. Adresat uniwersalny.

5 Raport na gorąco

codzienny błyskawiczny serwis informacyjny. Nasi reporterzy przemierzają miasto na motorach. Najszybciej docierają na 

miejsce wypadku, awarii, pożaru czy na miejsce akcji policyjnej. Reagują na zgłoszenia naszych widzów. Program 

najchętniej oglądany. Adresat uniwersalny.

6

audycje infromujące o 

nieodpłatnej działalności OPP 1% 

podatku

adresat uniwersalny

Informacje o planowanych audycjach/cyklach



7

audycje infromujące o 

nieodpłatnej działalności OPP 

(pozostałe)

adresat uniwersalny

8 Kampanie społeczne pozostałe adresat uniwersalny

9 audycje komitetów wyborczych audycje komitetów wyborczych biorących udział w wyborach samorządowych. Adresat uniwersalny.

9a audycje profrekwencyjne kampanie wyborcze. Adresat uniwersalny.

10 Wywiad Kuriera

komentarz do wydarzeń na Mazowszu i w stolicy nadawany od poniedziałku do piątku. Prezentujemy różne poglądy i 

opinie. Poruszamy tematy społeczne, polityczne (w wymiarze regionalnym), gospodarcze, kulturalne, związane z życiem 

codziennym, akcjami i działalnością organizacji pozarządowych, prezentujemy twórców, artystów, sportowców, 

naukowców, przedstawicieli władz lokalnych i inne postaci publiczne, także początkujace talenty. Adresat uniwersalny.

11 Porozmawiajmy o…

publicystyczny program studyjny nadawany od poniedziałku do piątku. W kolejne dni tygodnia z zaproszonymi gośćmi 

poruszana jest problematyka z różnych dziedzin życia. Audycja m.in. prezentuje możliwości działania jakie daje demokracja 

w organizacjach pozarządowych, popularyzuje aktywność i zaangażowanie w życiu społecznym, służy budowaniu więzi 

społecznych. Adresat uniwersalny.

12 Twoje sprawy

program interwencyjny dla mieszkańców Mazowsza autorstwa M. Rux i H. Boruckiej. Pokazuje rolę mediów publicznych w 

demokratycznym społeczeństwie. Jesteśmy z kamerą wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ważnego, bulwersującego, gdzie 

wybuchają konflikty i spory, gdzie ludziom dzieje się krzywda. Prezentujemy problemy ludzkie oraz problemy z jakimi 

borykają się samorządy na Mazowszu. Program z udziałem stron sporu i społeczności lokalnej. Adresat uniwersalny.

13
Tekieli. Krótki przewodnik po 

duszy

cotygodniowy program publicystyczny. Robert Tekieli spotyka się z ludźmi, którzy doświadczyli w swoim życiu różnych 

zagrożeń duchowych i przeżyli spaktakularny upadek. Opierając się na konkretnych przypadkach autor pokazuje 

mechanizmy manipulacji i przestrzega przed wieloma współczenymi zagrożeniami. Adresat uniwersalny.

14 I wszystko jasne

cotygodniowy cykliczny program publicystyczny. To podsumowanie najważniejszych wydarzeń tygodnia w stolicy z 

udziałem polityków  w pierwszej części i publicystów w drugiej części. W dyskusji biorą udział przedstawiciele: PO, PiS, 

Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej. Wydarzenia komentuje też dwóch stołecznych dziennikarzy. Audycja jest transmitowana 

 przez Radio dla Ciebie. RDC jest partnerem projektu. Adresat uniwersalny.

15 Zakazane prześladowane
cykl programów przedstawiający historię i kulisy filmów oraz dokumentów telewizyjnych, które w ostatnich dekadach miały 

trudności z emisją lub nie mogły być prezentowane publicznie. Adresat uniwersalny.

16 debaty wyborcze
program publicystyczny umożliwiający kandydatom na samorządowców przedstawienie programu wyborczego. Adresat 

uniwersalny.

17 Szkoła przetrwania

cykl poruszający problem bezpieczeństwa na drodze. Zarejestrowane przez widzów wydarzenia, podczas których dochodzi 

do łamania przepisów przez kierowców i pieszych, przesłane na stronę szkola.przetrwania@tvp.pl, komentują prowadzący 

program Alvin Gajadhur główny Inspektor Transportu Drogowego i Klaudia Podkalicka kierowca rajdowy. Adresat 

uniwersalny.

18 Znalezione zwierzęta prezentujemy bezdomne zwierzęta do adopcji. Adresat uniwersalny.

19 Z archiwum IPN program historyczny prezentujący sylwetki bohaterów regionalnych. Adresat uniwersalny.



20
pozostałe inne audycje 

publicystyczne 
pozostałe audycje publicystyczne, które emitowane były okazjonalnie. Adresat uniwersalny.

21 Kościół z bliska

magazyn informujący o katolickim świecie wokół, o sytuacji Kościoła Powszechnego, Kościoła w Polsce, a także o 

nowoczesnym Kościele – mecenasie wydarzeń kulturalnych, instytucji zaangażowanej w edukację, w wychowanie w 

rodzinie. Autorzy programu chcą sprawdzać jak to, co mówi Watykan jest rozumiane i przyjmowane w świecie katolickim i 

w Polsce. Adresat uniwersalny.

22 Qadrans qltury

informacyjny program kulturalny autorstwa Agnieszki Mieleszkiewicz i Marka Wiechowskiego nadawany w czwartek i 

piątek. W kalejdoskopowym rytmie przedstawiamy kilkanaście pomysłów na spędzenie wolnego czasu. Jesteśmy na  

koncertach, premierach teatralnych, kinowych, wystawach w muzeach i galeriach. Serwujemy młodym ludziom w pigułce 

to, co oferuje warszawska kultura, choć do oglądania programu zapraszamy wszystkich. 

23 Qltura +

cotygodniowy magazyn kulturalny będący uzupełnieniem audycji "Qadrans qltury". Magazyn zawiera różnorodne treści: 

savoir vivre kultury, rozszerzenie jednego z najciekawszych Qadransowych tematów, rozmowa na temat ważnego 

wydarzenia kulturalnego, prezentacja archiwalnych wydań Teatru TV oraz inne ciekawostki z telewizyjnego archiwum. 

Adresat uniwersalny.

24 Strefa Mazowsze

cotygodniowy informator kulturalny poświęcony szeroko pojętej kulturze. Zakres tematyczny kolejnych odcinków jest 

bardzo szeroki, poczynając od sztuki ludowej przez tzw. kulturę wysoką, zabytki z przeszłości i sztukę współczasną 

powstającą poza centrum, rzemiosło tradycyjne, teatr, film, muzykę. Program promuje region oraz dostarcza informacji na 

temat najważniejszych i najciekawszych wydarzeń w województwie mazowieckim. Adresat uniwersalny.

25 Saga rodów
magazyn, w którym przez pryzmat losów znanych rodzin ukazujemy historię Warszawy i Mazowsza. Prezentujemy rody, 

które zacnie, a czasem bardzo burzliwie wpisały się w dzieje miasta i regionu. Adresat uniwersalny.

26 Kronika warszawska 

cykl prezentuje archiwalne filmy o stolicy z lat 80-tych ubiegłego wieku, przypomina najważniejsze wydarzenia z życia 

miasta i jego mieszkańców. Program tworzony jest w oparciu o bogate archiwum Telewizyjnego Kuriera Warszawskiego. 

Adresat uniwersalny.

27 Nakręceni na dokument

cotygodniowy cykl studyjno - filmowy, w którym znani dokumentaliści Robert Kaczmarek i Tomasz Łysiak prezentują 

widzom wartościowe filmy. Wykorzystując bogate archiwa telewizyjne przedstawiają rozwój i przemiany Polski po 1989r. na 

płaszczyznach społecznej, gospodarczej i politycznej. Przed emisją przybliżają także historię powstania filmu. Omawiany 

dokument jest wyświetlany bezpośrednio po rozmowie. Adresat uniwersalny.

28 A twórcy polecają

magazyn, w którym muzycy, aktorzy, pisarze, naukowcy polecają dzieła, które zmieniły ich życie. Dzielą się z widzem 

informacją o tym co czytają, co oglądają, co ich ukształtowało, jak kreują nasz świat, jak pokazują naszą historię i 

teraźniejsze przedsięwzięcia budujące naszą tożsamość. Adresat uniwersalny.

29 Koncerty na bis

powtórzenia m.in. koncertów dla dzieci odbywających się w Filharmonii Narodowej w ramach poranków dla małych 

melomanów. FN przybliżała muzykę z różnych stron świata, a także najpopularniejsze polskie melodie i piosenki. Adresat 

dzieci, ale do oglądania programu zapraszamy wszystkich.

30 inne audycje kulturalne inne audycje kulturalne emitowane okazjonalnie. Adresat uniwersalny.

31

oprawowe audycje (inne niż 

ogłoszenia nadawcy i 

autopromocja)

audycje inne niż ogłoszenia nadawcy i inne niż autopromocja np. bufory



32 Profesjonaliści

magazyn edukacyjny dla młodzieży, Autorzy pokazują pozytywne przykłady osób sukcesu, które są fachowcami - 

zawodowcami po szkołach zawodowych - technicznych i zasadniczych. W każdym odcinku prezentowany jest specjalista z 

innej szkoły, a wśród nich są m.in. Technikum Mechaniczne nr 7 im. Jana Kilińskiego, Technikum Geologiczno – 

Geodezyjno – Drogowe, Zespół Szkół nr 34, Technikum Odzieżowe i Fryzjerskie im. Marii Bratkowskiej. Adresat młodzież.

33 Alchemia zdrowia i urody
cotygodniowy magazyn edukacyjno-poradniczy, poświęcony problematyce zdrowotnej i medyczno-kosmetycznej. W 

programie propagujemy zdrowy styl życia. Poruszamy tematy stricte medyczne, mówimy o nowatorskich metodach 

leczenia, diagnostyce, unikatowych zabiegach, zdrowych dietach i pielęgnacji urody. Adresat uniwersalny.

34 Sport (dni powszednie)

serwis informacyjny nadawany od poniedziałku do piątku, przedstawiający rozgrywki, zawody, turnieje, mecze i wszystkie 

imprezy sportowe o charakterze lokalnym. Wywiady z trenerami i zawodnikami. Turnieje juniorów i niepełnosprawnych. 

Adresat uniwersalny.

34a Sport (weekend) serwis informacyjny nadawany w sobotę i niedzielę. Adresat uniwersalny.

35 inne audycje o tematyce sportowej pozostałe audycje dotczące sportu. Adresat uniwersalny.

36 Mój pies i inne zwierzaki
cotygodniowy magazyn dla posiadaczy i miłośników zwierząt. Odpowiadamy na pytania jak wychowywać, pielęgnować, 

zdrowo karmić i leczyć naszych pupilów. Nie zapominamy o zwierzętach bezdomnych i zaniedbanych. Adresat uniwersalny.

37 Warto wiedzieć
magazyn poradnikowy z różnych dziedzin życia, m.in.: zdrowia, motoryzacji, ekonomii, wychowania dzieci. Adresat 

uniwersalny.

38 Mazowiecki globtroter
magazyn turystyczno - rekreacyjny, który podpowiada jak atrakcyjnie na Mazowszu spędzić weekend - z rodziną czy 

znajomymi, co warto odwiedzić. Adresat uniwersalny.

39 W taksówce/Wywiad

audycja o charakterze społeczno - edukacyjnym, prezentująca widzom spotkania z osobami niezwykłymi. Bieżące 

wydarzenia i problemy stolicy omawiane są z perspektywy pasażera i kierowcy taksówki. Każdy odcinek przedstawia 

innego pasażera i nowy temat dyskusji. Adresat uniwersalny.

40 audycje rozrywkowe pozostałe pozostałe audycje rozrywkowe emitowane okazjonalnie. Adresat uniwersalny.

41 Kino Warszawa film, którego fabuła związana jest z Warszawą i Mazowszem. Adresat uniwersalny.

42 reportaż
w cyklu emitujemy reportaże poruszające różnorodną tematykę: społeczną, kulturalną, historyczną. Odnosimy się do 

ważnych spraw, pokazujemy ciekawych ludzi i ich życie. Adresat uniwersalny.

43 film dokumentalny interesujące, często nagrodzone filmy dokumentalne, związane z regionem. Adresat uniwersalny.



Załącznik nr 2

TVP SA, TVP Regionalna - Oddział terenowy w Warszawie - Plan programowy na 2018 r.

Numer audycji (tożsamy 

z wpisanym w kolumnę 

nr 1 formularza 

planów )
Tytuł planowanej audycji

Kategoria audycji 

(wg art. 21 ust. 1 

ustawy o rtv.)

Średni czas trwania 

pojedynczego 

wydania audycji 

(wyłącznie SŁOWO)

Godziny 

rozpowszechniania 

audycji/ cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu roku 

(wyłącznie SŁOWO)

Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu tygodnia 

(wyłącznie SŁOWO)

Roczny czas 

nadawania audycji 

(wyłącznie SŁOWO)

1 3 4 5 6 7 8 9

9
audycje komitetów 

wyborczych
informacja 30' 17.30-22.00 17:00:00

16 debaty wyborcze publicystyka 45' 17.30-22.00 06:40:00

Łącznie 23:40:00

Uwaga!!! Do audycji preferowanych należy zakwalifikować wyłącznie audycje premierowe nadawane w porze dziennej  tj. w godz. 6.00-23.00

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *- audycje poświęcone edukacji obywatelskiej dotyczące wyborów do samorządów 

terytorialnych

w szczególności debaty, audycje edukacyjno-poradnicze dotyczące m.in. zasad techniki głosowania, tzw. profrekwencyjne, itp. - poświęcone zadaniom 

samorządów, ich roli społecznej, zasad działania, w tym aktywizacji społeczności lokalnych.

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)



Załącznik nr 3

TVP SA, TVP Regionalna - Oddział terenowy w Warszawie - Plan programowy na 2018 r.

Numer audycji (tożsamy 

z wpisanym w kolumnę 

nr 1 formularza 

planów )
Tytuł planowanej audycji

Kategoria audycji 

(wg art. 21 ust. 1 

ustawy o rtv.)

Średni czas trwania 

pojedynczego 

wydania audycji 

(wyłącznie SŁOWO)

Godziny 

rozpowszechniania 

audycji/ cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu roku 

(wyłącznie SŁOWO)

Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu tygodnia 

(wyłącznie SŁOWO)

Roczny czas 

nadawania audycji 

(wyłącznie SŁOWO)

1 3 4 5 6 7 8 9

TVP3 Warszawa nie planuje 

emisji takich audycji

Łącznie 0:00:00

Uwaga!!! Do audycji preferowanych należy zakwalifikować wyłącznie audycje premierowe nadawane w porze dziennej  tj. w godz. 6.00-23.00

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *- audycje poświęcone edukacji obywatelskiej dotyczące wyjaśniania 

i prezentowania polityki państwa przez naczelne organy państwowe lub ich przedstawicieli, zgodnie z art. 22 ustawy o radiofonii i telewizji;

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)



Załącznik nr 4

TVP SA, TVP Regionalna - Oddział terenowy w Warszawie - Plan programowy na 2018 r.

Numer audycji (tożsamy 

z wpisanym w kolumnę 

nr 1 formularza 

planów )
Tytuł planowanej audycji

Kategoria audycji 

(wg art. 21 ust. 1 

ustawy o rtv.)

Średni czas trwania 

pojedynczego 

wydania audycji 

(wyłącznie SŁOWO)

Godziny 

rozpowszechniania 

audycji/ cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu roku 

(wyłącznie SŁOWO)

Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu tygodnia 

(wyłącznie SŁOWO)

Roczny czas 

nadawania audycji 

(wyłącznie SŁOWO)

1 3 4 5 6 7 8 9

25 Saga rodów kultura 18'
7.00-8.15            

17.30-22.00
0:36:00/mc 07:12:00

26 Kronika warszawska kultura 10'
10.0011.15      

17.30-22.00
0:20:00/mc 04:00:00

27 Nakręceni na dokument kultura 10' 17.30-22.00 00:10:00 08:40:00

Łącznie 19:52:00

Uwaga!!! Do audycji preferowanych należy zakwalifikować wyłącznie audycje premierowe nadawane w porze dziennej  tj. w godz. 6.00-23.00

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *- audycje poświęcone edukacji historycznej

tj. służące rozwojowi tożsamości i tradycji narodowej, w tym regionalnej (tzw. „małych ojczyzn”). 

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)



Załącznik nr 5

TVP SA, TVP Regionalna - Oddział terenowy w Warszawie - Plan programowy na 2018 r.

Numer audycji (tożsamy 

z wpisanym w kolumnę 

nr 1 formularza 

planów )
Tytuł planowanej audycji

Kategoria audycji 

(wg art. 21 ust. 1 

ustawy o rtv.)

Średni czas trwania 

pojedynczego 

wydania audycji 

(wyłącznie SŁOWO)

Godziny 

rozpowszechniania 

audycji/ cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu roku 

(wyłącznie SŁOWO)

Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu tygodnia 

(wyłącznie SŁOWO)

Roczny czas 

nadawania audycji 

(wyłącznie SŁOWO)

1 3 4 5 6 7 8 9

42

100. rocznica odzyskania 

przez Polskę 

niepodległości

reportaż 15' 17.30-22.00 00:15:00

42
40. rocznica wyboru 

papieża Jana Pawła II
reportaż 15' 17.30-22.00 00:15:00

42
100-lecie polskiego 

lotnictwa wojskowego
reportaż 15' 17.30-22.00 00:15:00

42
rocznica tragedii 

smoleńskiej
reportaż 15' 17.30-22.00 00:15:00

42
przyznanie nagrody im. 

Lecha Kaczyńskiego
reportaż 15' 17.30-22.00 00:15:00

42
Festiwal Himilsbacha w 

Mińsku Mazowieckim
reportaż 15' 17.30-22.00 00:15:00

42
Dożynki Województwa 

Mazowieckiego
reportaż 15' 17.30-22.00 00:15:00

42
Piknik Naukowy w 

Centrum Nauki Kopernik
reportaż 15' 17.30-22.00 00:15:00

Łącznie 2:00:00

Uwaga!!! Do audycji preferowanych należy zakwalifikować wyłącznie audycje premierowe nadawane w porze dziennej  tj. w godz. 6.00-23.00

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

przede wszystkim uwzględniające ważne jubileusze, tj. 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 40. rocznicę wyboru papieża - Jana 

Pawła II. 

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)



Załącznik nr 6

TVP SA, TVP Regionalna - Oddział terenowy w Warszawie - Plan programowy na 2018 r.

Numer audycji (tożsamy 

z wpisanym w kolumnę 

nr 1 formularza 

planów )
Tytuł planowanej audycji

Kategoria audycji 

(wg art. 21 ust. 1 

ustawy o rtv.)

Średni czas trwania 

pojedynczego 

wydania audycji 

(wyłącznie SŁOWO)

Godziny 

rozpowszechniania 

audycji/ cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu roku 

(wyłącznie SŁOWO)

Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu tygodnia 

(wyłącznie SŁOWO)

Roczny czas 

nadawania audycji 

(wyłącznie SŁOWO)

1 3 4 5 6 7 8 9

42 Śladami Reymonta reportaż 15' 17.30-22.00 00:15:00

Łącznie 0:15:00

Uwaga!!! Do audycji preferowanych należy zakwalifikować wyłącznie audycje premierowe nadawane w porze dziennej  tj. w godz. 6.00-23.00

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *- audycje popularyzujące klasykę literatury polskiej oraz uwzględniające dorobek kulturowy 

Polski niepodległej, 

m.in. realizowane poprzez udramatyzowane formy telewizyjne – reportaż, dokument, teatr telewizji.

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)



Załącznik nr 7

TVP SA, TVP Regionalna - Oddział terenowy w Warszawie - Plan programowy na 2018 r.

Numer audycji (tożsamy 

z wpisanym w kolumnę 

nr 1 formularza 

planów )
Tytuł planowanej audycji

Kategoria audycji 

(wg art. 21 ust. 1 

ustawy o rtv.)

Średni czas trwania 

pojedynczego 

wydania audycji 

(wyłącznie SŁOWO)

Godziny 

rozpowszechniania 

audycji/ cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu roku 

(wyłącznie SŁOWO)

Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu tygodnia 

(wyłącznie SŁOWO)

Roczny czas 

nadawania audycji 

(wyłącznie SŁOWO)

1 3 4 5 6 7 8 9

TVP3 Warszawa nie 

planuje emisji takich 

audycji

Łącznie 0:00:00

Uwaga!!! Do audycji preferowanych należy zakwalifikować wyłącznie audycje premierowe nadawane w porze dziennej  tj. w godz. 6.00-23.00

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)


