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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

Adresat audycji: 

(wpisać odbiorców: 

dzieci -D, młodzież - 

M, niepełnosprawni - 

NP, uniwersalny - U)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Supełkowe ABC 25 1 I-XII 10:00-10:25 21:40:00 NP.

2 Zwierzaki Czytaki 15 2 I-XII
10:00-10:15

15:15-15:30
26:00:00 D

3 Moliki książkowe 15 2 I-VI
10:00-10:15

15:15-15:30
13:00:00 D

4 Jak to działa? 25 7 I-XII 22:30-22:55 151:40:00 M

5 Przyjaciele lasu 15 2 VII-XII
10:00-10:15

15:15-15:30
13:00:00 D

nauka języków obcych
6 Dora i przyjaciele 25 7 I-II, IX-X 16:30-16:55 35:00:00 D

7 Budzik 25 1 I-VI,IX-XII
09:00-09:25            

14:15-14:40
17:30:00 D

8 Studio Stodoła 25 1 VI-VIII 09:00-09:25           4:10:00 D

9 Domisie 25 21 I-XII

06:00-06:25

09:30-09:55

15:45-16:10

433:20:00 D

10 Dlaczego? Po co? Jak? 15 2 I-XII
10:00-10:15

15:15-15:30
26:00:00 D

11 Polak mały 7 1/rok XI 19:50-19:55 0:07:00 D

12 Zakochaj się w Polsce 25 1 I-XII 22:00-22:25 21:40:00 U

13 Jedyneczka 25 2 IX-XII
09:00-09:25           

14:15-14:40
15:00:00 D

14
Tytus , Romek i Atomek czyli 

jak uczłowieczyć szympansa
25 2 I-VI

09:00-09:25           

14:15-14:40
20:00:00 D

15 Mali światowcy 25 2 VI-VIII
09:00-09:25           

14:15-14:40
8:20:00 D

16 Okrasa łamie przepisy 25 1 I-XII 22:00-22:25 21:40:00 U

Edukacja i poradnictwo

TVP SA, program TVP ABC, konc. Nr 534/2013-T                                                  Plan programowy na 2019 r.

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

inne audycje edukacyjne i 

poradnikowedotyczące kultury 



17 Słoń Beniamin 25 21 I-II,X-XII

07:15-07:40           

12:05-12:30            

18:30-18:55

196:00:00 D

18 Margolcia i Miś zapraszają dziś 15 2 I-XII
10:00-10:15

15:15-15:30
26:00:00 D

19 Owce w sieci 3 7/mc I-XII 06:00-23:00 4:12:00 D

20 Mój zwierzyniec 15 2 I-VI
10:00-10:15

15:15-15:30
13:00:00 D

21 Przyjaciele zwierząt 15 2 VII-XII
10:00-10:15

15:15-15:30
13:00:00 D

22 Tu mówią zwierzęta 25 7 VI-VIII 06:30-06:55 29:10:00 D

23 Rok w ogrodzie 20 1 I-VI,IX-XII 22:00-22:25 14:00:00 U

24 Podróżnik 20 1 VI-VIII 22:00-22:25 3:20:00 U

25
Borówka skrzat wyrusza w 

świat
15 1 I-XI 15:15-15:30 13:00:00 D

26 Andy i prehistoryczne przygody 15 21 I-II,IX-X

06:30-06:45

10:45-11:00

17:20-17:35

84:00:00 D

27 Andy i zwierzęta świata 15 21
III-VI, XI-

XII

06:30-06:45

10:45-11:00

17:20-17:35

94:30:00 D

28 Nasze zwierzaki 15 21 III-IV,X-XI

08:10-08:25

11:45-12:00

17:45-18:00

94:30:00 D

29 Był sobie człowiek 25 7 II-III,XII 21:00-21:25 39:35:00 U

30 Dzień, w którym Heniś poznał... 5 14 I-VI,IX-XII
13:55-14:00          

14:00-14:05
50:10:00 D

31
Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat
25 1 I-VI,IX-XII 22:00-22:25 17:30:00 U

32 Makłowicz w podróży 25 1 VI-VIII 22:00-22:25 4:10:00 U

33 Rodzina Treflików 9 7 VI-VIII 20:45-20:55 10:30:00 D

34 Rodzina Rabatków 25 21 I-II,VI-VIII

07:45-08:10

12:35-13:00 

19:00-19:25 

166:15:00 D

35 Podróże z Aleksandrem i Emilią 25 21 III-V

07:15-07:40       

12:05-12:30       

18:30-18:55

96:15:00 D

36 W Krainie Baśni 20 4 I-XII

09:00-09:25       

10:00-10:25      

14:15-14:40

69:20:00 M

37 Teatr dla dzieci 45 4/mc I-XII 12:30-13:15 36:00:00 D

38 Serial aktorski 25 7 VI-VIII 21:00-21:25 29:10:00 M

39 Film fabularny 90 1 VI-VII 12:30-14:00 15:00:00 M

40 Serial animowany 25 21 I-XII 06:00-21:25 455:00:00 D

41 Serial animowany 25 21 I-XII 06:00-21:25 455:00:00 D

Filmy fabularne

inne audycje edukacyjne i 

poradnikowedotyczące kultury 

Filmy animowane

Przedstawienia teatralne i formy 

udramatyzowane



42 Serial animowany 5 21 I-XII 06:00-21:25 91:00:00 D

43 Serial animowany 20 21 I-XII 06:00-21:25 364:00:00 D

44 Serial animowany 10 21 I-XII 06:00-21:25 182:00:00 D

45 Serial animowany 5 21 I-XII 06:00-21:25 91:00:00 D

46 Serial animowany 25 21 I-XII 06:00-21:25 455:00:00 D

47 Film animowany 90 1 VI-VII 12:30-14:00 15:00:00 D

48 Nela Mała Reporterka 15 7 I-XII 16:10-16:25 91:00:00 D

49 Podróże z histotią 25 1 I-XII 22:00-22:25 21:40:00 U

50 Tańczący z naturą 25 1 I-XII 22:00-22:25 21:40:00 U

51 Ocalony świat 25 1 I-XII 22:00-22:25 21:40:00 U

52 Czytanie przed spaniem 5 7 I-XII 19:55-20:00 30:20:00 D

53 Petersburski Music Show 25 3 I-XII
09:00-09:25       

14:15-14:40
65:00:00 D

Publicystyka 54 Moda na rodzinę 25 7 I-XII 21:30-21:55 151:40:00 U

Informacja
55 Teleranek 25 2 I-XII

09:00-09:25       

14:45-15:10
43:20:00 D

56 Koncerty okolicznościowe 40'-50' 3/rok I,III,XII
17:00-17:40       

20:20-21:00
2:10:00 D

57 Listonosz Pat 15 21 III-VI,IX-XII

06:30-06:45       

11:15-11:30       

17:45-18:00

43:45:00 D

58 Shimmer i Shine 22 21 I-II

06:50-07:15       

11:35-12:00       

18:00-18:30

70:20:00 D

59 Bali 13 21 I-II,VII-VIII

06:30-06:45       

11:15-11:30       

17:45-18:00

27:18:00 D

60 Bracia Koala 25 21
I-II,VI-

VII,IX-X

07:15-07:40       

12:05-12:30       

18:30-18:55

75:50:00 D

61
Festiwale: Konin, Kielce, 

Suwałki
25 1 VI-VIII 14:45-15:10 4:10:00 D

Sport
62 Drużyna Kangura 25 2 I-XII

09:00-09:25        

14:15-14:40
43:20:00 D

Prezentacja wykonań muzyki

rozrywkowej 63 Teledyski 2'-4' 21 I-XII 06:00-23:00 55:01:00 D

poważnej 64 Miniatury muzyczne 5'-10" 7 VII-VIII 22:50-23:00 11:50:00 U

innych rodzajów muzyki

65 Księga Ksiąg 25 1 I-XII 14:45-15:10 21:40:00 D

66 Ziarno 25 1 I-XII 09:00-09:25 21:40:00 D

67 Audycje oprawowe 0'05"-2'00" 50 I-XII 06:00-23:00 68:00:00 UInne audycje adresowane do dzieci i 

ich rodziców 

Filmy dokumentalne

Audycje artystyczno-kulturalne

Rozrywka

Filmy animowane

Audycje religijne 



68 Spoty społeczne 30" 7 I-XII 06:00-23:00 3:02:00 U

RAZEM 4949:10:00

Inne audycje adresowane do dzieci i 

ich rodziców 



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

Adresat audycji: (wpisać 

odbiorców: dzieci -D, 

młodzież - M, 

niepełnosprawni - NP, 

seniorzy - S, uniwersalny - 

U)

1 2 3 4 5 6 7 8

RAZEM 0:00:00

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

TVP SA, program TVP ABC, konc. Nr 534/2013-T                                                  Plan programowy na 2019 r.



6205:00:00

 Łączny czas nadawania  

w ciągu roku 

Udział czasu audycji w 

rocznym programie (% )

1 2 3

Ogłoszenia nadawcy 206:50:00 3%

Autopromocja 0%

Reklama i telesprzedaż 1049:00:00 17%

Roczny czas emisji programu 6.00-23.00 (liczba godzin)

TVP SA, program TVP ABC, konc. Nr 534/2013-T                                                  Plan 

programowy na 2019 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

Edukacja i poradnictwo
1797:14:00 29%

Przedstawienia teatralne i formy udramatyzowane 105:20:00 2%

Filmy fabularne i animowane 2152:10:00 35%

Filmy dokumentalne 156:00:00 3%

Audycje artystyczno-kulturalne 95:20:00 2%

Publicystyka 151:40:00 2%

Informacja 43:20:00 1%

Rozrywka 223:33:00 4%

Sport 43:20:00 1%

Prezentacja wykonań muzyki 66:51:00 1%

Audycje religijne 43:20:00 1%

Inne audycje adresowane do dzieci i ich 

rodziców 
71:02:00 1%

Inne audycje nierealizujace specjalizacji 0:00:00 0%

Ogłoszenia nadawcy 206:50:00 3%

Autopromocja 0:00:00 0%

Reklama i telesprzedaż 1049:00:00 17%

Razem 6205:00:00 100%

Średni czas programu na dobę (w 

godzinach) 17:00:00

TVP SA, program TVP ABC, konc. Nr 534/2013-T                                                  Plan programowy na 2019 

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 Supełkowe ABC

To program o charakterze edukacyjnym i zabawowym skierowany do dzieci niedosłyszących. 

Bohaterami są: Supełek-postać ze sznurka oraz białe i czarne dłonie . Cały program realizowany 

jest na bieli. Do wspólnej zabawy zapraszamy dzieci i rodziców.

Program jest dostosowany dla dzieci najmłodszych w wieku przedszkolnym.

O ile dla osób dorosłych świat telewizji bywa czasem dostępny/ tłumacz migowy , napisy / to dla 

dzieci niesłyszących telewizja jest tylko głuchym obrazem.

Program „ Supełek „ jest skierowany przede wszystkim do nich i ich rodziców , którzy często – 

szczególnie rodzice słyszący – nie znają języka migowego. Program jest tworzony przy 

współpracy z Polskim Związkiem Głuchych w Łodzi

2 Zwierzaki Czytaki

Program popularyzujący czytelnictwo, w którym obok naszych bohaterów występują też… 

książki. Michał jest aktorem. Rysia - kotką, a Szymek to szop pracz. Cała trójka mieszka w 

pracowni na poddaszu i uwielbia czytać książki. I to o ich przygodach opowiada program dla 

dzieci  „Zwierzaki Czytaki”. 

3 Moliki książkowe

Program jest w całości poświęcony propagowaniu czytelnictwa wśród dzieci. Audycję tę, której 

tempo przekazu dostosowane jest do percepcji najmłodszego odbiorcy, cechuje bogactwo 

tematów, różnorodność form przekazu (dialogi bohaterów, bajki animowane etc.), a także dowcip 

słowny i muzyczny. 

4 Jak to działa?
Głównym celem programu jest popularyzacja osiągnięć nauki i techniki, a w szczególności 

wyjaśnianie natury otaczających nas zjawisk i procesów przy pomocy naukowych narzędzi.

TVP SA, program TVP ABC, konc. Nr 534/2013-T                                                  Plan programowy na 2019 r.
Informacje o planowanych audycjach/cyklach w godz. 6:00-23:00



5 Przyjaciele lasu Program popularyzujący wiedzę o lesie, leśnych zwierzętach oraz roślinach.

6 Dora i przyjaciele

Dora to mała, ciekawa świata dziewczynka, z którą najmłodsi uczą się stawiać pierwsze kroki w 

samodzielnym życiu. Razem z Dorą i jej przyjaciółmi poznają nazwy otaczających je rzeczy , 

ucząc się przy tym języka angielskiego, liczą, czytają, rozpoznają kolory, uczą się orientacji w 

terenie...

7 Budzik

Program dla najmłodszych prowadzony przez dwa wesołe koty- Budzika i Rudą, ich opiekunkę- 

panią Ewę, krasnoludka Piksela  oraz przyjaciół. Dzieci poznają sytuacje z życia codziennego, 

uczą się samodzielności, relacji międzyludzkich, współpracy oraz kreatywnych zabaw 

plastycznych, teatralnych, muzycznych.

8 Studio Stodoła

Przebywające na na wiejskich wakacjach dzieci postanawiają nadawać program tv ze starej 

stodoły. Założeniem formatu jest by program wyglądał na całkowicie realizowany przez dzieci. 

Dlatego też jest prowadzony lekko i czasem nieudolnie z wpadkami antenowymi. Stałymi 

bohaterami są prowadzący i reporterzy. Reszta dzieci występuje rotacyjnie. W każdym odcinku 

pojawiają się dorośli eksperci w danej dziedzinie pomagający dzieciom poznać i doświadczyć 

otaczający je świat. 

Widzowie poznają dzieci, które nadają program TV ze starej stodoły. Dowiadują się jak buduje 

się tratwę, zaprzyjaźniają się z kucykiem i odwiedzają kurnik w poszukiwaniu jajek. Widzowie 

mogą także usłyszeć rozmowę dzieci o przezywaniu w szkole i czy warto się przejmować takimi 

rzeczami. 

9 Domisie

Widowisko edukacyjno-rozrywkowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, które w zabawny i 

przyjazny sposób przybliża dzieciom świat, uczy właściwych relacji z otoczeniem, bawi i 

wychowuje. Jego bohaterowie – Amelka, Pysia, Bazyli, Eryk, Kajetan i Strachowyj poruszają  

problemy bliskie najmłodszym widzom i dzięki temu znajdują klucz do dziecięcego świata. 

10 Dlaczego? Po co? Jak?

„Dlaczego? Po co? Jak?” to niezwykle interesujący program popularno-naukowy dla wszystkich 

ciekawych świata młodych widzów. Pod czujnym okiem Pani Nauki poszukujemy wspólnie 

odpowiedzi na różne nurtujące pytania, a wraz z Centrum Nauki Kopernik przeprowadzamy 

niesamowite doświadczenia, pozwalające zgłębić tajniki otaczającego nas świata.

11 Polak mały 
W programie ciekawa prezentacja o symbolach narodowych, zagadki i gry o tematyce 

patriotycznej.



12 Zakochaj się w Polsce

Seria podróżnicza popularyzująca wiedzę o Polsce. Tomasz Bednarek aktor znany widzom TVP1 

m.in. z telenoweli Klan, odwiedza ciekawe miejsca w wielu zakątkach kraju. Prowadzący jest 

postacią wszędobylską i bardzo dociekliwą. Wędruje nie tylko szlakiem tłumnie odwiedzanym 

przez turystów, ale dociera również do miejsc, o których wiedzą nieliczni. W trakcie tych podróży 

poznajemy historię miast, zwiedzamy zamki oraz najpiękniejsze pałace, katedry, klasztory, 

pozostałości fortów, twierdz obronnych oraz wiele innych znakomitych obiektów 

architektonicznych.

Tomasz Bednarek na szlaku swoich podróży rozmawia z osobami, które doskonale znają historię 

prezentowanych zabytków. Jego rozmówcami są m.in. przewodnicy, kustosze, historycy, 

architekci, etnografowie, rekonstruktorzy. Dociekliwość prowadzącego w połączeniu z ogromną 

wiedzą jego rozmówców tworzy wciągającą, barwną opowieść o polskiej historii, kulturze, 

architekturze oraz obyczajowości.

13 Jedyneczka

Wieloodcinkowy magazyn dla małych widzów wypełniany różnorodnymi treściami w nawiązaniu 

do zmian pogody, dni tygodnia, pór roku itp. Edukacja na wesoło ze śpiewem, grami, 

ćwiczeniami manualnymi, słuchaniem opowiadań, recytacją  wierszyków…

14
Tytus , Romek i Atomek czyli jak 

uczłowieczyć szympansa (nowa 

audycja)

Seria 25-ciominutowych programów dla dzieci oparta na motywach popularnego komiksu „Tytus, 

Romek i A’Tomek” autorstwa Henryka Jerzego Chmielewskiego.  

Podobnie jak w komiksach – tytułowy bohater przechodzi kolejne etapy edukacji,  czyli 

uczłowieczania, a młody widz dokształca się wraz z nim. Program będzie miał nowoczesną 

formułę, dynamiczną akcję  i nawiąże do współczesnego świata. Ze względu na dynamikę 

obrazów, często zmieniające się miejsce akcji, odcinki zostaną zrealizowane w wirtualnym stusiu. 

Ruchome  lub statyczne obrazy, animacja – na pewno uatrakcyjnią program i dadzą możliwośc 

przeniesienia  bohaterów nawet w najbardziej abstrakcyjne miejsca (podobnie jak to czynił 

Papcio Chmiel) 

15 Mali światowcy

"Mali Światowcy" to cykliczny program rozrywkowy o charakterze show, którego bohaterami są 

dzieci w wieku 6 - 12 lat mający swoje międzynarodowe korzenie (rodzice pochodzący z różnych 

stron świata), mieszkające w Polsce i mówiące w języku polskim lecz będące zarazem dziećmi 

mającymi kontakt z krajami z których wywodzą się ich rodzice i rodziny, podróżujące często po 

świecie. Dzieci te w każdym odcinku programu będą porównywać realia polskie z realiami innych 

krajów np. jak wygląda szkoła i nauka na różnych kontynentach, zabawy, obyczaje, bohaterowie 

filmowych bajek i książek, wychowanie dzieci, religie i wierzenia, itp. Widzami programu będą 

także dzieci w wieku szkolnym wraz z opiekunami. W trakcie każdego odcinka zaprezentujemy 

także występy uzdolnionych w różnych dziedzinach dzieci, a także bohaterowie programu 

wystąpią z ulubionymi dorosłymi gwiazdami np. śpiewając z nimi refren piosenki. 



16 Okrasa łamie przepisy

Wbrew powszechnym wyobrażeniom polska kuchnia to nie tylko pierogi i schabowy. Mamy 

wielowiekową tradycje podawania ryb, szczególnie słodkowodnych, a w najdalszych zakątkach 

Polski wytwarza się smakowite produkty warte zaprezentowania szerokiej widowni. Cudze 

chwalicie, swego nie znacie! Każda audycja będzie dedykowana ściśle określonemu tematowi, 

regionalnej specjalności, wybierzemy się na wyprawy kulinarne do wybranych zakątków Polski. 

Karol Okrasa rozpocznie od przedstawienia "bohatera", który posłuży do przygotowania dwóch 

dań, podkreśli sposób wytworzenia, smak oraz walory zdrowotne. 

17 Słoń Beniamin

Serial animowany, którego bohaterem jest sympatyczny słoń Beniamin. Wraz ze swoimi 

przyjaciółmi pomaga dyrektorowi ZOO rozwiązywać codzienne problemy przeżywając przy tym 

najróżniejsze przygody. 

18 Margolcia i Miś zapraszają dziś

Program dla najmłodszych widzów TVP ABC. Miś i Margolcia to postacie, które wylansowały 

ponad setkę przebojów opublikowanych potem na sześciu płytach. Trzy z nich miały status 

złotych płyt (ponad 100 tys. sprzedanych egzemplarzy). Dlatego w TVP ABC właśnie te lalki będą 

uczyły kanonu piosenek dla dzieci, by rozśpiewały najmłodsze pokolenie. Przy okazji w programie 

będą przekazywane życzenia dla dzieci z okazji imienin, urodzin, pierwszego dnia w przedszkolu, 

nauczenia się jazdy na rowerze itp. 

19 Owce w sieci

"Owce w Sieci" to program edukacyjny poświęcony bezpieczeństwu najmłodszych internautów. 

Akcja rozgrywa się w górach, na hali, gdzie obserwujemy perypetie mądrego bacy, naiwnego 

Jaśka, dzielnego gajowego, niewinnych owiec i baranów oraz złych wilków. Kreskówki odwołują 

się do motywów ludowych, bohaterowie przytaczają tradycyjne porzekadła, posługują się gwarą i 

korzystają z mediów elektronicznych. Opowieści w ciekawy sposób odzwierciedlają współczesną 

kulturę dziecięcą i młodzieżową. Zakończenie każdej bajki zawiera istotny morał. 

20 Mój zwierzyniec

Jeszcze kilka lat a wirtualny świat zamknie nam oczy na świat żywy, prawdziwy i niestety coraz 

bardziej zagrożony. Jest taka piosenka Jonasza Kofty "Pamiętajcie o ogrodach przecież stamtąd 

przyszliście...". Mamy nadzieję, że nasz program nie pozwoli zapomnieć o "ogrodach" a chęć 

poznania naszych braci mniejszych będzie równie silna jak pogoń za technizacją życia. Chcemy 

pomóc widzowi w wyborze zwierząt, ich pielęgnacji, leczeniu i rozwiązywaniu codziennych 

kłopotów z ich pupilami.

21
Przyjaciele zwierząt (nowa 

audycja)
Program popularyzujący wiedzę o lesie, leśnych zwierzętach oraz roślinach.



22 Tu mówią zwierzęta

Edukacyjno - rozrywkowa seria dla dzieci, prezentująca najciekawsze gatunki zwierząt zarówno 

dzikich jak i domowych. W każdym odcinku przedstawiane są cztery zwierzęta. Dzieci mogą 

dowiedzieć się jak wyglądają bohaterowie odcinka, gdzie żyją, czym się charakteryzują, co jedzą, 

ile ważą etc. 

Program ma charakter interaktywny - elementem każdego segmentu odcinka jest quiz, 

prowadzony przez sympatyczną, graficzną postać pająka MC Spidera. Zadaje on pytanie oraz 

prezentuje listę 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. Mali telewidzowi mogą od razu 

sprawdzić swoją wiedzę o danym zwierzęciu. Prawidłowa odpowiedź daje dziecku olbrzymią 

satysfakcję i motywuje do uważnego oglądania dalszej części odcinka. 

23 Rok w ogrodzie 

Audycja przeznaczona dla miłośników działek, ogrodów i balkonów. Przekazujemy w niej 

informacje na temat uprawy warzyw, owoców i kwiatów. Pokazujemy nowe odmiany oraz 

pomagamy doradzić w jaki sposób osiągnąć na własnej działce większe plony. Prezentujemy 

także najpiękniejsze ogrody i pokazujemy najnowsze sposoby ich pielęgnacji. 

24 Podróżnik

Daleka i ciekawa podróż. 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.



25 Borówka skrzat wyrusza w świat

Seria popularyzująca świat przyrody oraz pojęcia z nim związane. W sposób prosty, ciekawy, 

dostosowany do  możliwości poznawczych i percepcyjnych  najmłodszych widzów,  

prezentowane są tematy dotyczące m.in. parków narodowych, parków krajobrazowych oraz  

rezerwatów przyrody. Dzięki wyprawom  do parków i rezerwatów, dzieci  dowiadują się dlaczego 

te miejsca  są na tyle ważne, że ludzie postanowili je chronić.  Jednocześnie jest to  okazja do 

przedstawiania różnych zależności i prawidłowości zachodzących w świecie przyrody. Audycja 

tłumaczy  małym widzom jak ważne jest utrzymanie różnorodności biologicznej, a jednocześnie 

uczy je mądrego i wrażliwego stosunku do przyrody ojczystej. W tłumaczeniu trudnych dla dzieci 

pojęć ( park narodowy, park krajobrazowy,  rezerwat ) pomaga znany już najmłodszym widzom 

skrzat Borówka. Jego przewodnikami po parkach i rezerwatach są  zwierzęta - symbole tych 

miejsc. Animowane postacie  i  trochę bajkowy sposób opowieści pozwalają i pomagają  dziecku  

przyswajać  nowe pojęcia i utożsamiać  się z występującymi bohaterami. 

Borówka w czasie swoich wypraw spotyka również  swoich licznych kuzynów – skrzaty bagienne, 

łąkowe, polne, leśne, które na terenach chronionych pełnią rolę strażników i opiekunów.  

Gospodarzami  są wspomniane już wcześniej  zwierzęta, drzewa, skały. 

Skrzat spotyka również  ludzi, którzy „opiekują się”  parkami: pracowników parków, naukowców, 

ekologów, geologów. W programie proponowana jest również część plastyczna - zabawy  

związane  z tematyką odcinka. Dodatkowo dzieci wspólnie z Borówką układają przyrodnicze 

puzzle. Jest to dobry sposób na utrwalenie wiadomości o miejscu,  w którym były.

26 Andy i prehistoryczne przygody

Nieco zwariowany i pełen humoru podróżnik Andy opowiada dzieciom przygody ze swoich wojaży 

po świecie i z obserwacji  dzikiego świata zwierząt.

Cofa się także do okresu, w którym na Ziemi królowały dinozaury przybliżając te stworzenia 

najmłodszym widzom.

27 Andy i zwierzęta świata

Nieco zwariowany i pełen humoru podróżnik Andy opowiada dzieciom przygody ze swoich wojaży 

po świecie i z obserwacji  dzikiego świata zwierząt.

Cofa się także do okresu, w którym na Ziemi królowały dinozaury przybliżając te stworzenia 

najmłodszym widzom.

28 Nasze zwierzaki

Zwierzę w domu to mnóstwo radości! Program pomaga uświadomić dzieciom, co to naprawdę 

oznacza, zwracając szczególną uwagę na kwestie odpowiedzialności i troski o potrzeby 

czworonoga. Pokazuje również, że opieka nad zwierzakiem może dać wiele przyjemności.

29 Był sobie człowiek
Serial animowany opowiadający historię życia na Ziemi i człowieka od jego powstania po czasy 

współczesne.



30
Dzień, w którym Heniś poznał… 

(nowa audycja)

Mały chłopiec Heniś codziennie odkrywa coś nowego. Raz jest to księżyc, raz wieloryb, innym 

razem samochód. Nie są to jednak - jakby się mogło wydawać - takie... zwykłe odkrycia. W 

każdym z nich jest coś ekscytującego i tajemniczego. 

31
Wojciech Cejrowski - boso przez 

świat

Wojciech Cejrowski - podróżnik, fotograf, pisarz, publicysta, członek rzeczywisty Królewskiego 

Towarzystwa Geograficznego w Londynie. 

Łączy pasję zwiedzania świata i docierania do najbardziej egzotycznych zakątków  z niezwykłym 

zmysłem obserwacyjnym oraz poczuciem humoru.

Każdy program to filmowa gawęda pełna dygresji i żartów, urozmaicona rozmowami z miejscową 

ludnością, prezentacją kultury ludowej i ciekawostek. WC chętnie wchodzi w interakcje, często 

spiera się z tubylcami, jest dociekliwy, z humorem prezentuje swój odmienny punkt widzenia. 

Nasz przewodnik Wojciech Cejrowski nie cofa sie przed kłótniami z tubylcami , nie boi się 

kosztowania najbardziej nieapetycznie wyglądających specjałów kulinarnych , chętnie 

uczestniczy w miejscowych, pracach i rozrywkach. Wojciech Cejrowski - podróżnik, fotograf, 

pisarz, publicysta, członek rzeczywisty Królewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie. 

Łączy pasję zwiedzania świata i docierania do najbardziej egzotycznych zakątków  z niezwykłym 

zmysłem obserwacyjnym oraz poczuciem humoru.

Każdy program to filmowa gawęda pełna dygresji i żartów, urozmaicona rozmowami z miejscową 

ludnością, prezentacją kultury ludowej i ciekawostek. WC chętnie wchodzi w interakcje, często 

spiera się z tubylcami, jest dociekliwy, z humorem prezentuje swój odmienny punkt widzenia. 

Nasz przewodnik Wojciech Cejrowski nie cofa sie przed kłótniami z tubylcami , nie boi się 

kosztowania najbardziej nieapetycznie wyglądających specjałów kulinarnych , chętnie 

uczestniczy w miejscowych, pracach i rozrywkach. 

32
Makłowicz w podróży (nowa 

audycja)

Program kulinarno - podróżniczy, którego celem jest przekazanie praktycznej wiedzy, związanej z 

podróżami i odwiedzanymi miejscami. Część programu poświęcona jest przygotowaniu 

regionalnych potraw, resztę odcinka wypełnią istotne z turystycznego i kulturalnego punktu 

widzenia informacje, szczególnie te, które są pomijane w przewodnikach. 

33 Rodzina Treflików

Serial dla najmłodszych widzów o przygodach sympatycznych stworków, rodziny Treflików: 

tatusia, mamusi, Treflika (4 lata) i Treflinki (6 lat). Mają oni dziadka i babcię, którzy czasami ich 

odwiedzają. 

Jest także pan Jareczek, dozorca, który śpiewa i gra na gitarze własne piosenki oraz jego 

wnuczek Gonduś. W sąsiedztwie rodziny mieszkają król z królową, którzy przechadzają się w 

szatach, koronach i jeżdżą karetą, ale robią też normalne zakupy w sklepie spożywczym. 

Kolejnym sąsiadem jest pan Robobot, mały robot wynalazca. Czasami pojawia się także ciocia, 

przedstawiona jako czarownica (gdyż lata na miotle). 



34 Rodzina Rabatków

Na szczycie pięknego, zielonego wzgórza żyje sobie rodzina królików. Mama i tata z dumą 

opowiadają historyjki związane z ich wspaniałą piątką dzieci. Mają one niezwykłą zdolność 

popadania w tarapaty, co czyni serial bardziej atrakcyjnym dla małego widza. Nie zdarza się, by 

przy przeglądaniu rodzinnego abumu nie przypomniała się jakaś nowa, ekscytująca przygoda... 

35 Podróże z Aleksandrem i Emilią

Aleksander i Emilia to para sympatycznych myszy, które uwielbiają podróżować. Ich charaktery 

bardzo różnią się od siebie, jednak razem tworzą wspaniały duet potrafiący rozwiązać przeróżne 

tajemnice. Najważniejsze jest to, że zawsze mogą na siebie liczyć, bo co dwie głowy, to nie 

jedna!

36 W Krainie Baśni

"W krainie baśni" to program familijny utrzymany w konwencji teatru telewizji. Wkroczymy do 

tajemniczego domu, gdzie Bajarz wraz z Bajarką opowiedzą nam fascynującą historię pełną 

przygód i magii. Kiedy usiądziemy już wygodnie, bajarze przebiorą się kolejno za wszystkich 

bohaterów opowieści, od pięknych księżniczek i mężnych rycerzy po podstępne czarownice i 

chciwych monarchów. Do tego zachwycą nas popisem efektownych czarodziejskich sztuczek i 

rozbawią poczuciem humoru, przekomarzając się między sobą. W każdym odcinku 

zaprezentujemy nową, nieznaną widzom baśń z wyrazistymi postaciami i morałem skłaniającym 

do rozmów między rodzicami a ich dziećmi. Stosując nieszablonowe rozwiązania, podziałamy na 

wyobraźnię i zachęcimy naszych odbiorców do zabawy w teatr. Kto wie, może niedługo 

opowiemy jedną z Waszych baśni?

37 Teatr dla dzieci (nowa audycja) Telewizyjny teatr dla młodego widza.

38 Serial aktorski Serial aktorski dla młodych widzów (adaptacja literatury, fantastyka, przygoda)

39 Film fabularny Pełnometrażowy film familijny (przygoda, rozrywka, baśń)

40 Serial animowany Przygodowy serial animowany dla najmłodszych (bajka, baśń)

41 Serial animowany
Przygodowy, współczesny serial animowany dla dzieci starszych (edukacja, fantastyka, przygoda, 

adaptacja literatury)

42 Serial animowany
Przygodowy, współczesny serial animowany dla dzieci starszych (edukacja, fantastyka, przygoda, 

adaptacja literatury)

43 Serial animowany
Przygodowy, współczesny serial animowany dla dzieci starszych (edukacja, fantastyka, przygoda, 

adaptacja literatury)

44 Serial animowany Serial animowany dla najmłodszych (edukacja, zabawa)

45 Serial animowany Serial animowany dla najmłodszych (edukacja, zabawa)

46 Serial animowany Serial animowany dla najmłodszych (edukacja, zabawa)

47 Film animowany Pełnometrażowy film animowany dla najmłodszych (bajka, baśń)

48 Nela Mała Reporterka

Familijny cykl reportaży z całego świata. Nela 8 - letnia dziewczynka, która od trzech lat 

podróżuje po świecie i odwiedziła już 4 kontynenty - zabierze widzów na spotkanie z magicznym 

światem przyrody i egzotycznymi mieszkańcami odległych krain.



49 Podróże z histotią

Jak trudne było życie w brudnej i zimnej słowiańskiej chacie? Czy to prawda, że w Polsce mamy 

wodne fortyfikacje obronne uważane za jedne z najciekawszych na świecie? Ile kilogramów 

uzbrojenia dźwigał na sobie polski husarz? Czy zrekonstruowana średniowieczna latarnia 

widziana jest z morza równie dobrze, jak współczesna?

Na te i inne pytania w luźnej i atrakcyjnej formie odpowie Radosław Kotarski, znany z 

internetowego programu popularnonaukowego Polimaty. Zaprosi on widzów w wyjątkową i pełną 

emocji podróż do miejsc zwykle nieznanych zwiedzającym, zakątków, gdzie każdy będzie mógł 

poczuć, jak wyglądało życie ludzi w dawnych epokach.

50 Tańczący z naturą

Tańczący z naturą wyruszają dzikimi ścieżkami przyrody polskiej na bliskie spotkania z 

niedźwiedziem, rysiem, bobrem, żubrem, cietrzewiem. Z odmętów rzecznych wyławiają rzadką 

skójkę, wśród morskich fal nasłuchują tajemniczego morświna, na wyścigi z susłami kopią nory, 

a od kulika wielkiego uczą się grać na flecie. Przewodnicy tych wypraw i zarazem wodzireje 

tytułowego tańca, znani bracia przyrodnicy Grzegorz i Tomasz Kłosowscy, zapraszają też na te 

spotkania zawodowych badaczy, dzięki czemu poznajemy nowoczesne metody tropienia i 

aktywnej ochrony dzikich zwierząt, filmując je w podczerwieni, śledząc przez satelitę czy przy 

pomocy loggerów. Taniec z naturą odbywa się w różnych klimatach to w słońcu, to w śniegu czy 

na sztormowych falach, i w dzień, i w nocy, ale zawsze na tle naturalnych krajobrazów polskich 

mokradeł, łęgów nadrzecznych, ostatnich ukwieconych stepów i surowych, górskich torfowisk czy 

puszczańskich gęstwin i wykrotów. 

51 Ocalony świat Seria dokumentalna o chronionych w Polsce zwierzętach i siedliskach przyrodniczych.

52 Czytanie przed spaniem

Program, w których ambasadorzy akcji - wybitni aktorzy, dziennikarze czytają bajki. Czytanie 

bajki, które w swoim założeniu opiera się na słuchaniu i intymnej relacji czytającego ze 

słuchającym, poprzez użycie filmowego języka nabierze nowego charakteru - wciągającej, 

działającej na wyobraźnię dziecka opowieści połączonej z obrazem. Programy zrealizowane są 

bardzo prosto i nowocześnie. Największą siłą cyklu będzie zaangażowanie emocjonalne, energia 

i interpretacja ambasadorów czytających bajki. W warstwie wizualnej chcemy postawić na 

szlachetny walor obrazu. Przez użycie filmowej kamery uzyskana plastyka i głębia obrazu 

nadadzą projektowi niepowtarzalny charakter.

53 Petersburski Music Show

Program rozrywkowo-edukacyjny, który w lekki, przystępny sposób przybliża podstawowe tematy 

związane ze światem muzycznym, koncertami, artystami, historią muzyki, instrumentami, płytami, 

teledyskami. W każdym odcinku gościem programu jest znany zespół lub wokalista oraz dziecko, 

które odniosło jakiś sukces jako wykonawca lub muzyk.



54 Moda na rodzinę

„Moda na rodzinę” to poradnik dla rodziców koncentrujący  się na promocji  stylu życia,  w którym  

troska o rodzinę jest ważną i atrakcyjną częścią. Zadaniem programu jest doskonalenie u widzów 

umiejętności rodzicielskich i poczucia własnej kompetencji. Rodzic oglądający program 

wzmacnia zadowolenie ze swej roli i świadomość swoich mocnych stron. Docenia wagę rodziny 

w życiu.

55 Teleranek

Teleranek to program dla dzieci o najdłuższej tradycji w Telewizji Polskiej. Będziemy te dobre 

tradycje kontynuować i budować międzypokoleniową wspólnotę widzów. Obok elementów 

archiwalnych (widzowie zobaczą, co bawiło rodziców i dziadków) będą najnowsze wiadomości, 

tematy, dotyczące młodych widzów. A wszystko w nowoczesnym przekazie, oprawie atrakcyjnej 

dla współczesnych 7 - 12 - latków. Podobnie jak dawny Teleranek, nowy będzie miał swoją rolę 

kulturotwórczą tzn. da szansę na prezentację talentów, pasji i zainteresowań najmłodszych. 

Poprzez różnorodność tematyki będzie odpowiadał na różnorodne zainteresowania widzów. 

Ponadto program będzie dawał to, o co trudno w kanałach zagranicznych: polską kulturę, polskie 

zwyczaje i tradycje, a także polską historię i przyrodę. Oczywiście będą też elementy kultury 

uniwersalnej.

56
Koncerty okolicznościowe (nowa 

audycja)

Koncerty okolicznościowe realizowane w salach koncertowych, teatrach oraz na scenach 

plenerowych.

57 Listonosz Pat
Doskonale znane i młodszym i starszym widzom przygody listonosza, który nie tylko roznosi listy, 

ale także jest gotowy nieść pomoc innym w każdej, nawet najbardziej nieoczekiwanej sytuacji.

58 Shimmer i Shine

Bliźniaczki Shimmer i Shine są dżinami. Potrafią w jeden dzień spełnić trzy życzenia. Pomagają 

swojej przyjaciółce, dziewczynce Leah. Razem przeżywają niezwykłe przygody. Okazuje, że 

spełnienie trzech życzeń w jeden dzień to bardzo trudne zadanie…

59 Bali

Seria animowana dla najmłodszych. Mała myszka mieszkająca w dużym mieście styka się w 

swoim życiu z podobnymi problemami jak maluchy. Wyobraźnia podpowiada jej jak sobie z nimi 

radzić, a dzieci mogą śmiało brać z Bali przykład.

60 Bracia Koala
Serial animowany dla najmłodszych dzieci. Bracia Koala: Benio i Franio codziennie patrolują 

okoliczny teren, sprawdzając czy ktoś z ich przyjaciół nie potrzebuje pomocy. 

61
Festiwale: Konin, Kielce, 

Suwałki
Relacje z dziecięcych festiwali piosenki i tańca wraz z prezentacją finalistów.

62
Drużyna Kangura (nowa 

audycja)

Rodzinny program sportowy, którego celem jest zachęcenie dzieci do fizycznej aktywności, do 

ruchu na co dzień. Chcemy złamać stereotyp, że oglądanie telewizji jest równoznaczne z 

siedzeniem na kanapie. 

Udowodnimy, że może kojarzyć się z zabawą i być inspiracją do fantastycznych ruchowych zajęć 

– nie tylko dla maluchów, ale również ich rodziców.

63 Teledyski Piosenki ze znanych programów dla dzieci.



64 Miniatury muzyczne

Animowane filmy do muzyki poważnej – oswajanie dzieci z innym rodzajem muzyki niż ta, którą 

słyszą w codziennym życiu, w przedszkolu. Mozart, Vivaldi, Bizet. Chopin – edukacja od 

najmłodszych lat. Muzyka nie jedno ma imię. 

65 Księga Ksiąg

SUPERBOOK jest światowej klasy produkcją zaprojektowaną i stworzoną przez nagrodzony 

Oskarem zespól animatorów. 

Edukacja i jednocześnie rozrywka dla całej rodziny. Przekazuje dzieciom ponadczasowe 

pozytywne wartości chrześcijańskie. Przez ekscytujące, pełne odkryć, oparte na historiach 

Biblijnych przygody dwójki dzieci Krzysia i Oli i ich robota Gizmo, naucza prawd moralnych i 

udziela życiowych lekcji. 

66 Ziarno

Katolicki program dla uczniów szkoły podstawowej i ich rodziców. Program prowadzą dzieci – 

dziewczynki i chłopcy z głowami pełnymi zaskakujących pytań i szalonych pomysłów. Nie zawsze 

są wzorowo grzeczni, ale nigdy nie opuszcza ich dobry humor.

67 Audycje oprawowe adresat uniwersalny

68 Spoty społeczne adresat uniwersalny



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 4380:33:54 67%

Powtórki 2170:13:49 33%

Roczny czas emisji programu (w godzinach) 6550:47:43

TVP SA, program TVP ABC, konc. Nr 534/2013-T                                                  Plan programowy na 2019 r.



Załącznik nr 3

6550:47:43

1 2 3

Audycje europejskie 701:00:00 51%

Audycje wytworzone pierwotnie w języku polskim 456:00:00 33%

Audycje wytworzone przez producentów niezależnych 139:00:00 10%

Audycje wytworzone przez producentów niezależnych w okresie 5 lat 

przed rozpowszechnieniem w programie
70:00:00 5%

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 

1366:53:36

TVP SA, program TVP ABC, konc. Nr 534/2013-T                                                  Plan programowy na 2019 r.

Roczny czas emisji programu (liczba godzin)



Załącznik nr 4

TVP SA, program TVP ABC, konc. Nr 534/2013-T                                                  Plan programowy na 2019 r.

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

W TVP ABC poza godzinami określonymi w koncesji 6:00-23:00, w celu pozyskania większej liczby widzów, także rodziców nadawane bedą przed godz. 6:00 

seriale animowane.

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


