
TVP SA, TVP Regionalna - Oddział terenowy BIAŁYSTOK - Plan programowy na 2019 r.
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Tytuły / Nazwy audycji planowanych

Średni 

czas 

trwania 

pojedync

zego 

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  

Czas trwania 

tematyki 

regionalnej 

Adresat 

audycji: 

(wpisać 

odbiorców: 

dzieci -D, 

młodzież - 

M, 

niepełnospra

wni - NP, 

seniorzy - S, 

uniwersalny - 

U)

1 2 3 4 5 6 00:00:00 8 9

1 Obiektyw Poranny 10' 5 I-XII 07:00-07:10 35:50:00 35:50:00 U

2 Obiektyw Główny 23' 7 I-XII 18:30-18:53 140:00:00 140:00:00 U

3 Obiektyw Wieczorny 20' 7 I-XII 21:30-21:20 121:30:00 121:30:00 U

4
audycje dot.Parlamentu 

Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm)
43' 7 X-XI

7:00-8:00,  10:00-11:15 

17:30-22:00
10:00:00 10:00:00 U

5
audycje dot.Parlamentu 

Rzeczypospolitej Polskiej (Senat)
13' 7 X-XI

7:00-8:00, 10:00-11:15 

17:30-22:00
3:00:00 3:00:00 U

6
audycje dot.Parlamentu 

Europejskiego
43' 7 V

7:00-8:00,10:00-11:15 

17:30-22:00
10:00:00 10:00:00 U

7 Spoty profrekwencyjne PKW 30'' 6 X-XI
7:00-8:00, 10:00-11:15 

17:30-22:00
1:00:00 U

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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8 Spoty OPP 1% 30" 24 I-IV
7:00-8:00, 10:00-11:15 

17:30-22:00
4:00:00 1:00:00 U

9 Spoty OPP 30" 21 I-XII
7:00-8:00, 10:00-11:15 

17:30-22:00
4:00:00 0:30:00 U

10 Audycje OPP 30'' 10/mc I-XII
7:00-8:00, 10:00-11:15 

17:30-22:00
1:00:00 1:00:00 U

11 Prognoza pogody 1'50" 28 I-XII 07:00-22:00 30:00:00 30:00:00 U

Inne audycje informacyjne 
12

Spoty profrekwencyjne wyborcze 

telewizyjne
30'' 7 V, XI

7:00-8:00, 10:00-11:15 

17:30-22:00
1:30:00 U

RAZEM 361:50:00 352:50:00

W tym: 

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców

Audycje dla mniejszości narodowych i etnicznych

Czas trwania premier 331:20:00

30:30:00Czas trwania powtórek

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.)

Audycje odpowiadającej potrzebom religijnym 

odbiorców
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2035:30:00

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 rozpowszechniania 

audycji/ cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania 

audycji w 

ciągu roku  

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

13 Bez kantów 25' 2 I-VI, IX-XII 19:00-21:00 35:00:00 35:00:00 U

14 Przegląd suwalski 22' 2 I-XII 18:15-18:25,   20:55:21:20 38:00:00 38:00:00 U

15 Tym żyje wieś 10' 2 I-XII 10:00-10:10 17:00:00 17:00:00 U

16 Panorama łomżyńska 22' 2 I-XII 18:15-18:25,   20:55:21:20 38:00:00 38:00:00 U

17 Tatarskie wieści 8' 2/mc I-XII 10:45-10:55,    20:40-20:50 03:40:00 03:40:00 U

18 My Romowie 8' 2/mc I-XII 10:45-10:55,    20:40-20:50 02:50:00 02:50:00 U

19 Gość Obiektywu 10' 9 I-XII
19:00-19:10, 21:20-21:30,  

07:15-07:25
85:40:00 85:40:00 U

20 Nad Niemnem 14' 2 I-XII
19:15-19:30,   11:00 -

11:15,    20:30-21:00
24:30:00 24:30:00 U

21
Magazyn interwencyjny - Pilna 

sprawa
10' 3 I-VI, IX-XII 19:10-19:30, 20:30-21:00 19:00:00 19:00:00 U

22 Debaty wyborcze - Sejm 60' 2/rok X-XI 19:00-21:30 02:00:00 02:00:00 U

23 Debaty wyborcze - Senat 60' 2/rok X-XI 19:00-21:30 02:00:00 02:00:00 U

24 Debaty wyborcze - Parlament UE 60' 2/rok V 19:00-21:30 2:00:00 2:00:00 U

25 magazyn o tematyce społecznej 25' 10 I-XII
7:00-8:00, 10:00-11:15 

17:30-21:30
211:00:00 U

Roczny czas emisji programu (liczba 

godzin)

a) Publicystyka polityczna, 

ekonomiczno-gospodarcza, 

społeczna
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26 Kontra 15' 1 I-VI, IX-XII 19:00 -19:15 10:00:00 10:00:00 U

27 Reportaże o tematyce społecznej 20' 4 I-XII 17:30-21:30 73:00:00 30:00:00 U

28
Filmy i serie dokumentalne o tematyce 

społecznej
30' 2 I-XII 20:00-21:30 50:00:00 2:30:00 U

29 Tydzień białoruski 22' 2 I-XII 17:30-17:50,   20:00-20:20 38:00:00 38:00:00 U

30 Przegląd ukraiński 13' 2 I-XII 17:50-18:00,   20:20 -20:30 22:40:00 22:40:00 U

31 Panorama litewska 7' 2 I-XII 10:45-10:55,    20:30-20:40 13:00:00 13:00:00 U

32 Wiadomości rosyjskie 10' 2/mc I-XII 10:45-10:55,    20:40-20:50 03:10:00 03:10:00 U

33 U źródeł wiary 25' 3 I-XII 19:30 -20:00 70:00:00 70:00:00 U

34 Pod Twoją obronę 25' 3 I-XII 19:00 -19:30 70:00:00 70:00:00 U

35 Liturgie, Pasterki… 60' 5/rok I-XII 19:00-21:00 07:00:00 07:00:00 U

36 Reportaże o tematyce religijnej 30' 2/mc I-XII 17:30-21:30 17:00:00 17:00:00 U

37 Spoty (inne niż OPP) 30'' 1 I-XII
7:00-8:00, 10:00-11:15 

17:30-21:30
06:50:00 U

RAZEM 861:20:00 553:00:00

W tym: 

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców 164:00:00

Audycje dla mniejszości narodowych i etnicznych 83:20:00

Czas trwania premier 215:00:00

646:20:00Czas trwania powtórek

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 rozpowszechniania 

audycji/ cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania 

audycji w ciągu 

roku  

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

38 Warto tam być 3' 21 I-XII
7:00-8:00,  10:00-11:15 17:30-

21:55
48:00:00 48:00:00 U

39 Przystanek kultura 17' 3 I-VI,  IX-XII
17:30 -17:50, 21:00-21:20,  

10:30-10:50 
39:15:00 39:15:00 U

40 Odeska 1 25' 2 I-VI, IX-XII 18:00-18:25, 20:50-21:15 17:25:00 17:25:00 U

41 cykl felietonów 13' 18/rok I - XII 11:00-11:15, 17:30-21:30 4:00:00 4:00:00 U

42 cykl  felietonów 15' 2/mc I-VI 11:00-11:15, 17:30-21:30 3:00:00 3:00:00 U

43 Reportaże 20' 2 I-XII 17:30-21:30 33:30:00 02:00:00 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) Strona 5 z 23



44 Filmy 24' 26/rok I-XII 19:30-21:30 10:30:00 03:00:00 U

45 Reportaże 20' 7/rok I-XII 20:00-21:00 1:40:00 1:40:00 U

46

Audycje oprawowe (inne niż 

ogłoszenia nadawcy i 

autopromocja)

1'30" 21 I-XII
07:00-8:00, 10:00-11:00,                  

17:30-21:30
21:30:00 21:30:00 U

47
magazyn o tematyce  

kulturalnej
15' 1 I-XII

07:00-8:00, 10:00-11:00,                  

17:30-21:30
15:00:00 U

RAZEM 193:50:00 139:50:00

W tym: 

1:40:00

41:00:00

152:50:00

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców

Audycje odpowiadającej potrzebom religijnym 

odbiorców

Czas trwania powtórek

e) Reportaże i inne formy dokumentalne (z 

wyłączeniem publicystycznych)

Inne audycje dotyczące kultury 

Czas trwania premier
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2035:30:00

Inne kategorie audycji np. 

edukacja, sport, rozrywka
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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 rozpowszechniania 

audycji/ cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania 

audycji w 

ciągu roku  

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

48 Świadkowie czasu 17' 2 I-XII 17:30-20:30 23:45:00 23:45:00 U

49 magazyn o tematyce edukacyjnej 25' 9 I-XII
7:00-8:00,10:00-11:15 

17:30-21:00
200:00:00 27:50:00 U

50 reportaż o tematyce edukacyjnej 20' 5 I-XII
7:00-8:00, 10:00-11:15 

17:30-21:00
84:00:00 12:00:00 U

51
film dokumentalny o tematyce 

edukacyjnej
25' 3 I-XII

7:00-8:00, 10:00-11:15 

17:30-21:00
66:00:00 03:00:00 U

52 Sport niedziela 10' 2 I-XII 21:25:-21:30 16:40:00 16:40:00 U

53 Sport sobota 5' 1 I-XII 21:20-21:30 04:10:00 04:10:00 U

54 Sport 07:10 3' 2 I-XII 07:10-07:15 05:40:00 05:40:00 U

55 Sport 18:50 2' 5 I-XII 18:50-19:00 10:45:00 10:45:00 U

56 Sport 21:50 3' 3 I-XII 21:50-21:55 09:05:00 09:05:00 U

57 Podlaska Gala Olimpijska 75' 2/rok III 19:00-21:00 02:30:00 02:30:00 U

58 Retransmisje sportowe 60' 5/rok I -XII 19:00-21:00 05:00:00 05:00:00 U

59 Relacje 15' 8/rok I-XII   17:30-21:00    02:00:00 02:00:00 U

60 Księga Obyczaju 10' 2 I-VI, IX-XII 18:15 -18:30,   7:30 -7:40 15:55:00 15:55:00 U

61 Ale Rodzina! 12' 2 I-XII 18:15-18:30,    7:30 -7:40 21:40:00 21:40:00 U

62 Tędy w trendy 12' 2 I-XII 17:45-18:00, 20:50-21:00 20:50:00 20:50:00 U

Roczny czas emisji programu 

(liczba godzin)

Edukacja

Sport

Rozrywka
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63 Strefa innowacji 12' 2 I-XII 17:45-18:00,   7:20 -7:30 20:00:00 20:00:00 U

64 Ogród i nie tylko 12' 1 I-XII 18:15-18:30,  7:20 -7:30 12:00:00 12:00:00 U

65 Turbo Podlasie 12' 2 I-VI, IX-XII 18:15-18:30, 21:00-21:10 13:00:00 13:00:00 U

66 koncerty muzyki rozrywkowej 40' 1 IV-IX 10:15-11:15, 19:30 -20:30 17:30:00 U

RAZEM 550:30:00 225:50:00

W tym: 

65:00:00

485:30:00

Czas trwania premier

Czas trwania powtórek

Rozrywka

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców
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TVP SA, TVP Regionalna - Oddział terenowy BIAŁYSTOK - Plan programowy na 2019 r.

2035:30:00

 Łączny czas 

nadawania  w 

ciągu roku 

Udział w rocznym 

czasie emisji 

programu (% )

1 2 3

Ogłoszenia nadawcy 10:00:00 0%

Autopromocja 8:00:00 0%

Reklama i telesprzedaż 50:00:00 2%

Roczny czas emisji programu (liczba godzin)



TVP SA, TVP Regionalna - Oddział terenowy BIAŁYSTOK - Plan programowy na 2019 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 361:50:00 18% 352:50:00 17% 331:20:00 16% 30:30:00 1%

PUBLICYSTYKA 861:20:00 42% 553:00:00 27% 215:00:00 11% 646:20:00 32%

KULTURA 193:50:00 10% 139:50:00 7% 41:00:00 2% 152:50:00 8%

EDUKACJA 373:45:00 18% 66:35:00 3%

SPORT 55:50:00 3% 55:50:00 3%

ROZRYWKA 120:55:00 6% 103:25:00 5%

Ogłoszenia nadawcy 10:00:00 0%

Autopromocja 8:00:00 0%

Reklama i telesprzedaż 50:00:00 2%

Razem 2035:30:00 100% 1271:30:00 62% 652:20:00 32% 1315:10:00 65%

Średni czas programu na dobę (w 

godzinach) 5:34:36

W tym:

165:40:00 8%

83:20:00 4%

24%

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.

65:00:00 3% 485:30:00



Załącznik nr 1

TVP SA, TVP Regionalna - Oddział terenowy BIAŁYSTOK - Plan programowy na 2019 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 Obiektyw Poranny

regionalny magazyn informacyjny zawierający pierwsze informacje z regionu w danym dniu i poszerzający 

najważniejsze informacje z dnia poprzedniego, część czasu audycji poświęcona problematyce Organizacji Pożytku 

Publicznego 

2 Obiektyw Główny
regionalny magazyn informacyjny prezentujący aktualne wydarzenia i informacje dotyczące regionu, część czasu 

audycji poświęcona problematyce Organizacji Pożytku Publicznego 

3 Obiektyw Wieczorny
regionalny magazyn informacyjny podsumowujący aktualne wydarzenia i informacje dotyczące regionu, część czasu 

audycji poświęcona problematyce Organizacji Pożytku Publicznego 

4
audycje dot.Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej 

(Sejm)
bezpłatne audycje komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

5
audycje dot.Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej 

(Senat)
bezpłatne audycje komitetów wyborczych w wyborach do Senatu  Rzeczypospolitej Polskiej

6 audycje dot.Parlamentu Europejskiego bezpłatne audycje komitetów wyborczych w wybroach do Parlamentu Unii Europejskiej 

7 Spoty profrekwencyjne PKW Spoty dotyczące zasad głosowania , aktywizujące do udziału w głosowaniu, przygotowane przez PKW

8 Spoty OPP 1% Spot informujący o możliwości przekazania 1%  podatku Organizacjom Pożytku Publicznego.

9 Spoty OPP spoty promujące regionalne i ogólnopolskie kampanie społeczne 

Informacje o planowanych audycjach/cyklach



10 Audycje OPP
audycje prezentujące działaność Organizacji Pożytku Publicznego na terenie województwa podlaskiego, relacje z 

wydarzeń organizowanych  przez OPP  

11 Prognoza pogody program informacyjny dotyczący aktualnej pogody  w regionie 

12 Spoty profrekwencyjne wyborcze telewizyjne Spoty dotyczące zasad głosowania , aktywizujące do udziału w głosowaniu, przygotowane przez TVP S.A.

13 Bez kantów

program publicystyczny, realizowany na żywo, na temat węzłowych zagadnień społecznych, politycznych, 

gospodarczych w skali kraju i w wymiarze lokalnym. 10 wydań audycji będzie w całości poświęconych wyborom 

parlamentarnym  i 10 wydań w całości poświęconych wyjaśnianiu polityki państwa - art.22.ustawy o radiofonii i 

telewizji 

14 Przegląd suwalski
regionalny magazyn informacyjno- publicystyczny  z suwalszczyzny, część czasu audycji poświęcona problematyce 

Organizacji Pożytku Publicznego

15 Tym żyje wieś
magazyn informacyjny dla rolników z woj. podlaskiego,  część czasu audycji poświęcona problematyce Organizacji 

Pożytku Publicznego. Dwa wydania audycji będą w całości poświęcone wyborom parlamentarnym .

16 Panorama łomżyńska
regionalny magazyn informacyjno- publicystyczny  z ziemi łomżyńskiej, część czasu audycji poświęcona problematyce 

Organizacji Pożytku Publicznego

17 Tatarskie wieści

magazyn realizowany dla mniejszości tatarskiej, podejmuje problematykę życia społecznego i kulturalnego Tatarów 

zamieszkujących woj. podlaskie, realizowany przy współpracy  przedstawicieli  środowisk mniejszości tatarskiej 

województwa podlaskiego, magazyn jest emitowany w języku polskim ponieważ mniejszość tatarska historycznie 

posługuje się na co dzień językiem polskim 

18 My Romowie

magazyn realizowany dla mniejszości romskiej, podejmuje problematykę życia społecznego i kulturalnego Romów 

zamieszkujących woj. podlaskie oraz problematykę społeczną Romów w Polsce, realizowany przy współpracy 

przedstawicieli środowisk romskich województwa podlaskiego, magazyn emitowany w języku polskim ze względu 

na brak usystematyzowania języka romskiego oraz fakt, że Romowie posługują się powszechnie językiem 

polskim. W języku romskim nadajemy materiały ukazujące obrzędy romskie czy piosenki zespołów romskich.

19 Gość Obiektywu

program publicystyczny realizowany na żywo w formie rozmowy,  dotyczący aktualnych wydarzeń poliycznych, 

gospodarczych, kulturalnych związanych z życiem regionu i kraju. Dwadzieściawydań audycji poświęconych będzie 

wyborom parlamentarnym, a 20 wydań w całości poświęconych wyjaśnianiu polityki państwa - art.22.ustawy o 

radiofonii i telewizji 

20 Nad Niemnem magazyn o Polakach zamieszkujących Białoruś 

21 Magazyn interwencyjny - Pilna sprawa
reporterski magazyn interwencyjny przedstawiający konflikty i trudne sprawy pomiędzy mieszkańcami regionu a 

instytucjami 

22 Debaty wyborcze - Sejm
Debata wyborcza z kandydatami na posłów, reprezentujących województwo podlaskie w wyborach parlamentarnych 

2019.

23 Debaty wyborcze - Senat
Debata wyborcza z kandydatami na senatorów reprezentujących województwo podlaskie w wyborach parlamentarnych 

2019.

24 Debaty wyborcze - Parlament UE Debata kandydatów do Parlamentu Europejskiego z komietów wyborczych, które zarejestrowały swoich kandydatów w 

podlasko - warmińsko - mazurskim okręgu wyborczym



25 magazyn o tematyce społecznej
magazyny o tematyce społecznej, pochodzące z wymiany programowej z antenami centralnymi oraz Oddziałami 

Terenowymi 

26 Kontra Program publicystyczny na żywo, poruszający najważniejsze tematy, którymi żyje opinia publiczna w regionie. W 

trakcie programu swoje komentarze i opinie przesyłają widzowie za pomocą mediów społecznościowych lub smsów.

27 Reportaże o tematyce społecznej reportaże społeczne dotyczące życia regionu oraz uniwersalne, pozyskane z archiwum TVP 

28 Filmy i serie dokumentalne o tematyce społecznej filmy  i serie dokumentalne pozyskane z archiwum TVP S.A. 

29 Tydzień białoruski

magazyn informacyjno-publicystyczny adresowany do mniejszości białoruskiej, podejmujący problematykę życia 

społecznego i kulturalnego Białorusinów zamieszkujących województwo podlaskie oraz problematykę sytuacji 

społeczno-politycznej na Białorusi, emitowany w języku białoruskim

30 Przegląd ukraiński
magazyn informacyjno-publicystyczny adresowany do  mniejszości ukraińskiej, podejmujący problematykę życia 

społecznego i kulturalnego Ukraińców zamieszkujących województwo podlaskie, emitowany w języku ukraińskim

31 Panorama litewska

magazyn adresowany do  mniejszości litewskiej, podejmujący problematykę życia społecznego i kulturalnego Litwinów 

zamieszkujących województwo podlaskie oraz problematykę mniejszości litewskiej w kraju, emitowany w języku 

litewskim

32 Wiadomości rosyjskie
magazyn adresowany do  mniejszości rosyjskiej, podejmujący problematykę życia społecznego i kulturalnego Rosjan 

zamieszkujących województwo podlaskie, emitowany w języku rosyjskim

33 U źródeł wiary
religijny magazyn prawosławny z życia kościoła prawosławnego w Polsce i na Podlasiu, część czasu audycji 

poświęcona problematyce Organizacji Pożytku Publicznego

34 Pod Twoją obronę
religijny magazyn katolicki z życia kościoła katolickiego na Podlasiu, część czasu audycji poświęcona problematyce 

Organizacji Pożytku Publicznego

35 Liturgie, Pasterki… retransmisje świątecznych nabożeństw katolickich i prawosławnych ze świątyń woj.podlaskiego

36 Reportaże o tematyce religijnej reportaże prezentujące aktywność środowisk chrześcijańskich  w regionie i na terenie całej Polski

37 Spoty (inne niż OPP) spoty społeczne  regionalnych i ogólnopolskich kampanii  odnoszących się do ważnych problemów społecznych

38 Warto tam być program zapowiadający wydarzenia kulturalne w regionie

39 Przystanek kultura filmowy magazyn  kulturalny relacjonujący najważniejsze wydarzenia artystyczne i kulturalne Podlasia

40 Odeska 1 program publicystyczny dotyczący działaności  Opery i Filharmonii Podlaskiej w regionie północno-wschodnim

41 cykl felietonów cykl felietonów poświęconych twórcom regionalnym z różnych dziedzin kulutry i sztuki 

42 cykl  felietonów 
cykl felietonów poświęconych historii i kulturze regionu, relacji z obchodów ważnych wydarzeń historycznych, m.in. 

80.rocznicy napaści Niemiec hitlerowskich i agresji ZSSR na Polskę.



43 Reportaże reportaże z ważnych wydarzeń kulturalnych w regionie oraz pozyskane z archiwum TVP 

44 Filmy filmy i serie dokumentalne pozyskane z archiwum TVP S.A. dotyczące kultury polskiej

45 Reportaże
reportaże ukazujące ludzi i zdarzenia związne z kulturą i religią, jak. np. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej 

czy sylwetki artystów uprawiających sztukę sakralną

46
Audycje oprawowe (inne niż ogłoszenia nadawcy i 

autopromocja)
oprawowe audycje - audycje inne niż ogłoszenia nadawcy i inne niż autopromocja, np. bufory, zegar itp.

47 magazyn o tematyce  kulturalnej
magazyny o tematyce kulturalnej pochodzące z wymiany programowej z antenami centralnymi oraz Oddziałami 

Terenowymi

48 Świadkowie czasu

reporterski cykl edukacyjny przypominający wielokulturową przeszłość Podlasia, w którym setki lat współistniały różne 

kultury, narody i religie. 10 wydań audycji poświęconych będzie tematyce związanej z agresją Rzeszy Niemieckiej  i 

ZSRR na Polskę i  wybuchem II wojny światowej. 

49 magazyn o tematyce edukacyjnej
magazyny edukacyjne pochodzące z wymiany programowej z antenami centralnymi oraz Oddziałami Terenowymi o 

wielorakiej tematyce: przyrodniczej , ekologicznej, historycznej, astronomicznej, medycznej, podróżniczej,

50 reportaż o tematyce edukacyjnej

reportaże edukacyjne własne oraz pochodzące z wymiany programowej z antenami centralnymi oraz Oddziałami 

Terenowymi o wielorakiej tematyce: przyrodniczej , ekologicznej, historycznej, medycznej, podróżniczej. 4 reporatże 

regionalne poświęcone będą tematyce związanej z agresją Rzeszy Niemieckiej  i ZSRR na Polskę i  wybuchem II wojny 

światowej. 

51 film dokumentalny o tematyce edukacyjnej

filmy dokumentalne edukacyjne pochodzące z wymiany programowej z antenami centralnymi oraz Oddziałami 

Terenowymi o wielorakiej tematyce: przyrodniczej, ekologicznej, historycznej, podróżniczej,częśćiowo dotyczące 

regionu 

52 Sport niedziela magazyn podsumowujący regionalne wydarzenia sportowe z mijającego tygodnia

53 Sport sobota informacje sportowe poszerzone o analizę i komentarz najważniejszych rozgrywek w regionie

54 Sport 07:10 regionalne informacje sportowe z poprzedniegop  dnia

55 Sport 18:50 codzienne informacje sportowe z regionu

56 Sport 21:50 codzienne informacje sportowe z regionu poszerzone o tabele wyników z całego dnia

57 Podlaska Gala Olimpijska retransmisja z gali konkursu na najlepszego sportowca roku  w regionie

58 Retransmisje sportowe retransmisje wydarzeń sportowych odbywających się w woj. podlaskim

59 Relacje relacje z odbywających się  w regionie sportowych wydarzeń, często o  ogólnopolskim i międzynarodowym znaczeniu 

60 Księga Obyczaju
magazyn ukazujący przemiany w polskiej obyczajowości, realizowany w lekkiej, rozrywkowej formie na przykładzie 

obyczajów regionalnych



61 Ale Rodzina!
magazyn poruszający zagadnienia związane z funkcjonowaniem współczesnej rodziny, adresowany zarówno do 

rodziców jak do dzieci i seniorów. W lekkiej, rozrywkowej  formie podpowiada co robić, by stanowić dobrą i atrakcyjną 

dla siebie nawzajem rodzinę

62 Tędy w trendy

magazyn poruszający w lekkiej, rozrywkowej formie zagadnienia związane z różnymi trendami obecnymi w naszym 

życiu,  dotyczącymi mody, kulinariów, medycyny, wystroju wnętrz, sportu. Proponuje by korzystając z trendów nie 

zapominać o rozsądku  i swoim dobrym samopoczuciu

63 Strefa innowacji
Strefa Innowacji - audycja promująca osiągnięcia nauki i techniki  oraz ich wykorzystanie w najróżniejszych 

dziedzinach życia, realizowana w lekkiej, zabawnej formie.

64 Ogród i nie tylko
W magazynie wszystko o uprawie roślin w różnych porach roku i co  najważniejsze o tym , jak czerpać z tego radość, 

program realizowany w lekkiej, zabawnej formie

65 Turbo Podlasie 
Magazyn prezentujący zarówno najnowsze osiągnięcia motoryzacji jak też historyczne zbiory aut podlaskich hobbystów 

udowadniających atrakcyjność historycznych pojazdów,  realizowany w lekkiej, zabawnej formie.

66 koncerty muzyki rozrywkowej 
koncerty współczesnej muzyki rozrywkowej pozyskane z wymiany programowej z antenami centralnymi oraz z 

Oddziałami Terenowymi 

Wszystkie audycje  wykazane w planie programowym TVP 3 Białystok na rok 2019 skierowane są do ogółu 

publiczności - Adresat Uniwersalny .



Załącznik nr 2

TVP SA, TVP Regionalna - Oddział terenowy BIAŁYSTOK - Plan programowy na 2019 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 

Godziny 

rozpowszechniania 

audycji/ cyklu

(od - do)

 

Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu tygodnia 

Roczny czas 

nadawania audycji 

1 2 3 4 5 6 7 8

13 Bez kantów publicystyka 25' 19:00-21:00 00:25:00 04:10:00

15 Tym żyje wieś publicystyka 10' 10:00-10:10 00:10:00 00:20:00

19 Gość Obiektywu publicystyka 10' 19:00-19:10,    00:30:00 03:20:00

22 Debata wyborcza - Sejm publicystyka 60' 19:00-21:30 01:00:00 02:00:00

23 Debata wyborcza - Senat publicystyka 60' 19:00-21:30 01:00:00 02:00:00

24
Debata wyborcza - 

Parlament UE
publicystyka 60' 19:00-21:30 01:00:00 02:00:00

12
Spoty profrekwencyjne 

wyborcze telewizyjne
informacja 30"

7:00-8:00,     10:00-

11:15 17:30-22:00
0:03:30 1:30:00

Łącznie 15:20:00

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 Parlamentu 

Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego, 

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

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)



Załącznik nr 3

TVP SA, TVP Regionalna - Oddział terenowy BIAŁYSTOK - Plan programowy na 2019 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 

Godziny 

rozpowszechniania 

audycji/ cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu roku 

Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu tygodnia 

Roczny czas 

nadawania audycji 

1 2 3 4 5 6 7 8

13 Bez kantów publicystyka 25' 19:00-21:00 00:25:00 04:10:00

19 Gość Obiektywu publicystyka 10' 19:00-19:10,   00:30:00 03:20:00

Łącznie 7:30:00

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 BIAŁYSTOK - Plan programowy na 2019 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 

Godziny 

rozpowszechniania 

audycji/ cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu roku 

Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu tygodnia 

Roczny czas 

nadawania audycji 

1 2 3 4 5 6 7 8

42 cykl  felietonów kultura 15'
11:00-11:15, 17:30-

21:30
00:15:00 1:30:00

Łącznie 1:30:00

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. 80 rocznicę napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę, 80. rocznicę agresji sowieckiej Rosji na 

Polskę, upamiętnienie rocznicy Powstania Wielkopolskiego, 100. rocznicę I Powstania Śląskiego;

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)



Załącznik nr 5

TVP SA, TVP Regionalna - Oddział terenowy BIAŁYSTOK - Plan programowy na 2019 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 

Godziny 

rozpowszechniania 

audycji/ cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu roku 

Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu tygodnia 

Roczny czas 

nadawania audycji 

1 2 3 4 5 6 7 8

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 popularyzujące wiedzę o literaturze polskiej (klasycznej i współczesnej) 

prezentacje sylwetek twórców i ich dzieł, promocja czytelnictwa, dorobku kulturowego Polski niepodległej;

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)



Załącznik nr 6

TVP SA, TVP Regionalna - Oddział terenowy BIAŁYSTOK - Plan programowy na 2019 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 

Godziny 

rozpowszechniania 

audycji/ cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu roku 

Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu tygodnia 

Roczny czas 

nadawania audycji 

1 2 3 4 5 6 7 8

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 *-  udramatyzowane formy telewizyjne – reportaż, dokument, teatr telewizji

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)



Załącznik nr 7

TVP SA, TVP Regionalna - Oddział terenowy BIAŁYSTOK - Plan programowy na 2019 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 

Godziny 

rozpowszechniania 

audycji/ cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu roku 

Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu tygodnia 

Roczny czas 

nadawania audycji 

1 2 3 4 5 6 7 8

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 edukacyjne i publicystyczne kształtujące postawy patriotyczne, tolerancji, otwartości, 

służące porozumieniu różnych grup społecznych, przeciwdziałające stereotypom i postawom dyskryminacyjnym.

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)



Załącznik nr 8

TVP SA, TVP Regionalna - Oddział terenowy BIAŁYSTOK - Plan programowy na 2019 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 

Godziny 

rozpowszechniania 

audycji/ cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu roku 

Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu tygodnia 

Roczny czas 

nadawania audycji 

1 2 3 4 5 6 7 8

27
Reportaż o tematyce 

regionalnej 
publicystyka 20' 17:30-21:30 00:20:00 03:20:00

43
Reportaż o tematyce 

regionalnej 
kultura 20' 17:30-21:30 00:20:00 00:40:00

Łącznie 4:00:00

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

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *- reportaże uwzględniające tematykę regionalną tworzone i emitowane 

w oddziałach regionalnych TVP SA.

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)



Załącznik nr 9

TVP SA, TVP Regionalna - Oddział terenowy BIAŁYSTOK - Plan programowy na 2019 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 

Godziny 

rozpowszechniania 

audycji/ cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu roku 

Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu tygodnia 

Roczny czas 

nadawania audycji 

1 2 3 4 5 6 7 8

48 Świadkowie czasu edukacja 17' 17:30-20:30 00:17:00 02:50:00

50
Reportaż o tematyce 

regionalnej 
edukacja 20'

7:00-8:00, 10:00-

11:15 17:30-21:00
00:20:00 01:20:00

Łącznie 4:10:00

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

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *- filmy, reportaże, dokument uwzględniające wydarzenia historyczne, m.in. agresję Rzeszy 

Niemieckiej i ZSRR na Polskę, wybuch II wojny światowej, itp.

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)


