
TVP SA, TVP Regionalna - Oddział terenowy Bydgoszcz - Plan programowy na 2019 r.
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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 

rozpowszechnia

nia 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

1 Zbliżenia 25 7 I-XII 17:30-22:00 152:00:00 152:00:00 U

2 Zbliżenia migane 12 1 I-XII 10:00-11:15 10:42:00 10:42:00 NP.

3 Zbliżenia wieczorne 15 7 I-XII 17:30-22:00 91:18:00 91:18:00 U

4 Zbliżenia flesz 3 5 I-XII 17:30-22:00 13:00:00 13:00:00 U

5 Audycje komitetów 

wyborczych (Sejm)
30 5-7 X-XI

10:00-11:15        

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

6 Audycje komitetów 

wyborczych (Senat)
30 5-7 X-XI

10:00-11:15        

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

7
Audycje komitetów 

wyborczych (Parlament 

Europejski)

30 5-7 V
10:00-11:15        

17:30-22:01
10:00:00 10:00:00 U

8
Spoty PKW 30 sek. okazjonalnie V; X-XI

10:00-11:15        

17:30-22:02
1:00:00 0:00:00 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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9

Audycje OPP 5 niereg. I-XII

07:00-8:00   

10:00-11:15        

17:30-22:00

4:00:00 4:00:00 U

10

Spot 1% 30 sek. okazjonalnie I-IV

07:00-8:00   

10:00-11:15        

17:30-22:00

4:00:00 0:00:00 U

11

Spoty OPP 30 sek. niereg. I-XII

07:00-8:00   

10:00-11:15        

17:30-22:00

6:00:00 0:00:00 U

12
Prognoza pogody 3 14 I-XII

10:00-11:15        

17:30-22:00
36:30:00 36:30:00 U

Inne audycje informacyjne 13
Spoty profrekwencyjne 

wyborcze TVP
30 sek. okazjonalnie V; X-XI

10:00-11:15        

17:30-22:02
1:00:00 0:00:00 U

RAZEM 342:30:00 330:30:00

W tym: 

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców 0:00:00

Audycje dla mniejszości narodowych i etnicznych 0:00:00

Czas trwania premier 328:30:00

14:00:00Czas 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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TVP SA, TVP Regionalna - Oddział terenowy Bydgoszcz - Plan programowy na 2019 r.

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 

rozpowszech

niania 

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

14
Samorządni 50 6/mc I-VI; IX-XII

07:00-08:00        

17:30-22:00
50:00:00 50:00:00 U

15 Dlaczego tak, 

dlaczego nie?
50 6/mc I-VI; IX-XII

07:00-08:00        

17:30-22:00
50:00:00 50:00:00 U

16
Magazyny lokalne 13 6 I-XII

10:00-11:15        

17:30-22:00
67:36:00 67:36:00 U

17
Magazyn rolniczy 

Agroregion
22 6/mc I-VI; IX-XII

10:00-11:15        

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

18
Magazyn rolniczy 

Agroszansa
11 16/rok IX-XII 10:00-11:15 3:00:00 0:30:00 U

19
Spoty społeczne 

(nie OPP)
30 sek. niereg. I-XII

07:00-8:00   

10:00-11:15        

17:30-22:00

6:00:00 0:00:00 U

20 Woda bydgoska - 

debata
50 6/rok niereg. 17:30-22:00 5:00:00 5:00:00 U

21
Woda bydgoska - 

felieton i magazyn
8 6/mc I-XII

10:00-11:15        

17:30-22:00
9:36:00 9:36:00 U

22 Rozmowa dnia 13 10 I-VI; IX-XII 17:30-22:00 95:18:00 95:18:00 U

Roczny czas emisji programu 

(liczba godzin)

a) Publicystyka 

polityczna, 

ekonomiczno-

gospodarcza, 

społeczna
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23 Debata 

obywatelska - 

Wspólny 

mianownik

50 3/mc I-VI; IX-XII
07:00-08:00        

17:30-22:00
25:00:00 25:00:00 U

24 Czas na 

interwencje
50 6/mc I-VI; IX-XII

07:00-08:00        

17:30-22:00
50:00:00 50:00:00 U

25
Debaty - wybory 

parlamentarne
50 4/rok X-XI 17:30-22:00 3:18:00 3:18:00 U

26
Dokument w 

TVP3 Bydgoszcz
50 6/mc I-VI; IX-XII

07:00-8:00   

10:00-11:15        

17:30-22:00

50:00:00 0:00:00 U

27
Reportaż w TVP3 

Bydgoszcz
13 3/mc I-XII

07:00-8:00   

10:00-11:15        

17:30-22:00

7:48:00 7:48:00 U

28
Magazyny 

religijne 
23 6/mc I-VI; IX-XII

07:00-8:00   

10:00-11:15        

17:30-22:00

23:00:00 23:00:00 U

29 Msza Święta 60 1/rok III 11:00-12:00 01:00:00 01:00:00 U

30
Dokument w 

TVP3 Bydgoszcz 
50 5/rok I-XII

07:00-8:00   

10:00-11:15        

17:30-22:00

05:00:00 00:00:00 U

31 Reportaż religijny 

w TVP3 

Bydgoszcz

13 okazj. I-XII

07:00-8:00   

10:00-11:15        

17:30-22:00

01:00:00 00:30:00 U

32 Orędzia 

świąteczne 

biskupów

5 4/rok IV, XII
10:00-11:15        

17:30-22:00
00:20:00 00:20:00 U

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

a) Publicystyka 

polityczna, 

ekonomiczno-

gospodarcza, 

społeczna

Audycje 

odpowiadającej 

potrzebom religijnym 

odbiorców
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33
Transmisje i 

relacje z wydarzeń
90 8/rok I-XII 17:30-22:00 12:00:00 12:00:00 U

34

Księga obyczaju 11 niereg. I-XII

07:00-8:00   

10:00-11:15        

17:30-22:00

15:00:00 0:00:00 U

35
Okolicznościowe 

wystąpienia władz 

wojewódzkich i 

samorządowych

3 4/rok IV; XII
10:00-11:15        

17:30-22:00
0:12:00 0:12:00 U

36 Portrety twórców 25 3/mc I-XII 17:30-22:00 15:00:00 15:00:00 U

37

Magazyny różne 12 2 I-XII

07:00-8:00   

10:00-11:15        

17:30-22:00

20:00:00 0:00:00 U

RAZEM 537:08:00 438:08:00

W tym: 

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców 30:20:00

Audycje dla mniejszości narodowych i etnicznych 0:00:00

Czas trwania premier 164:50:00

372:18:00Czas trwania powtórek

Inne audycje 

publicystyczne 
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TVP SA, TVP Regionalna - Oddział terenowy Bydgoszcz - Plan programowy na 2019 r.

2035:30:00

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  

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
Debata kulturalna - 

np.. Klub kultura
50 6/mc I-VI; IX-XII

07:00-08:00        

17:30-22:00
50:00:00 50:00:00 U

39
Relacje z wydarzeń 

kulturalnych
50 okazjon. I-XII

07:00-8:00   

10:00-11:15        

17:30-22:00

20:00:00 20:00:00 U

40
Po oklaskach 13 6/mc I-VI; IX-XII

10:00-11:15        

17:30-22:00
13:00:00 13:00:00 U

41 Telewizyjne 

Centrum Kultury
13 6/mc I-VI; IX-XII

10:00-11:15        

17:30-22:00
13:00:00 13:00:00 U

42 Magazyny dla 

młodzieży
13 3/mc I-VI; X-XII

10:00-11:15        

17:30-22:00
06:00:00 06:00:00 M

 c) Audycje popularyzujące 

twórców regionalnych 

43 W prawcowniach 

kujawskich 

twórców

23 3/mc I-XII

07:00-8:00   

10:00-11:15        

17:30-22:00

13:48:00 13:48:00 U

d) Audycje dotyczące historii i 

kultury regionu

44
Kujawskie fakty i 

mity
13 6/mc I-XII

07:00-8:00   

10:00-11:15        

17:30-22:00

15:36:00 15:36:00 U

45
Reportaże 

kulturalne
20 6/mc I-XII

07:00-8:00   

10:00-11:15        

17:30-22:00

24:00:00 12:00:00 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

e) Reportaże i inne formy 

dokumentalne (z wyłączeniem 

publicystycznych)
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46

Reportaże religijne 13 1/mc I-XII

07:00-8:00   

10:00-11:15        

17:30-22:00

02:36:00 01:00:00 U

47 Pieśni pasyjne i 

pokutne
4 okazj. IV; XII

10:00-11:15        

17:30-22:00
00:20:00 00:00:00 U

48

Audycje oprawowe 30 sek. niereg. I-XII

07:00-8:00   

10:00-11:15        

17:30-22:00

37:00:00 00:00:00 U

49

Teledyski 3 niereg. I-XII

07:00-8:00   

10:00-11:15        

17:30-22:00

03:00:00 00:00:00 U

50

Miniatury filmowe 4 niereg. I-XII

07:00-8:00   

10:00-11:15        

17:30-22:00

04:00:00 00:00:00 U

RAZEM 202:20:00 144:24:00

W tym: 

2:56:00

76:18:00

126:02:00Czas trwania powtórek

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 Bydgoszcz - Plan programowy na 2019 r.

2035:30:00

Inne kategorie audycji np. 

edukacja, sport, rozrywka

N
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1
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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  

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

51
Akcja innowacja 50 6/mc I-VI; IX-XII

07:00-08:00        

17:30-22:00
50:00:00 50:00:00 U

52
Dobrze wiedzieć 50 6/mc I-VI; IX-XII

07:00-08:00        

17:30-22:00
50:00:00 50:00:00 U

53
Lekcja historii 50 3/mc I-VI; IX-XII

07:00-08:00        

17:30-22:00
25:00:00 25:00:00 U

54 Magazyny dla 

seniorów 
13 3/mc I-XII

10:00-11:15        

17:30-22:00
7:48:00 7:48:00 S

55
Magazyny językowe 13 6 I-XII

10:00-11:15        

17:30-22:00
67:36:00 00:00:00 U

56
Magazyny medyczne 50 3 I-VI; IX-XII

07:00-08:00        

17:30-22:00
100:00:00 100:00:00 U

57 Magazyny 

przyrodniczo-

ekologiczne 

13 6 I-XII
10:00-11:15        

17:30-22:00
67:36:00 47:30:00 U

58

Miniatury filmowe 5 niereg. I-XII

07:00-8:00   

10:00-11:15        

17:30-22:00

02:00:00 02:00:00 U

59 Łap Start Up 10 2 X-XII 17:30-22:00 04:00:00 04:00:00 U

60

Reportaż 13 6/mc I-XII

07:00-8:00   

10:00-11:15        

17:30-22:00

15:36:00 06:30:00 U

61
Dokument w TVP3 

Bydgoszcz
50 okazj. I-XII

07:00-8:00   

10:00-11:15        

17:30-22:00

17:00:00 00:00:00 U

Roczny czas emisji programu 

(liczba godzin)

Edukacja
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62

Poradnik językowy 3 3 I-XII

07:00-8:00   

10:00-11:15        

17:30-22:00

07:48:00 00:00:00 U

63
Magazyny 

edukacyjne
16 3 I-XII

07:00-8:00   

10:00-11:15        

17:30-22:00

41:36:00 32:24:00 U

64 Bajkowa TVP3 

Bydgoszcz
6 5 I-XII 7:00-8:00 26:00:00 0:00:00 D

65

Salonowiec 6 nierg. I-XII

07:00-8:00   

10:00-11:15        

17:30-22:00

4:30:00 0:00:00 U

66

Sekrety świata 3 niereg. I-XII

07:00-8:00   

10:00-11:15        

17:30-22:00

07:40:00 00:00:00 U

67
Magazyny 

edukacyjno-kulinarne 
23 2 I-V 17:30-22:00 15:18:00 15:18:00 U

68
Programy edukacyjne 

dla dzieci 
20 6/mc I-XII 17:30-22:00 24:00:00 00:00:00 D

69
Kalendarium 

historyczne
1 okazj. I-XII

07:00-8:00   

10:00-11:15        

17:30-22:00

2:00:00 02:00:00 U

70
Zakochaj się w 

Polsce
22 2 VI-IX

07:00-8:00   

10:00-11:15        

17:30-22:00

12:30:00 00:00:00 U

71
W zoo dookoła 

świata
13 2 VI-VII

07:00-8:00   

10:00-11:15        

17:30-22:00

5:12:00 00:00:00 U

72 Zbliżenia sport 5 7 I-XII 17:30-22:00 30:18:00 30:18:00 U

73
Transmisje sportowe 50 okazj. I-XII 17:30-22:00 10:00:00 10:00:00 U

74

Kroniki sportowe 5 okazj. I-XII

07:00-8:00   

10:00-11:15        

17:30-22:00

01:00:00 01:00:00 U

75 Magazyny 

ogrodnicze
13 3 III-XII

10:00-11:15        

17:30-22:00
28:36:00 14:18:00 U

76

Magazyny kulinarne 13 5 I-XII

07:00-8:00   

10:00-11:15        

17:30-22:00

56:18:00 33:00:00 U

77
Magazyny wakacyjne 50 11 VII-IX

07:00-08:00        

17:30-22:00
108:12:00 108:12:00 U

78
Polska pełna lata 50 5 VI

07:00-08:00        

17:30-22:00
12:30:00 0:00:00 U

Edukacja

Sport
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79
Felietony 

rozrywkowe
6 niereg. I-XII

07:00-8:00   

10:00-11:15        

17:30-22:00

19:48:00 00:00:00 U

80

Kolędy i pastorałki 3 okazj. XII

07:00-8:00   

10:00-11:15        

17:30-22:00

2:00:00 00:00:00 U

81

Koncerty 50 okazj. I-XII

07:00-8:00   

10:00-11:15        

17:30-22:00

15:00:00 00:00:00 U

RAZEM 836:52:00 539:18:00

W tym: 

0:00:00

285:48:00

551:04:00

Czas trwania premier

Czas trwania powtórek

                                                    

Rozrywka

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców
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TVP SA, TVP Regionalna - Oddział terenowy Bydgoszcz - 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 8:10:00 0%

Autopromocja 53:10:00 3%

Reklama i telesprzedaż 55:20:00 3%

Roczny czas emisji programu (liczba godzin)



TVP SA, TVP Regionalna - Oddział terenowy Bydgoszcz - 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 342:30:00 17% 330:30:00 16% 328:30:00 16% 14:00:00 1%

PUBLICYSTYKA 537:08:00 26% 438:08:00 22% 164:50:00 8% 372:18:00 18%

KULTURA 202:20:00 10% 144:24:00 7% 76:18:00 4% 126:02:00 6%

EDUKACJA 553:10:00 27% 342:30:00 17%

SPORT 41:18:00 2% 41:18:00 2%

ROZRYWKA 242:24:00 12% 155:30:00 8%

Ogłoszenia nadawcy 8:10:00 0%

Autopromocja 53:10:00 3%

Reklama i telesprzedaż 55:20:00 3%

Razem 2035:30:00 100% 1452:20:00 71% 855:26:00 42% 1063:24:00 52%

Średni czas programu na dobę (w 

godzinach) 5:34:36

W tym:

33:16:00 2%

0:00:00 0%

27%

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.

285:48:00 14% 551:04:00



Załącznik nr 1

TVP SA, TVP Regionalna - Oddział terenowy Bydgoszcz - 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

1,3,4
Zbliżenia

Codzienny magazyn informacyjny. Adresat: uniwersalny, 100% tematyka 

regionalna

2 Zbliżenia migane

Specjalne sobotnie wydanie magazynu informacyjnego przeznaczone dla osób 

głuchoniemych (z tłumaczem języka migowego) Adresat: niełnosprawni, 100% 

tematyka regionalna

5,6,7
Audycje komitetów 

wyborczych

Audycje komitetów wyborczych w Wyborach Parlamentarnych 2019 oraz w 

wyborach do Parlamentu Europejskiego. Adresat: uniwersalny, 100% tematyka 

regionalna.

8 Spoty PKW

Cykl spotów Państwowej Komisji Wyborczej, prezentujący technikę i sposób 

głosowania w Wyborach Parlamentarnych  2019 oraz w wyborach do Parlamentu 

Europejskiego. Adresat: uniwersalny.

9 Audycje OPP
Audycje prezentujące działalność organizacji pożytku publicznego z regionu 

kujawsko-pomorskiego. Adresat: uniwersalny, 100% tematyka regionalna.

10 Spot 1%
Spoty zachęcające do przekazywania 1% podatku organizacjom pożytku 

publicznego. Adresat: uniwersalny

11 Spoty OPP Spoty organizacji pożytku publicznego. Adresat: uniwersalny

12 Prognoza pogody
Prognoza pogody dla regionu kujawsko-pomorskiego. Adresat: uniwersalny, 

100% tematyka regionalna

13
Spoty profrekwencyjne 

wyborcze TVP

Spoty zachęcające do udziału w Wyborach Parlamentarnych oraz w wyborach do 

Parlamentu Europejskiego. Adresat: uniwersalny.

14 Samorządni

Debata emitowana "na żywo" ze studia TVP Bydgoszcz, z udziałem 

zaproszonych gości oraz widowni, poruszająca problemy dotyczące życia 

mieszkańców wsi i miast regionu kujawsko - pomorskiego. Adresat: uniwersalny, 

100% tematyka regionalna

Informacje o planowanych audycjach/cyklach



15
Dlaczego tak, dlaczego 

nie?

Cykl debat emitowanych "na żywo" ze studia OTV Bydgoszcz, poruszających 

ważne tematy, omawiających bieżące wydarzenia, problemy regionu, sprawy 

społeczne i gospodarcze. Prowadzący dyskusję kieruje swoje pytania do 

zaproszonych gości - polityków, ekspertów, przedstawicieli związków 

zawodowych i organizacji pozarządowych. Wspólnie starają się oni wskazać, 

które rozwiązanie jest najlepsze i daje wymierne efekty, jak budować kompromis 

i porozumienie ponad podziałami, jak rozwiązywać najważniejsze problemy 

kraju i regionu, dlaczego ma być tak, a dlaczego tak nie. Adresat: uniwersalny, 

100% tematyka regionalna.

16 Magazyny lokalne

Magazyny przedstawiające najważniejsze zagadnienia dla mieszkańców 

konkretnych regionów województwa kujawsko - pomorskiego, prezentujące 

problemy gospodarcze tych miejsc, relacjonujące ich życie kulturalne i sportowe: 

Magazyn nakielski, Nad Drwęcą, Nad Drwęcą - region, Po obu stronach Wisły, 

Prosto z Grudziądza, W Borach i na Krajnie, Teraz Inowrocław. Adresat: 

uniwersalny, 100% tematyka regionalna

17
Magazyn rolniczy 

Agroregion

Cykl audycji, będący odzwierciedleniem regionalnych wydarzeń w rolnictwie, 

prezentuje najważniejsze problemy kujawsko-pomorskiego rynku rolnego, 

tendencje upraw i hodowli, ceny skupu, radzi jak najefektywniej korzystać z 

dotacji unijnych. Adresat: uniwersalny, 100% tematyka regionalna

18
Magazyn rolniczy 

Agroszansa

Magazyn o wsi i rolnictwie, w którym rolnicy mogą znaleźć odpowiedzi na 

nurtujące ich pytania: co zrobić, by gospodarstwa rolników były rozwojowe, 

przynosiły zyski i satysfakcję gospodarzom, jak rozwijać i przekształcać zarówno 

te niewielkie, jak i te o ogromnym potencjale. Specjaliści z Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministerstwa Rolnictwa, eksperci z 

Ośrodków Doradztwa Rolniczego, naukowcy i bankowcy doradzają, co mogą 

zrobić rolnicy, by korzystając z unijnych funduszy, a także wprowadzając 

nowatorskie rozwiązania, rozwinęli swoje gospodarstwa i osiągnęli sukces. 

Adresat: uniwersalny, 10% tematyka regionalna.

19 Spoty społeczne (nie OPP) Różne spoty społeczne. Adresat: uniwersalny.



20, 21 Woda bydgoska

Debaty z udziałem ekspertów oraz cykle felietonów i reportaży nawiązujące do 

jakości bydgoskiej wody i zagadnień z zakresu ochrony środowiska. Audcyje 

przybliżają bydgoskie inwestycje, służące ochronie środowiska (wodociągi, 

kanalizacja, oczyszczalnia ścieków) i mają  przynieść odpowiedź na pytania: w 

jaki sposób z tych inwestycji - pośrednio lub bezpośrednio -  korzysta 

mieszkaniec miasta, czy z punktu widzenia wielkości zaangażowanych środków, 

realizowane inwestycje oraz podejmowane decyzje, okazały się trafne i zasadne. 

Adresat: uniwersalny, 100% tematyka regionalna

22 Rozmowa dnia

Cykl wywiadów prowadzonych "na żywo" z zaproszonym do studia 

telewizyjnego gościem, emitowanych bezpośrednio po magazynie informacyjnym 

"Zbliżenia" i w tymże magazynie zapowiadany, a będący komentarzem do 

najważniejszych wydarzeń. Adresat: uniwersalny, 100% tematyka regionalna

23
Debata obywatelska - 

Wspólny mianownik

Debata emitowana "na żywo" ze studia TVP3 Bydgoszcz, realizowana z 

udziałem przedstawicieli różnych sektorów nauki, polityki, samorządu i 

organizacji społecznych. Tu spotykają się różne skrzydła nowoczesnego 

społeczeństwa, które nie spiera się, ale szuka rozwiązania, elementów wspólnych 

łączących, a nie dzielących, porusza tematy ważne dla mieszkańców regionu. 

Prowadzący przy udziale ekspertów i szerokiej publiczności analizuje różnice w 

myśleniu i działaniu, ale po to, by wspólnie poszukać wspólnego mianownika. 

Gośćmi programu są przedstawiciele różnych szczebli samorządu - 

województwa, miasta, gminy i wsi. Adresat: uniwesalny, 100% tematyka 

regionalna

24 Czas na interwencje

Cykl audycji poruszjących sprawy i problemy społeczne.  Celem programu, poza 

ukazaniem możliwości wsparcia i rozwiązania danego problemu, wyjścia z 

trudnej sytuacji oraz uwrażliwianie widzów na problemy innych jest uczenie 

reakcji na przemoc, na zaniedbania wobec nieletnich i jednocześnie zachęcanie 

świadków trudnych sytuacji do ich ujawniania. Projekt realizowany jest jako 

program studyjny, a materiał filmowy emitowany na początku  wprowadza w 

tematykę danego odcinka i jest  punktem zapalnym dyskusji, w której zakładamy 

udział ekspertów. Naszymi gośćmi są - w zależności od tematyki - psycholog, 

terapeuta, czy urzędnik i funkcjonariusz publiczny oraz w miarę możliwości 

bohaterowie reportażu. Konkretny temat jest w studiu rozszerzany poprzez 

przywołanie danych statystycznych, znanych z innych historii rozwiązań, 

wreszcie dobrych praktyk oraz programów profilaktycznych i pomocowych. 

Adresat: uniwersalny, 100% tematyka regionalna



25

Debaty - wybory 

parlamentarne (nowa 

audycja)

Relacje z debat przedwyborczych przeprowadzanych w studio TVP3 Bydgoszcz 

w ramach kampanii wyborczej do Parlamentu 2019. Adresat: uniwersalny, 100% 

tematyka regionalna.

26,30,61
Dokument w TVP3 

Bydgoszcz

Cykl prezentujący wybitne polskie dokumenty filmowe o różnorodnej tematyce 

(również religijne i edukacyjne). Zamysłem twórców cyklu jest dobór filmów 

poruszających tematy kontrowersyjne, istotne, a przede wszystkim dotyczące 

każdego z nas. Mają one prowokować do refleksji, stawiać pytania, rozbudzać 

ciekawość świata. Adresat: uniwersalny.

27
Reportaż w TVP3 

Bydgoszcz

Cykl reportaży z zakresu szeroko rozumianej tematyki społecznej. Adresat: 

uniwersalny, 100% tematyka regionalna.

28 Magazyny religijne

Cykl programów o charakterze religijnym, mających być odpowiedzią na wiele 

duchowych pytań i problemów współczesnego człowieka. Audycje te to 

propozycja nie tylko dla głęboko wierzących, ale też poszukujących swojej drogi, 

chcących żyć godnie, otwartych na potrzeby innych. Z jednej strony chcemy 

poszerzać i pogłębiać trudne zagadnienia dekalogu, czy przykazań i grzechów, 

które zderzają się z nowymi warunkami, rozwojem technologii i współczesnym 

ubóstwem  kryzysem wiary i wartości. Np. audycja "Bliżej nieba". Adresat: 

uniwersalny, 100% tematyka regionalna.

29 Msza Święta

Relacja z Mszy Świętej obrządku rzymsko-katolickiego odprawianej w Górsku w 

intencji rozpoczynającego się sezonu żużlowego. Adresat: uniwersalny, 100% 

tematyka regionalna

31, 46
Reportaż religijny w TVP3 

Bydgoszcz

Cykl reportaży o tematyce religijnej i misyjnej, o ważnych dla Kościoła 

wydarzeniach, zjawiskach kulturalnych, ekumenicznych i liturgicznych. Adresat: 

uniwersalny, 42% tematyka regionalna

32
Orędzia świąteczne 

biskupów

Życzenia z okazji świąt Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia składane przez 

hierarchów kościoła rzymsko-katolickiego w regionie.  Adresat: uniwersalny, 

100% tematyka regionalna

33
Transmisje i relacje z 

wydarzeń

Publicystyczne relacje z ważnych wydarzeń, odbywających się w województwie 

kujawsko-pomorskim. Adresat: uniwersalny, 100% tematyka regionalna

34 Księga obyczaju

Cykl magazynów, których założeniem  jest barwna opowieść o tym, jak na progu 

XXI wieku w naszym wielokulturowym regionie pielęgnujemy dawne tradycje. 

Adresat: uniwersalny

35

Okolicznościowe 

wystąpienia władz 

wojewódzkich i 

samorządowych

Życzenia z okazji świąt Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia oraz nowego roku 

składane mieszkańcom regionu przez władze województwa kujawsko - 

pomorskiego. Adresat: uniwersalny, 100% tematyka regionalna



36 Portrety twórców

Cykl reportaży, których celem jest przybliżenie publiczności znanych postaci z 

różnych środowisk - artystycznych, literackich, technicznych i innych, które 

związane są z szeroko rozumianymi okolicami Bydgoszczy. Adresat: 

uniwersalny, 100% tematyka regionalna

37 Magazyny różne 

Cykl audycji stanowiący przewodnik z różnych dziedzin życia, np. dla fanów 

motoryzacji "Magazyn Moto" lub dla każdego kto chce stać się właścicielem 

domu lub mieszkania  "Zrób sobie dom". Adresat: uniwersalny.

38
Debata kulturalna - np.. 

Klub kultura

Cykliczna audycja studyjna emitowana "na żywo", dedykowana miłośnikom 

kultury, a także ludziom związanym ze środowiskiem kulturalnym regionu. To 

format, którego zadaniem jest subiektywne podsumowanie najważniejszych 

zjawisk życia kulturalnego w kujawsko - pomorskiem. Adresat: uniwersalny, 

100% tematyka regionalna.

39
Relacje z wydarzeń 

kulturalnych

Relacje z ważnych wydarzeń kulturalnych odbywających się w województwie 

kujawsko-pomorskim. Adresat: uniwersalny, 100% tematyka regionalna

40 Po oklaskach

Cykliczny magazyn kulturalny będący omówieniem najważniejszych wydarzeń 

kulturalnych regionu kujawsko-pomorskiego nie tylko bezpośrednio po 

zaistnieniu, ale w trakcie ich trwania. Adresat: uniwersalny, 100% tematyka 

regionalna

41
Telewizyjne Centrum 

Kultury

Audycja cykliczna prezentująca aktualne wydarzenia artystyczne w Bydgoszczy: 

festiwale, premiery, konkursy, osiągnięcia artystów, projekty dla młodzieży i 

"raczkujących" twórców. Adresat: uniwersalny , 100% tematyka regionalna

42 Magazyny dla młodzieży

Cykl magazynów, których adresatami są młodzi ludzie.  W audycjach emitujemy 

felietony o tematyce społecznej, poruszającej problemy młodzieży: np.. 

"Galeria". Adresat: młodzież, 100% tematyka regionalna

43

W pracowniach 

kujawskich twórców 

(nowa audycja)

Cykl audycji prezentujących sylwetki twórców regionu kujawsko-pomorskiego. 

Adresat: uniwersalny, 100% tematyka regionalna.

44
Kujawskie fakty i mity 

(nowa audycja)

Cykl audycji mających na celu poszerzanie wiedzy na temat regionu kujawsko-

pomorskiego, jego historii, dorobku kulturowego, folkloru. Adresat: uniwersalny, 

100% tematyka regionalna.

45 Reportaże kulturalne
Cykl reportaży przedstawiającyh ważne zjawiska i wydarzenia kulturalne o 

różnym zasięgu terytorialnym. Adresat: uniwersalny, 50% tematyka regionalna

47 Pieśni pasyjne i pokutne
Okolicznościowe utwory słowno-muzyczne emitowane w okolicy Świąt 

Wielkanocnych. Adresat: uniwersalny



48 Audycje oprawowe Zwiastuny i jingle oprawowe programu TVP3 Bydgoszcz. Adresat: uniwersalny

49 Teledyski Utwory słowno-muzyczne. Adresat: uniwersalny

50 Miniatury filmowe
Cykl felietonów o zróżnicowanej tematyce kuturalnej, np. "Ze zbiorów Muzeum 

Zamoyskich w Kozłówce". Adresat: uniwersalny

51 Akcja innowacja

Cykl dyskusji "na żywo", które koncentrują się wokół znaczenia słowa 

"innowacja". Prowadząca wraz z zaproszonymi gośćmi próbuje opowiedzieć na 

pytanie co tak naprawdę ono znaczy, prowadząc widzów do wniosku, że nowe 

rozwiązania to także zmiany, jakie zachodzą w kontaktach między ludźmi. Dzięki 

budowaniu tych relacji tworzą się nowe idee, postawy, praktyki i pomysły na to, 

jak zaspokajać potrzeby otoczenia. Adresat: uniwersalny, 100% tematyka 

regionalna

52 Dobrze wiedzieć

Cykl dyskusji "na żywo", poruszających tematy związane z szeroko rozumianą 

edukacją: problemy dotyczące nauki zawodu, kreatywności na rynku pracy i w 

innych dziedzinach życia, kwestie związanymi z historią, edukacją społeczną, 

obywatelską, ekologiczną. W każdym programie poruszane są tematy, do których 

wprowadzają widza materiały filmowe: wejścia reporterskie i felietony. Wśród 

zaproszonych gości znajduje się również ekspert, towarzyszący przez cały czas 

trwania programu, komentujący i podsumowujący omawiane problemy. Adresat: 

uniwersalny, 100% tematyka regionalna

53 Lekcja historii

Cykl debat historycznych, przedstawiających nieznane fakty, zapomniane 

wydarzenia i ludzi, których udziałem stały się ważne historyczne sytuacje. 

Punktem wyjścia do dyskusji staje się każdorazowo inny film dokumentalny, 

zrealizowany na potrzeby cyklu, przypominający okoliczności konkretnego 

zdarzenia lub też ukazujący je w odmiennym niż dotychczas świetle, bazując na 

najnowszych wynikach reporterskich śledztw i naukowych ustaleń. Gośćmi 

audycji są historycy, świadkowie prezentowanych wydarzeń, pracownicy Insytutu 

Pamięci Narodowej. Adresat: uniwersalny, 100% tematyka regionalna

54 Magazyny dla seniorów

Magazyny, które są źródłem niezbędnej informacji dla seniorów oraz promują 

zdrowy, aktywny tryb życia wśród seniorów, także propagują bezpieczny styl 

życia - bezpieczeństwo w domu oraz poza nim, wskazują wszelkie możliwości, z 

jakich mogą korzystać seniorzy w kujawsko - pomorskiem. Np. "Seniorzy 

potrafią...". Adresat: seniorzy, 100% tematyka regionalna



55 Magazyny językowe 

Audycje cykliczne, których celem jest w sposób zabawny i interesujący 

edukować w zakresie nauki  języka obcego (angielskiego "Everyday English" i 

hiszpańskiego "Ahora Espanol") z naciskiem na konwersację - zgodnie z 

maksymą „uczyć, bawiąc”. Programy koncentruje się na scenkach „z życia 

wziętych” i są praktycznym wykorzystaniem języka obcego na co dzień. Adresat: 

uniwersalny.

56 Magazyny medyczne

Programy edukacyjne, których celem jest zwiększenie świadomości o wpływie 

nas samych na własne zdrowie np. "Na zdrowie", czy zmianie mentalności i 

klimatu społecznego wokół ludzi, którzy nie radzą sobie z życiem np. "Mocne 

Wsparcie". Adresat: uniwersalny, 100% tematyka regionalna.

57
Magazyny przyrodniczo-

ekologiczne

Magazyny edukacyjne dla miłośników przyrody promujące edukację ekologiczną 

i zagadnienia z ochrony środowiska. Znajdują się tu audycje popularyzujące 

wiedzę na temat życia obszarów przyodniczych np. "Prosto z lasu", "Eko-opcja"  

czy docierające do najpiękniejszych zakątków województwa kujawsko-

pomorskiego np.  "Spotkania z ekologią".  Adresat: uniwersalny, 70% tematyka 

regionalna

58 Miniatury filmowe 

Cykl felietonów o charakterze edukacyjnym, np.: "Elektroodpady", "Drugie życie 

baterii", "Przerywniki przyrodnicze". Adresat: uniwersalny, 100% tematyka 

regionalna

59 Łap Start Up

Cykl felietonów omawiajacych dobre przykłady świetnie prosperujących start - 

upów oraz praktyczne informacje jak stworzyć własny start up. Mają one formę 

telewizjnego bloga prowadzonego przez jednego z najciekawszych polskich 

innowatorów i informatyków młodego pokolenia: 23 - letniego Petrosa Psyllosa. 

Młody naukowiec przemierza Polskę wzdłuż i wszerz w poszukiwaniu 

interesujących przykładów polskich start - upów, przy okazji tworząc autorski 

blog na ten temat, łącząc w ten sposób media tradycyjne ze społecznościowymi. 

Adresat: uniwersalny

60 Reportaż 
Różne reportaże o charakterze edukacyjnym. Adresat: uniwersalny, 42% 

tematyka regionalna.

62
Poradnik językowy (nowa 

audycja)

Cykl felietonów omawiających tajniki języka polskiego: ortografię, gramatykę, 

składnię. Adresat: uniwersalny.

63 Magazyny edukacyjne

Magazyny edukacyjne mające na celu przybliżenie i poszerzenie wiedzy z 

różnorodnych dziedzin życia w zależności od zainteresowań widza, np. ciekawe 

fakty z astronomii : "Astronarium", historyczne spojrzenie na Bydgoszcz: 

"Archiwum B" czy szersze ukazujące zabytki architektury i wydarzenia 

historyczne w regionie: "Skarby prowincji". Adresat: uniwersalny, 78% tematyka 

regionalna.



64 Bajkowa TVP3 Bydgoszcz Krótkie filmy animowane dla dzieci. Adresat: dzieci.

65 Salonowiec
Cykl auducji przedstawiających zasady kulturalnego zachowania się w 

codziennym życiu. Adresat: uniwersalny

66 Sekrety świata

Cykl miniatur filmowych poświęconych przybliżaniu widzom atrakcji 

turystycznych z różnych, także bardzo egzotycznych, zakątków świata (np. 

Japonii, Chile, Wysp Wielkanocnych). Adresat: uniwersalny

67
Magazyny edukacyjno-

kulinarne 

Magazyny będące połączeniem kulinarnego show i programu edukacyjnego. 

Nadrzędne zadanie programów to nauczenie widzów przepisów na ciekawe 

potrawy, a przy okazji przekazanie cennej wiedzy o produktach, z których 

potrawa powstaje, o ich wartościach odżywczych , higienie czy oszczędnym 

gotowaniu. Np.: "Wieprza pieprzem", "Do stołu gęsiego", "Sztuka z mięsa 

wołowego". Adresat: uniwersalny, 100% tematyka regionalna.

68
Programy edukacyjne dla 

dzieci

Cykl programów edukacyjnych przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, 

odkrywających przed młodymi widzami różnorodne tajemnice życia codziennego 

i otaczającego nas świata. Np.. "Załoga Eko". Adresat: Dzieci i młodzież

69 Kalendarium historyczne

Cykl felietonów zainspirowanych setną roczicą odzyskania przez Polskę 

niepodległości,  podsumowujących najważniejsze wydarzenia,  które 

doprowadziły do powrotu Polski na mapę Europy, przypominających wybitne 

osobowości tamtego czasu. Oprócz wydarzeń ogólnokrajowych przedstawiamy 

wydarzenia z regionu, bo województwo kujawsko-pomorskie jest jedynym takim 

obszarem gdzie rozegrały się kluczowe dla niepodległości państwa polskiego 

zdarzenia – powstanie wielkopolskie oraz ostateczne odparcie bolszewików 

zmierzających na zachód Europy (zatrzymani zostali pod Warszawą, ale ich 

oddziały dotarły aż do Brodnicy i Włocławka). Adresat: uniwersalny, 100% 

tematyka regionalna.

70 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, 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.  Adresat: uniwersalny



71 W zoo dookoła świata

Cykliczny magazyn pokazujący podróż przez wrocławskie ZOO. Widzowie czują 

się jak na egzotycznej wyprawie po Azji, Afryce czy Ameryce Południowej, 

poznając zwierzęta żyjące w różnych krainach zoogeograficznych. Adresat: 

uniwersalny

72 Zbliżenia sport
Codzienne wiadomości sportowe.  Adresat: uniwersalny, 100% tematyka 

regionalna

73 Transmisje sportowe
Transmisje z zawodów sportowych. Adresat: uniwersalny, 100% tematyka 

regionalna

74 Kroniki sportowe
Krótkie relacje z zawodów i turniejów sportowych organizowanych w regionie 

np.. Studio Bella Cup. Adresat: uniwersalny, 100% tematyka regionalna.

75 Magazyny ogrodnicze 

Cykl audycji rozrywkowych dla miłośników działek i przydomowych ogrodów. 

Np.. "Ogródek bez ogródek", "Kwadrans w ogrodzie". Adresat: uniwersalny, 

50% tematyka regionalna

76 Magazyny kulinarne

Cykliczne magazyny kulinarne promujące najlepszej jakości żywność. W 

programie przepisy, które przyciągną największych łasuchów np.. "Nożem i 

widelcem" oraz promocja kuchni innych regionów np. "Zrób to ze smakiem".  

Adresat: uniwersalny, 60% tematyka regionalna

77 Magazyny wakacyjne 

Cykliczne audycje wakacyjne o charakterze informacyjno-publicystycznym, ale 

w lekkim wydaniu. W magazynach realizowanych „na żywo” od poniedziałku do 

piątku w plenerowym studiu TVP3 Bydgoszcz gospodarz wydania prowadzi 

rozmowy z zaproszonymi gośćmi, zapowiada zbliżające się imprezy kulturalne, 

zaprasza do ciekawych miejsc regionu, radzi gdzie i jak warto wypocząć, nie 

wyjeżdżając zbyt daleko.  Np. "Region pełen lata", "Babie lato z nami". Adresat: 

uniwersalny, 100% tematyka regionalna. 

78 Polska pełna lata

Cykl magazynów, będących wakacyjną podróżą po Polsce, podczas której 

widzowie odwiedzają najciekawsze miejsca kraju, poznają ich historię, kulturę, 

obyczaje, tradycje, zabytki. Elementem cyklu będą reportaże o charakterze 

krajoznawczym. Adresat: uniwersalny. 

79 Felietony rozrywkowe 

Felietony przedstawiające nowości rynku muzycznego np. "Gramy", lub powrót 

do historii hitów sprzed lat, z którymi wiążą się zakulisowe opowieści, zdarzenia 

losowe, życiowe rozterki czy zabawne sytuacje np. "Muzeum Polskiej Piosenki". 

Adresat: uniwersalny.

80 Kolędy i pastorałki

Okolicznościowe utwory słowno-muzyczne: Jezus Malusieńki, Cicha noc, Gdy 

się Chrystus rodzi, Hej kolęda, kolęda, Triumfy Króla Niebieskiego, Bóg się 

rodzi. Adresat: uniwersalny

81 Koncerty Relacja z koncertów rozrywkowych. Adresat: uniwersalny



Załącznik nr 2

TVP SA, TVP Regionalna - Oddział terenowy Bydgoszcz - 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

15
Dlaczego tak, dlaczego 

nie?
Publicystyka 50 17:30-22:00 01:40:00 2/rok 01:40:00

22 Rozmowa dnia Publicystyka 13 17:30-22:00 02:10:00 10/rok 02:10:00

52
Dobrze wiedzieć (zasady, 

techniki głosowania)
Edukacja 50 17:30-22:00 01:40:00 2/rok 01:40:00

25

Debaty - wybory 

parlamentarne 2019 - 

nowa audycja

Publicystyka 50 17:30-22:00 03:18:00 4/rok 03:18:00

13
Spoty własne 

profrekwencyjne
Informacja 30 sekund 17:30-22:00 00:02:30 5/rok 00:02:30

Łącznie 8:50:30

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 Bydgoszcz - 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

22 Rozmowa dnia Publicystyka 13 17:30-22:00 03:18:00 15/rok 03:18:00

Łącznie 3:18:00

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 Bydgoszcz - 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

22 Rozmowa dnia Publicystyka 13 17:30-22:00 00:39:00 3/rok 00:39:00

33

Transmisje z wydarzeń: 

Wojewódzkie obchody 

upamiętniające 80. 

rocznice napaści Niemiec i 

Rosji na Polskę

Publicystyka 90 17:30-22:00 01:30:00 1/rok 01:30:00

27
Reportaż okolicznościowy - 

nowa audycja
Publicystyka 13 17:30-22:00 00:39:00 3/rok 00:39:00

69 Kalendarium historycze Edukacja 1 17:30-22:00 00:10:00 10/rok 00:10:00

Łącznie 2:58:00

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 Bydgoszcz - 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

38 Klub kultura Kultura 50 17:30-22:00 08:18:00 1/mc 08:18:00

62
Poradnik językowy - nowa 

audycja
Edukacja 3 17:30-22:00 02:36:00 1 02:36:00

43

W pracowniach 

kujawskich twórców - 

nowa audycja

Kultura 23 17:30-22:00 04:36:00 1/mc 04:36:00

40 Po oklaskach Kultura 13 17:30-22:00 02:12:00 1/mc 02:12:00

Łącznie 17:42:00

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 Bydgoszcz - 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

26, 61
Dokument w TVP3 

Bydgoszcz

Publicystyka/  

Edukacja
50 17:30-22:00 02:30:00 3/rok 02:30:00

Łącznie 2:30:00

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

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *-  udramatyzowane formy telewizyjne – reportaż, dokument, teatr telewizji

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)



Załącznik nr 7

TVP SA, TVP Regionalna - Oddział terenowy Bydgoszcz - 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

23 Wspólny mianownik Publicystyka 50 17:30-22:00 08:18:00 1/mc 08:18:00

54 Seniorzy potrafią… Edukacja 13 17:30-22:00 02:36:00 1/mc 02:36:00

53 Lekcja historii Edukacja 50 17:30-22:01 04:06:00 5/rok 04:06:00

Łącznie 15:00:00

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 Bydgoszcz - 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 w TVP3 

Bydgoszcz
Publicystyka 13 17:30-22:00 05:20:00 2/mc 05:20:00

45 Reportaże kulturalne Kultura 20 17:30-22:00 04:00:00 1/mc 04:00:00

Łącznie 9:20:00

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

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *- 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 Bydgoszcz - 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

53 Lekcja historii Edukacja 50 17:30-22:00 04:06:00 5/rok 04:06:00

Łącznie 4:06:00

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)


