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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

1 Informacje 

lubuskie
25 14 I-XII 18:30-22:00 304:10:00 304:10:00 U

2 Informacje 

lubuskie - flesz
2,5 28 I-XII 17:30-22:00 60:50:00 60:50:00 U

3
Informacje 

lubuskie - poranek
30 5 I-XII 7:00-16:30 127:00:00 100:00:00 U

4 Przegląd tygodnia 25 3 I-XII 10:00-21:00 65:00:00 65:00:00 U

5
Nieodpłatne 

audycje wyborcze 

(dot. Parlamentu 

Europejskiego)

35 40 V-VI, X 7:00-22:00 10:00:00 10:00:00 U

5A
Nieodpłatne 

audycje wyborcze 

(dot. Parlamentu 

RP - Sejm, Senat)

35 40 V-VI, X 7:00-22:00 13:00:00 13:00:00 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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6 Spoty 

profrekwencyjne 

wyborcze PKW

0,5 5 V-VI, X 7:00-22:00 1:00:00 0:00:00 U

7 spoty OPP 0,5 35 I-XII 7:00-22:00 12:30:00 0:00:00 U

8 spoty OPP 1% 0,5 15 I-IV 7:00-22:00 4:30:00 0:00:00 U

3A Audycja OPP 

(Informacje 

lubuskie - 

poranek)

30 5 I-XII 7:00-16:30 1:30:00 1:30:00 U

9 Prognoza pogody 2,5 42 I-XII 7:00-22:00 89:35:00 89:35:00 U

c) Nieodpłatne audycje 

wyborcze (wg ustawy z 5 I 

2011 r. Kodeks wyborczy)

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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10 Spoty 

profrekwencyjne 

wyborcze 

telewizyjne

0,5 5 V-VI, X 7:00-22:00 1:00:00 0:00:00 U

RAZEM 690:05:00 644:05:00

W tym: 

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców 0:00:00

Audycje dla mniejszości narodowych i etnicznych 0:00:00

Czas trwania premier 340:27:30

349:37:30Czas trwania powtórek

Inne audycje informacyjne 
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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

11
Lubuski raport 

gospodarczy
12 2 I-VI, IX-XII 17:30-21:00 16:00:00 14:00:00 U

12 Rozmowa dnia 13 10 I-XII 7:00-21:30 72:00:00 65:00:00 U

13 Rozmowa dnia 

- RING
42 3 I-XII 7:00-22:00 84:00:00 80:00:00 U

14 Rozmowa dnia 

- temat 

tygodnia

13 1 I-XII 7:00-22:00 24:00:00 20:00:00 U

15 Debaty 

wyborcze
60 5/rok 17:30-21:30 10:00:00 10:00:00 U

16
W obiektywie 

wojewody
15 4/m-c I-XII 17:30-21:30 22:00:00 22:00:00 U

17 Pamięć i 

tożsamość
13 5 I-XII 7:00-22:00 26:00:00 20:00:00 U

18 Magazyn 

reporterski
10 4 I-VI, IX-XII 17:30-22:00 26:40:00 20:00:00 U

Roczny czas emisji programu 

(liczba godzin)

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
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19 Ichtis 17 5 I-XII 7:00-21:30 73:40:00 50:00:00 U

20 spoty 

społeczne
0,5 65 I-XII 7:00-22:00 30:00:00 0:00:00 U

RAZEM 384:20:00 301:00:00

W tym: 

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców 73:40:00

Audycje dla mniejszości narodowych i etnicznych 0:00:00

Czas trwania premier 104:34:00

279:46:00Czas trwania powtórek

c) Dla mniejszości 

narodowych i 

etnicznych oraz dla 

społeczności 

posługujących się 

językiem 

regionalnym, 

tworzone w językach 

tych mniejszości i 

społeczności

Inne audycje 

publicystyczne 

Audycje 

odpowiadającej 

potrzebom religijnym 

odbiorców
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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

21 Ekstraklasa 

kulturalna
12 7 I-VI, IX-XII 7:00-22:00 15:00:00 10:00:00 U

21 Ekstraklasa 

kulturalna
12 7 I-VI, IX-XII 7:00-22:00 15:00:00 10:00:00 U

21 Ekstraklasa 

kulturalna
12 7 I-VI, IX-XII 7:00-22:00 15:00:00 10:00:00 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 
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21 Ekstraklasa 

kulturalna
12 7 I-VI, IX-XII 7:00-22:00 15:00:00 10:00:00 U

22 Audycje oprawowe 

(inne niż 

ogłoszenie 

nadawcy)

1,5 60 I-XII 7:00-22:00 29:35:00 20:00:00 U

RAZEM 89:35:00 60:00:00

W tym: 

0:00:00

12:00:00

77:35:00Czas trwania powtórek

d) Audycje dotyczące historii 

i kultury regionu

e) Reportaże i inne formy 

dokumentalne (z 

wyłączeniem 

publicystycznych)

Inne audycje dotyczące 

kultury 

Czas trwania premier

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców

Audycje odpowiadającej 

potrzebom religijnym 

odbiorców
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2035:30:00

Inne kategorie audycji np. 

edukacja, sport, rozrywka

N
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Tytuły / Nazwy 

audycji planowanych

Średni czas 

trwania 

pojedynczeg

o wydania 

audycji       

Liczba wydań 

audycji w 

tygodniu       

(jeśli 

nadawana 

rzadziej 

podać jak 

często np. 

1/mc )

W jakich 

miesiącach 

audycja będzie 

nadawana (np. 

I-XII, II-VI, 

VII-VIII itd.)

Godziny 

rozpowszechni

ania audycji/ 

cyklu

(od - do)

 Łączny 

czas 

nadawania 

audycji w 

ciągu roku  

Czas 

trwania 

tematyki 

regionalnej 

Adresat audycji: 

(wpisać 

odbiorców: 

dzieci -D, 

młodzież - M, 

niepełnosprawn

i - NP, seniorzy - 

S, uniwersalny - 

U)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

23 Nasze lubuskie 12 6/m-c I-XII 10:00-21:00 12:00:00 12:00:00 U

24 Sport - flesz 2,5 20 I-VI, IX-XII 17:30-22:00 42:50:00 42:50:00 U

25 Sport - magazyn 40 3 I-VI, IX-XII 7:00-21:00 80:00:00 60:00:00 U

26 Sport 10 3 I-XII 10:00-22:00 54:00:00 50:00:00 U

27 Magazyn 

koszykarski
5 2 I-XII 17:30-22:00 12:30:00 12:30:00 U

28 Retransmisje 

sportowe
60 12/rok I-XII 17:30-21:30 24:00:00 24:00:00 U

29 Rodzina na plus 25 6 I-VI, IX-XII 7:00-22:00 97:30:00 70:00:00 U

30 Kalejdoskop 10 30 I-VI, IX-XII 7:00-22:00 120:00:00 100:00:00 U

31 Wakacyjny 

drogowskaz
12 4 VI-VII 7:00-21:00 32:00:00 30:00:00 U

32 W gościach 10 4 I-VI, IX-XII 7:00-21:30 26:40:00 25:00:00 U

RAZEM 501:30:00 426:20:00

W tym: 

124:51:30

376:38:30

Czas trwania premier

Czas trwania powtórek

Roczny czas emisji programu 

(liczba godzin)

Edukacja

Sport

Rozrywka

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców

Strona 8 z 22



TVP SA, TVP Regionalna - Oddział terenowy Gorzów Wielkopolski - 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 60:00:00 3%

Autopromocja 10:00:00 0%

Reklama i telesprzedaż 300:00:00 15%

Roczny czas emisji programu (liczba godzin)



TVP SA, TVP Regionalna - Oddział terenowy Gorzów Wielkopolski - 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 690:05:00 34% 644:05:00 32% 340:27:30 17% 349:37:30 17%

PUBLICYSTYKA 384:20:00 19% 301:00:00 15% 104:34:00 5% 279:46:00 14%

KULTURA 89:35:00 4% 60:00:00 3% 12:00:00 1% 77:35:00 4%

EDUKACJA 12:00:00 1% 12:00:00 1%

SPORT 213:20:00 10% 189:20:00 9%

ROZRYWKA 276:10:00 14% 225:00:00 11%

Ogłoszenia nadawcy 60:00:00 3%

Autopromocja 10:00:00 0%

Reklama i telesprzedaż 300:00:00 15%

Razem 2035:30:00 100% 1431:25:00 70% 581:53:00 29% 1083:37:00 53%

Średni czas programu na dobę (w 

godzinach) 5:34:36

W tym:

73:40:00 4%

0:00:00 0%

19%

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.

124:51:30 6% 376:38:30



Załącznik nr 1

TVP SA, TVP Regionalna - Oddział terenowy Gorzów Wielkopolski - 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
Informacje lubuskie

Serwis informacyjny ukazujący najważniejsze wydarzenia mające miejsce w 

województwie lubuskim.

2
Informacje lubuskie - flesz

Serwis informacyjny ukazujący najważniejsze wydarzenia mające miejsce w 

województwie lubuskim w skroconej formie.

3 Informacje lubuskie - 

poranek (nowa audycja) Przegląd najważniejszych wydarzeń dotyczących województwa lubuskiego.

3A
Audycje OPP (Informacje 

lubuskie - poranek) (nowa 

audycja)

Przegląd najważniejszych wydarzeń dotyczących województwa lubuskiego, 

część audycji porusza tematykę związaną z Organizacjami Pozytku 

Publicznego.

4
Przegląd tygodnia

Podsumowanie najważniejszych wiadomości z ostatnich siedmiu dni. Audycja 

kierowana dla ogółu odbiorców.

5
Nieodpłatne audycje 

wyborcze (dot. Parlamentu 

Europejskiego)
Audycje Komitetów Wyborczych dot. Parlamentu Europejskiego

5A
Nieodpłatne audycje 

wyborcze (dot. Parlamentu 

RP - Sejm, Senat)
Audycje Komitetów Wyborczych dot. Parlamentu RP (Sejm, Senat)

6
Audycje profrekwencyjne 

(kampanie wyborcze 

PKW)
Spoty Państwowej Komisji Wyborczej dot. wyborów

Informacje o planowanych audycjach/cyklach



7
spoty OPP

Spoty Oprganizacji Pożytku Publicznego

8
spoty OPP 1%

Spoty Oprganizacji Pożytku Publicznego

9
Prognoza pogody

Prezentacja pogody w województwach lubuskim i wielkopolskim. 

Najistotniejsze informacje pogodowe: temperatura, zachmurzenie, opady, 

10
Spoty profrekwencyjne 

wyborcze telewizyjne
Spoty dot. wyborów; audycje poświęcone edukacji obywatelskiej dotyczące 

wyborów do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego. 

11

Lubuski raport 

gospodarczy

Program poruszający tematykę ekonomiczno-gospodarczą, kierowany dla ogółu 

odbiorców. Prezentacja firm działających w regionie, a także zmieniających się 

przepisów i ich wpływu na funkcjonowanie życia gospodarczego.

12

Rozmowa dnia

Program, w którym zaproszeni goście komentują i oceniają bieżące wydarzenia 

w regionie, kierowany dla ogółu odbiorców. Audycje poświęcone edukacji 

obywatelskiej dotyczące wyjaśniania 

i prezentowania polityki państwa przez naczelne organy państwowe lub ich 

przedstawicieli.

13

Rozmowa dnia - RING

W programie wystąpią  goście reprezentujący różne opinie na najciekawsze 

tematy w regionie. Dwa narożniki, dwóch bohaterów i pasjonujący bój na 

słowa. Program kierowany dla ogółu odbiorców. Audycje poświęcone edukacji 

obywatelskiej dotyczące wyjaśniania 

i prezentowania polityki państwa przez naczelne organy państwowe lub ich 

przedstawicieli. RING - dwa narożniki, dwóch bohaterów i pasjonujący bój na 

słowa.

14

Rozmowa dnia - temat 

tygodnia

Program, w którym zaproszeni goście komentują i oceniają bieżące wydarzenia 

w regionie, kierowany dla ogółu odbiorców. Audycje poświęcone edukacji 

obywatelskiej dotyczące wyjaśniania 

i prezentowania polityki państwa przez naczelne organy państwowe lub ich 

przedstawicieli. W audycji poruszany jest temat najważniejszego wydarzenia 

tygodnia

15

Debaty wyborcze

Dyskusja o sformalizowanej formie, wymiana poglądów na tematy związane z 

polityką regionu. Celem rozmowy jest wybór najlepszego rozwiązania 

omawianego problemu lub sprawy. Audycje kierowane do ogółu odbiorców; 

audycje poświęcone edukacji obywatelskiej dotyczące wyborów do Parlamentu 

Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego.

16
W obiektywie wojewody

W audycji poruszane są sprawy z jakimi boryka się województwo lubuskie. 

Audycja kierowana do ogółu odbiorców.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskusja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskusja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskusja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskusja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskusja


17

Pamięć i tożsamość

Program poświęcony ważnym wydarzeniom w historii naszego kraju. Adresaci - 

uniwersalni. Jest to audycja publicystyczna kształtująca głównie postawy patriotyczne, 

tolerancji, otwartości, służące porozumieniu różnych grup społecznych, 

przeciwdziałające stereotypom i postawom dyskryminacyjnym.

18

Magazyn reporterski

Magazyn, kierowany dla ogółu odbiorców, w którym reporterzy interweniują i 

pomagają widzom TVP Gorzów, którzy bardzo często są dyskryminowani w 

swoich grupach społecznych, ze względu na swoja niepełnospraność, 

pochodzenie czy wiek. Audycja w formie reportażu uwzględniająca tematykę 

regionalną tworzone i emitowane w regionie.

19
Ichtis

Magazyn religijny, w którym można obejrzeć felietony z życia wielu środowisk 

diecezji. Magazyn kierowany dla ogółu odbiorców.

20
spoty społeczne

Kampanie społeczne inne niż Organizacje Pożytku Publicznego

21

Ekstraklasa kulturalna

Program kierowany dla ogółu odbiorców, prezentujący relacje z 

najważniejszych imprez kulturalnych, zapowiedzi wystaw, hitów kinowych, 

premier teatralnych i wydawnictw książkowych. Jest to audycja bardzo 

obszernie prezentująca i popularyzująca dzieła oraz wiedzę o poszczególnych 

dziedzinach kultury i sztuki regonu; popularyzująca twórców regionalnych oraz 

historię i kulturę regionu; audycja popularyzuje wiedzę o literaturze polskiej 

(klasycznej i współczesnej) 

22 Audycje oprawowe (inne 

niż ogłoszenie nadawcy) Audycje oprawowe inne niż ogłoszenie nadawcy

23

Nasze lubuskie

W programie pokazujemy region w pigułce, interesujące wydarzenia i miejsca z 

różnych dziedzin życia. Audycja kierowana dla ogółu odbiorców. Audycja 

okazjonalna produkowana w zależnosci od potrzeb i okoliczności. Niektóre 

odcinki poświęcone będą 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.

24
Sport - flesz

Codzienna porcja najważniejszych Informacji Sportowych

25
Sport - magazyn

Podsumowanie sportowego weekendu w regionie

26

Sport

Program kierowany do ogółu odbiorców, przedstawiający najważniejsze 

wydarzenia sportowe, zapowiedzi i wyniki meczów oraz relacje z ważnych 

imprez.



27
Magazyn koszykarski

Magazyn poświęcony występom gorzowskich koszykarek oraz budowie hali 

widowiskowo - sportowej.

28
Retransmisje sportowe

Obszerne relacje z najważniejszych wydarzeń sportowych w województwie lubuskim, 

opatrzone trafnym i interesującym komentarzem. Adresaci - uniwersalni.

29

Rodzina na plus

Jak i gdzie spędzać wolny czas? Jak radzić sobie z wychowaniem dzieci? Jak 

pomagać w edukacji? To pytanie które będą srawiane w programie. Ponadto 

porady z zakresu prawa dotyczące spraw rodzinnych. 

30

Kalejdoskop

Program, w którym poruszamy ciekawe tematy i zapraszamy interesujących 

gości. Tu mówimy o sprawach całego regionu, pokazujemy co dzieje się w 

lubuskich miastach i miasteczkach. Zapowiadamy imprezy i patronujemy 

ważnym sprawom społecznym. Niektóre odcinki cyklu poświęcone będą 

edukacji historycznej.

31

Wakacyjny drogowskaz

W programie będziemy pokazywać najpiękniejsze i najciekawsze miejsca w 

województwie lubuskim (dowiemy się w których zamkach straszy, jakie mamy 

najwyższe góry i najgłębsze jeziora - miejsca nieznane nawet Lubuszanom). Sprawdzimy 

jak można spędzać wakacje w regionie (koncerty, festyny, festiwale, obozy harcerskie, 

kolonie). Adresaci - uniwersalni.

32
W gościach

Rozmowy z ciekawymi ludźmi o ich pracy, marzeniach, pasjach, zainteresowaniach. 

Adresaci - uniwersalni.



Załącznik nr 2

TVP SA, TVP Regionalna - Oddział terenowy Gorzów Wielkopolski - 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

10
Spoty profrekwencyjne 

wyborcze telewizyjne
Informacja 0,5 7:00-22:00 00:10:00 00:20:00

15 Debaty wyborcze Publicystyka 60 17:30-21:30 02:00:00 05:00:00

Łącznie 5:20:00

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 Gorzów Wielkopolski - 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

12 Rozmowa dnia Publicystyka 13 7:00-21:30 00:30:00 24:00:00

13 Rozmowa dnia - RING Publicystyka 42 7:00-22:00 00:42:00 28:00:00

14
Rozmowa dnia - temat 

tygodnia
Publicystyka 13 7:00-22:00 00:13:00 08:00:00

Łącznie 60:00:00

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

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *- audycje poświęcone edukacji obywatelskiej dotyczące wyjaśniania 

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

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)



Załącznik nr 4

TVP SA, TVP Regionalna - Oddział terenowy Gorzów Wielkopolski - 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 Nasze lubuskie Edukacja 00:12:00 10:00-21:00 00:12:00 02:24:00

Łącznie 2:24:00

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 Gorzów Wielkopolski - 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

21 Ekstraklasa kulturalna Kultura 00:12:00 7:00-22:00 00:12:00 12:00:00

Łącznie 12:00:00

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 Gorzów Wielkopolski - 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 Gorzów Wielkopolski - 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

17 Pamięć i tożsamość Publicystyka 00:13:00 7:00-22:00 00:13:00 08:40:00

Łącznie 8:40:00

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

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *- audycje 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 Gorzów Wielkopolski - 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

18 Magazyn reporterski Publicystyka 00:10:00 00:10:00 06:40:00

Łącznie 6:40:00

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

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *- 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 Gorzów Wielkopolski - 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 *- 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)


