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

2035:30:00
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Tytuły / Nazwy 

audycji planowanych

Średni czas 

trwania 

pojedynczeg

o wydania 

audycji       

Liczba 

wydań 

audycji w 

tygodniu       

(jeśli 

nadawana 

rzadziej 

podać jak 

często np. 

1/mc )

W jakich 

miesiącach 

audycja będzie 

nadawana (np. I-

XII, II-VI, VII-

VIII itd.)

Godziny 

rozpowszechn

iania audycji/ 

cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania 

audycji w 

ciągu roku  

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 00:18:00 14 I-XII 18.30-22.00 250:00:00 250:00:00 U

  

2
Audycje wyborcze 

do Parlamentu RP 
00:30:00 5 IX-XII 7.00-22.00 13:00:00 0:00:00 U

2A

Audycje wyborcze 

do Parlamentu 

Europejskiego

00:30:00 5 IX-XII 7.00-22.00 10:00:00 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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3
Spoty społeczne (1% 

podatku)
00:00:30 20 I-IV 7.00-22.00 5:00:00 0:00:00 U

4
Spoty społeczne 

(OPP)
00:00:30 20 I-IV 7.00-22.00 5:00:00 0:00:00 U

5

Głos dnia (audycje 

poświęcone w 

całości OPP)

00:07:00 3 I-XII 7.00-22.00 4:30:00 4:30:00 U

6 Prognoza pogody 00:01:15 60 I-XII 7.00-22.00 71:30:00 70:00:00 U

7

Spoty 

profrekwencyjne 

wyborcze 

telewizyjne 

00:00:30 14 IX-XII 7.00-22.00 3:30:00 0:00:00 U

RAZEM 362:30:00 324:30:00

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.)

Inne audycje informacyjne 

Audycje odpowiadającej 

potrzebom religijnym 

odbiorców
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W tym: 

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców 0:00:00

Audycje dla mniejszości narodowych i etnicznych 0:00:00

Czas trwania premier 288:00:00

74:30:00Czas trwania powtórek

Strona 3 z 26



TVP SA, TVP Regionalna - Oddział terenowy w Kielcach - 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

8 Bez demagogii 00:35:00 3 I-VI, IX-XII 7.00-22.00 85:00:00 85:00:00 U

5 Głos dnia 00:07:00 12 I-XII 7.00-22.00 90:00:00 90:00:00 U

9
Świętokrzyski 

rynek pracy
00:05:00 3 I-VI, IX-XII 7.00-22.00 10:00:00 10:00:00 U

10

Świętokrzyski 

rynek pracy - 

debata

00:20:00 2 I-VI, X-XII 7.00-22.00 5:00:00 5:00:00 U

11 Puls regionu 00:12:00 3 I-XII 7.00-22.00 35:00:00 35:00:00 U

12 W obiektywie 00:12:00 3 I-XII 7.00-22.00 35:00:00 35:00:00 U

13
Reportaże z 

archiwum TVP
00:20:00 2 I-XII 7.00-22.00 40:00:00 10:00:00 U

14
Znani 

niezamniani
00:25:00 2 I-VI, IX-XII 10.00-22.00 28:00:00 0:00:00 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

Strona 4 z 26



15 Msza święta 00:55:00 1 I-XII 7.00-22.00 48:00:00 0:00:00 U

16

Od początku do 

konca i 

początku

00:25:00 3 IV, XII 7.00-22.00 10:00:00 0:00:00 U

17 Parafia z sercem 00:20:00 2 I-XII 7.00-22.00 35:00:00 5:00:00 U

18
Rekolekcje 

świętokrzyskie
00:20:00 3 III-IV 7.00-22.00 5:00:00 5:00:00 U

19
Tajemnice 

Watykanu
00:27:00 2 I-VI 10.00-22.00 30:00:00 0:00:00 U

20

Życzenia 

świąteczne 

biskupów

00:03:00 6/mc IV 7.00-22.00 00:30:00 00:30:00 U

21

Kampanie 

społeczne (inne 

niż OPP)

00:00:30 21 I-XII 7.00-22.00 10:00:00 1:00:00 U

RAZEM 466:30:00 281:30:00

W tym: 

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców 128:30:00

Audycje dla mniejszości narodowych i etnicznych 0:00:00

Czas trwania premier 85:00:00

381:30:00Czas 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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TVP SA, TVP Regionalna - Oddział terenowy w Kielcach - 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

22 Kasa biletowa 00:12:00 5 I-XII 7.00-22.00 55:00:00 55:00:00 U

23 Narodowe czytanie 00:15:00 2/mc IX 17.30-22.00 00:30:00 00:30:00 U

24 Mobilna kultura 00:12:00 5 I-VI, IX-XII 7.00-22.00 45:00:00 45:00:00 U

25 Portrety 00:12:00 2 I-XII 7.00-22.00 21:00:00 21:00:00 U

26 Vis a Vis 00:12:00 2 I-XII 7.00-22.00 21:00:00 21:00:00 U

27 Koło się kręci 00:12:00 2 I-XII 10.00-21.00 48:00:00 48:00:00 U

13
Reportaże z 

archiwum TVP
00:20:00 2 I-XII 7.00-22.00 40:00:00 05:00:00 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)
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28

Audycje oprawowe 

(inne niż ogłoszennia 

nadawcy i 

autopromocja)

00:01:00 52 I-XII 7.00-22.00 70:00:00 20:00:00 U

RAZEM 300:30:00 215:30:00

W tym: 

0:00:00

70:00:00

230:30:00Czas trwania powtórek

e) Reportaże i inne formy 

dokumentalne (z wyłączeniem 

publicystycznych)

Inne audycje dotyczące 

kultury 

Czas trwania premier

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców

Audycje odpowiadającej 

potrzebom religijnym 

odbiorców
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TVP SA, TVP Regionalna - Oddział terenowy w Kielcach - Plan programowy na 2019 r.

2035:30:00

Inne kategorie audycji np. 

edukacja, sport, rozrywka
N

r 
au
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r 
1

)
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

29 Ahora Espanol 00:13:00 2 I-VI, IX-XII 10.00-21.00 14:00:00 0:00:00 M

30 Astronarium 00:25:00 3 I-XII 10.00-21.00 65:00:00 0:00:00 U

31 Było, nie minęło 00:25:00 3 I-XII 10.00-21.00 65:00:00 0:00:00 U

32 Everyday English 00:13:00 2 I-VI, IX-XII 10.00-21.00 14:00:00 0:00:00 M

33 Pocztówki z Kielc 00:03:00 7 I-XII 10.00-21.00 18:00:00 18:00:00 U

34 Prosto z lasu 00:13:00 3 I-XII 10.00-21.00 34:00:00 0:00:00 U

35 Przystanek historia 00:07:00 2 I-XII 10.00-21.00 12:00:00 12:00:00 U

36 Ziołowa apteka 00:12:00 2 VI-IX 10.00-21.00 26:00:00 26:00:00 U

37 Załoga Eko 00:25:00 2 I-VI, IX-XII 10.00-21.00 33:00:00 0:00:00 U

38 Zrób sobie dom 00:25:00 2 I-XII 10.00-21.00 50:00:00 0:00:00 U

39 Zrób to ze smakiem 00:25:00 2 I-XII 10.00-21.00 50:00:00 0:00:00 U

40
Gala Świetokrzyskie 

Gwiazdy Sportu
01:10:00 2/mc II 7.30-22.00 02:20:00 02:20:00 U

41 Speed 00:17:00 3 I-XII 7.30-22.00 89:00:00 0:00:00 U

42 Sport 00:06:00 3 I-XII 7.30-22.00 16:00:00 0:00:00 U

43 Apetyt na święta 00:04:00 10 IV, XII 10.00-21.00 7:00:00 7:00:00 U

44 Kroniki festiwalowe 00:02:00 14 VII 7.30-22.00 00:30:00 00:30:00 M

Roczny czas emisji programu 

(liczba godzin)

Edukacja

Sport

Rozrywka
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45 Kwadrans w ogrodzie 00:15:00 3 IV-IX 10.00-21.00 20:00:00 0:00:00 U

46 Niedziela z… 00:40:00 2 I-VI, IX-XII 10.00-21.00 55:00:00 0:00:00 U

47
Sylwester z TVP3 

Kielce
00:40:00 2/mc XII 7.30-22.00 01:20:00 01:20:00 U

48
Święta z TVP3 

Kielce
00:40:00 2/mc XII 7.30-22.00 01:20:00 01:20:00 U

49 Tęczowe piosenki 00:25:00 2/mc I-VI 7.30-22.00 02:30:00 0:00:00 D

RAZEM 576:00:00 68:30:00

W tym: 

1:20:00

65:00:00

511:00:00

Czas trwania premier

Czas trwania powtórek

Rozrywka

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców
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TVP SA, TVP Regionalna - Oddział terenowy w Kielcach - 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 5:00:00 0%

Autopromocja 5:00:00 0%

Reklama i telesprzedaż 320:00:00 16%

Roczny czas emisji programu (liczba godzin)



TVP SA, TVP Regionalna - Oddział terenowy w Kielcach - 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 362:30:00 18% 324:30:00 16% 288:00:00 14% 74:30:00 4%

PUBLICYSTYKA 466:30:00 23% 281:30:00 14% 85:00:00 4% 381:30:00 19%

KULTURA 300:30:00 15% 215:30:00 11% 70:00:00 3% 230:30:00 11%

EDUKACJA 381:00:00 19% 56:00:00 3%

SPORT 107:20:00 5% 2:20:00 0%

ROZRYWKA 87:40:00 4% 10:10:00 0%

Ogłoszenia nadawcy 5:00:00 0%

Autopromocja 5:00:00 0%

Reklama i telesprzedaż 320:00:00 16%

Razem 2035:30:00 100% 890:00:00 44% 508:00:00 25% 1197:30:00 59%

Średni czas programu na dobę (w 

godzinach) 5:34:36

W tym:

129:50:00 6%

0:00:00 0%

25%

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% 511:00:00



Załącznik nr 1

TVP SA, TVP Regionalna - Oddział terenowy w Kielcach - 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

Codzienny serwis informacyjny o najważniejszych wydarzeniach w regionie 

świętokrzyskim. Program o  tematyce politycznej, ekonomicznej, gospodarczej, społecznej 

i kulturalnej. Adresat audycji:uniwersalny

2
Audycje wyborcze do 

Parlamentu RP 

Audycje komitetów wyborczych. Audycje poświęcone wyborom do Parlamentu 

Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm i Senat). Adresat audycji: uniwersalny

2A
Audycje wyborcze do 

Parlamentu Europejskiego

Audycje komitetów wyborczych. Audycje poświęcone wyborom do Parlamentu 

Europejskiego. Adresat audycji: uniwersalny

3
Spoty społeczne (1% 

podatku)

Spoty informujące o możliwości przekazania 1% podatku na organizacje pożytku 

publicznego. Adresat audycji: uniwersalny

4 Spoty społeczne (OPP)
Spoty społeczne przekazywane do emisji przez organizacje pożytku publicznego. Adresat 

audycji: uniwersalny

5 Głos dnia

Rozmowa prowadzona przez prezentera z zaproszonym gościem na najważniejszy temat 

dnia. Jeden odcinek w miesiącu będzie poświęcony jednej organizacji pożytku 

publicznego. Niektóre odcinki programu będą poruszały między innymi kwestie związane 

z patriotyzmem, tolerancją, otwartością. Adresat audycji:uniwersalny 

Informacje o planowanych audycjach/cyklach



6 Prognoza pogody Planszowa prognoza pogody. Adresat audycji: uniwersalny 

7
Spoty profrekwencyjne 

wyborcze telewizyjne 

Spoty profrekwencyjne wyborcze telewizyjne. Spoty poświęcone między innymi zasadom 

techniki głosowania. Adresat audycji: uniwersalny

8 Bez demagogii

Dyskusja prowadzącego z zaproszonymi do studia politykami na najważniejsze tematy 

polityczne dotyczące województwa świętokrzyskiego. W okresie wyborów do Parlamentu 

Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego część odcinków programu zostanie 

poświęcona tym wydarzeniom. Niektóre odcinki zostaną również poświęcone wyjaśnianiu 

polityki państwa przez naczelne organy państwowe. Adresat audycji:uniwersalny 

9 Świętokrzyski rynek pracy Cykl informujący o sytuacji na świętokrzyskim rynku pracy. Adresat audycji: uniwersalny 

10
Świętokrzyski rynek pracy - 

debata

Debata, w której podejmowane są dyskusje o sytuacji na świętokrzyskim rynku pracy. 

Adresat audycji:uniwersalny 

11 Puls regionu
Cykl reportaży produkowanych przez Oddział TVP Kielce podejmujących tematykę 

społeczną i interwencyjną. Adresat audycji: uniwersalny

12 W obiektywie

Cykl reportaży produkowanych przez Oddział TVP Kielce podejmujących tematykę, 

społeczną, kulturalną i polityczną. To aktualne tematy istotne dla regionu 

świętokrzyskiego oraz interesujący i nietypowi ludzie. Niektóre odcinki programu będą 

poświęcone tematom rangi ogólnokrajowej i regionalnej związanymi z ważmy rocznicami. 

Niektóre odcinki pogramu będą również poświęcone ważnym wydarzeniom historycznym.  

Adresat audycji:uniwersalny 

13 Reportaże z archiwum TVP
Reportaże i filmy dokumentalne pochodzące z archiwum Telewizji Polskiej o tematyce 

społecznej, kulturalnej czy interwencyjnej. Adresat audycji: uniwersalny. 



14 Zanani niezapmniani

W archiwach Telewizji znajduje się mnóstwo programów realizowanych z udziałem 

znanych zespołów muzycznych o różnych stylach, które należy przypomnieć. Niegdyś ich 

piosenki porywały tłumy, dziś także są znane i przypominane z nutką sentymentu w 

rozgłośniach radiowych. W programie prezentowane są różne zespoły, relacje ze 

spotkania i fragmenty najpopularniejszych utworów. Adresat audycji: uniwersalny. 

15 Msza święta

Transmisja Mszy Świętej dla chorych realizowana z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w 

Łagiewnikach, które szczególnym zainteresowaniem otaczał Ojciec Święty, Jan Paweł II. 

Adresat audycji:uniwersalny 

16
Od początku do konca i 

początku

Cykl półgodzinnych filmów dokumentalnych, wpisujących najważniejsze punkty 

papieskiego nauczania w cykl ludzkiego życia, od jego zarania po koniec i nowy początek. 

Adresat audycji: uniwersalny

17 Parafia z sercem

Cykl reporataży przezentujących parafie z południowej części Polski. W każdym odcinku 

prezentowane jest codzienne życie wspólnoty parafialnej, przy czym autorzy eksponują 

specyficzne wątki w każdej parafii jak np. pracę charytatywną, edukację, szkoły modlitwy. 

Poszczególne odcinki eksponują równiez urodę kościołów i ich oryginalną architekturę. 

Adresat audycji: uniwersalny 

18 Rekolekcje świętokrzyskie

Rekolekcje Świętokrzyskie głoszone przez księdza Rafała Dudałę - duszpasterza 

akademickiego. Nauki rekolekcyjne prosto z kościoła parafialnego w Leszczynach. 

Adresat audycji: uniwersalny

19 Tajemnice Watykanu

Program ten opowiada o Bazylice św. Piotra w Rzymie, jej historii i wszytskich 

najważniejszych faktach i ludziach, którzy wiążą się z historią tego niezwykłego miejsca. 

Adresat audycji: uniwersalny. 

20
Życzenia świąteczne 

biskupów

Życzenia biskupów kieleckich przekazywane widzom z okazji Świąt Wielkanocnych i 

Bożego Narodzenia. Adresat audycji: uniwersalny.

21
Kampanie społeczne (inne niż 

OPP)
Spoty społeczne. Adresat audycji: uniwersalny



22 Kasa biletowa

W programie m.in. o wydarzeniach, których jesteśmy patronem medialnym. Powiemy 

także o tym, co jest aktualnie najciekawsze w kieleckich teatrach i co warto zobaczyć na 

ekranach kieleckich kin. Adresat audycji: młodzież

23 Narodowe czytanie Audycja poświęcona akcji "Narodowe czytanie". Adresat audycji: uniwersalny

24 Mobilna kultura

To cykliczny program o szeroko pojętej kulturze, o tym co dzieje się w Kielcach i całym 

regionie świętokrzyskim ze szczególnym uwzględnieniem Sandomierza i Ostrowca Św. W 

programie będą prezentujące sylwetki twórców i ich dzieła, promowanie czytelnictwa i 

nowości książkowych.  Adresat audycji: uniwersalny

25 Portrety

Program prezentuje sylwetki ludzi, którzy zaistnieli w historii Kielc i są wybitnymi 

postaciami. Program będzie prezentował również sylwetki twórców regionalnych i ich 

dzieł. Adresat audycji: uniwersalny

26 Vis a Vis
Program, w którym przeprowadzane są rozmowy z młodymi i twórczymi ludźmi z Kielc i 

okolic. Adresat audycji: uniwersalny

27 Koło się kręci
Program o tematyce historycznej odkrywający przeszłość zakamarków województwa 

świętokrzyskiego. Adresat audycji: uniwersalny.

28

Audycje oprawowe (inne niż 

ogłoszennia nadawcy i 

autopromocja)

Audycje będące elemantami oprawy. Adresat audycji: uniwersalny

29 Ahora Espanol Program edukacyjny, nauka języka hiszpańskiego. Adresat audycji: młodzież



30 Astronarium 

Cykl popularnonaukowy prezentujący dorobek polskich instytucji badawczych, zwłaszcza 

w dziedzinie astronomii. Ekipa Bogumiła Radajewskiego odwiedza miejsca, w których 

każdy może się przekonać, co kryje przestrzeń kosmiczna. Sekrety wszechświata jeszcze 

nigdy nie były tak blisko. Opowiadają o nim nie tylko naukowcy, ale także pasjonaci 

astronomii. Adresat audycji: uniwersalny.

31 Było, nie minęło Cykl reportaży o tematyce historycznej. Adresat audycji: uniwersalny 

32 Everyday English Program edukacyjny, nauka języka angielskiego. Adresat audycji: młodzież

33 Pocztówki z Kielc

Program, w którym na zabytkowych pocztówkach możemy zobaczyć zabytki z regionu 

świętokrzyskiego i poznać ich najdawniejszą historię. Programpromuje sylwetki twórców 

regionalnych. Adresat audycji: uniwersalny

34 Prosto z lasu
Program opowiada o osobach, dla których przyroda jest środowiskiem pracy – ekologów, 

opiekunów zwierząt, sokolników, hodowców. Adresat audycji:uniwersalny 

35 Przystanek historia

Program nawiązujący do historycznych wydrzeń związanych z Kielcami. Odnośi 

wydarzenia z przeszłości do dzisiejszej rzeczywistości. W programie między innymi o tym 

jak zmieniła się polska politycznie, gospodarczo czy społecznie. Adresat audycji: 

uniwersalny.

36 Ziołowa apteka 

Cykl przestawiający walory medycyny naturalnej. Opowiada o tym jak isitotne 

właściwości dla naszego organizmu mają niektóre naturalne zioła, rośliny czy oleje. Jak 

wiele zawierają cennych składników dla naszego organizmu i jakim chorobom 

zapobiegają. Adresat audycji: uniwersalny. 



37 Załoga Eko

Program popularno naukowy przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych. Tytułowa 

Załoga Eko, złożona z grupki ciekawych świata i pełnych entuzjazmu dzieciaków, zgłębia 

tajemnice ekologii. Dowiaduje się, czym jest racjonalna gospodarka odpadami i czemu 

jest tak ważna w XXI w. Bohaterowie programu, a z nimi widzowie przekonują się, że 

dzięki małym gestom, codziennym nawykom i odrobinie uwagi, każdy z nas może 

wpłynąć na losy naszej planety. Program rozgrywa się w urokliwych plenerach Republiki 

Ściborskiej, niezwykłego gospodarstwa ekologicznego położonego na Mazurach 

Garbatych. Jego właścicielem, a zarazem przewodnikiem Załogi Eko jest ekolog pasjonat, 

maszer, fascynat historii Indian i Eskimosów Dariusz Morsztyn Biegnący Wilk. Adresat 

audycji: dzieci.

38 Zrób sobie dom

Program Zrób sobie dom to przewodnik dla każdego, kto pragnie stać się właścicielem 

domu czy mieszkania. Ma podpowiadać, jaką nieruchomość wybrać ze względu na styl 

życia, jakie ceny obowiązują na rynku pierwotnym i wtórnym, jak i gdzie zaciągnąć kredyt 

na taki zakup. Jego integralną częścią jest także przegląd konkretnych nieruchomości, 

oferowanych przez deweloperów i biura pośrednictwa obrotu nieruchomościami. Adresat 

audycji: uniwersalny

39 Zrób to ze smakiem
Celem programu jest promocja kuchni, wyrobów regionalnych, mody na slow food, a więc 

żywność wyrabianą w tradycyjny sposób. Adresat audycji: uniwersalny

40
Gala Świetokrzyskie Gwiazdy 

Sportu

Transmisja z Gali Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu. Rozstrzygnięcie plebiscytu na 

najpopularniejszych sportowców i trenerów regionu świętokrzyskiego w ubiegłym roku. 

Adresat audycji:uniwersalny 

41 Speed
Magazyn motoryzacyjny, przedstawia relacje z imprez sportowych, rajdów, zobaczymy 

nowinki ze świata motoryzacji. Adresat audycji: uniwersalny

42 Sport Relacje z najświeższych bieżących wydarzeń sportowych. Adresat audycji: uniwersalny

43 Apetyt na święta
Program, z którego dowiemy się jakie potrawy i w jaki sposób przygotowuje się na święta. 

Adresat audycji: uniwersalny.



44 Kroniki festiwalowe 

Relacja z Harcerskiego Festiwalu Kultury i Młodzieży Szkolnej Kielce 2017. Każdy 

odcinek to skrót wydarzeń z dnia poprzedniego, fragmenty z imprez, koncertów, 

warsztatów i przeglądów artystycznych. Adresat audycji: młodzież.

45 Kwadrans w ogrodzie

Program ogrodniczy, który oprócz omawiania zasad pielęgnacji roślin prezentuje 

oryginalne i nietuzinkowe rozwiązania w ogrodzie. Porady, wskazówki i mnóstwo 

inspiracji, które zaciekawią każdego ogrodnika. Elementem programu jest gotowanie, 

gdzie głównymi składnikami są ogrodowe rośliny, jadalne kwiaty i chwasty. Adresat 

audycji: uniwersalny.

46 Niedziela z…

Cykl programów, których bohaterami są wybitni twórcy polskiej kultury. Na program 

składają się rozmowy z artystą oraz z zaproszonymi przez niego gośćmi, a także 

prezentacja jego twórczości (filmów, koncertów, spektakli teatralnych). Adresat audycji: 

uniwersalny.

47 Sylwester z TVP3 Kielce

Gospodarze programu wraz z gośćmi poruszają tematy związane przygotowaniami do 

zabawy sylwestrowej. Jest mowa o modzie, makijażu, nauka tańca oraz sylwestrowa 

kuchnia. Rozmowy przerywane są utworami muzycznymi wykonywanymi przez muzyków 

pochodzących z regionu. Adresat audycji: uniwersalny

48
Święta z TVP3 Kielce z 

TVP3 Kielce

Świąteczny program bożonarodzeniowy zrealizowany w rozrywkowej formie. W 

programie możemy zobaczyć występy znanych świętokrzyskich artystów, świątecne 

regionalne potrawy i posłuchać o świątecznych tradycjach. Adresat audycji: uniwersalny

49 Tęczowe piosenki
Koncert piosenek autorstwa Jana Wojdaka w wykonaniu dziecięcych zespołów 

muzycznych. Adresat audycji: dzieci



Załącznik nr 2

TVP SA, TVP Regionalna - Oddział terenowy w Kielcach - 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

7
Spoty profrekwencyjne 

wyborcze telewizyjne
Informacja 00:00:30 7.00-22.00 01:30:00 00:20:00 01:30:00

8 Bez demagogii Publicystyka 00:35:00 7.00-22.00 10:00:00 01:45:00 10:00:00

Łącznie 11:30:00

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 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 w Kielcach - 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

8 Bez demagogii Publicystyka 00:35:00 7.00-22.00 09:00:00 00:35:00 09:00:00

Łącznie 9:00:00

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

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *- audycje poświęcone edukacji obywatelskiej dotyczące wyjaśniania 

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

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)



Załącznik nr 4

TVP SA, TVP Regionalna - Oddział terenowy w Kielcach - 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

5 Głos dnia Publicystyka 00:07:00 7.00-22.00 06:00:00 00:07:00 06:00:00

12 W obiektywie Publicystyka 00:12:00 7.00-22.00 05:00:00 00:12:00 05:00:00

Łącznie 11:00:00

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

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

 przede wszystkim uwzględniające ważne jubileusze, tj. 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 w Kielcach - 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 Kasa biletowa Kultura 00:12:00 7.00-22.00 05:15:00 00:12:00 05:15:00

23 Narodowe czytanie Kultura 00:15:00 7.00-22.00 00:15:00 00:15:00 00:15:00

24 Mobilna kultura Kultura 00:12:00 7.00-22.00 05:15:00 00:12:00 05:15:00

Łącznie 10:45:00

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 w Kielcach - 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 W obiektywie Publicystyka 00:12:00 7.00-22.00 05:15:00 00:12:00 05:15:00

25 Portrety Kultura 00:12:00 7.00-22.00 02:30:00 00:12:00 02:30:00

27 Koło się kręci Kultura 00:12:00 7.00-22.00 05:15:00 00:12:00 05:15:00

Łącznie 13:00:00

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 w Kielcach - 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

35 Przystanek historia Edukacja 00:07:00 10.00-21.00 02:30:00 00:07:00 02:30:00

5 Głos dnia Publicystyka 00:07:00 7.00-22.00 06:00:00 00:07:00 06:00:00

Łącznie 8:30:00

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

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *- audycje 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 w Kielcach - 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

11 Puls regionu Publicystyka 00:12:00 7.00-22.00 05:15:00 00:12:00 05:15:00

12 W obiektywie Publicystyka 00:12:00 7.00-22.00 05:15:00 00:12:00 05:15:00

25 Portrety Kultura 00:12:00 7.00-22.00 02:30:00 00:12:00 02:30:00

27 Koło się kręci Kultura 00:12:00 7.00-22.00 05:15:00 00:12:00 05:15:00

Łącznie 18:15:00

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

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *- 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 w Kielcach - 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 W obiektywie Publicystyka 00:12:00 7.00-22.00 00:36:00 00:12:00 00:36:00

Łącznie 0:36:00

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)


