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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 Dla niesłyszących- 

Dziennik 

Regionów
00:21:30 14 I-XII 22:00-05:30 155:05:23 131:23:00 U

2 Dla niesłyszących-

Co niesie dzień 00:10:00 15 I-XII 08:00-13:00 128:50:34 126:45:09 U

3 Dziennik 

Regionów- tematy 

dnia 

00:12:00 7 I-XII 16:45-16:57 91:12:11 50:00:11 U

  

1
Dla niesłyszących- 

Dziennik 

Regionów

00:21:30 14 I-XII 22:00-05:30 155:05:23 131:23:00 U

4 Agrobiznes 00:20:00 10 I-XII 13:00-05:00 119:36:00 107:00:35 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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5
spoty OPP 00:00:20 4 I-VI

przez całą 

dobę
8:00:00 0:00:00 U

6
spoty OPP 1% 00:00:20 7 I-IV

przez całą 

dobę
4:00:00 0:00:00 U

13
Pożyteczni.pl 00:20:00 2 I-VI

przez całą 

dobę 
15:21:00 14:21:00 U

12
Dla niesłyszących-

Telekurier OPP
00:21:00 3 I-XII

przez całą 

dobę 
51:00:00 51:00:00 U

7
Telenowyny 00:24:00 3/mc I-XII

przez całą 

dobę 
6:48:00 3:20:24 U

8
Pogoda 00:02:30 21 I-XII

przez całą 

dobę 
50:11:22 50:11:22 U

9 Wokół nas- na 

żywo kamera
00:01:00 15 I-XII

przez całą 

dobę 
59:20:00 25:20:00 U

10 Agropogoda 00:02:00 5 I-XII 13:00-14:00 8:41:11 8:41:11 U

11 telewizyjne spoty 

wyborcze
0:00:20 4 IX-XII

przez całą 

dobę 
6:00:00 0:00:00 U

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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RAZEM 859:11:04 699:25:52

W tym: 

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców

Audycje dla mniejszości narodowych i etnicznych 6:48:00

Czas trwania premier 449:11:04

410:00:00Czas trwania powtórek

Inne audycje informacyjne 
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TVP SA, TVP Regionalna - pasmo wspólne - Plan programowy na 2019 r.

6724:30:00

PUBLICYSTYKA
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Tytuły / Nazwy 

audycji 

planowanych

Średni czas 

trwania 

pojedynczeg

o wydania 

audycji       

Liczba 

wydań 

audycji w 

tygodniu       

(jeśli 

nadawana 

rzadziej 

podać jak 

często np. 

1/mc )

W jakich 

miesiącach 

audycja będzie 

nadawana (np. 

I-XII, II-VI, 

VII-VIII itd.)

Godziny 

rozpowszechniania 

audycji/ cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania 

audycji w 

ciągu roku  

Czas trwania 

tematyki 

regionalnej 

Adresat audycji: 

(wpisać 

odbiorców: 

dzieci -D, 

młodzież - M, 

niepełnosprawni 

- NP, seniorzy - 

S, uniwersalny - 

U)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

14 Echa Dnia 00:15:00 10 I-XII 22:50-04:00 124:00:12 124:00:12 U

15 Lato w 

Regionach 
00:10:00 8 VI-IX 11:00-16:00 18:00:00 18:00:00 U

17 Zima w 

Regionach
00:10:00 8 I-II 11:00-16:01 10:00:00 10:00:00 U

27 Sprawa dla 

reportera
00:45:00 2 I-XII 11:14-02:00 78:10:04 76:10:04 U

29 Agroszansa 00:11:00 2 IX-XII przez całą dobę 12:00:02 12:00:02 U

30 Wiatr od 

morza
00:23:00 10mc I-XII przez całą dobę 25:52:12 24:52:12 U

32 Kreatywni 00:12:00 3 I-V,X-XII przez całą dobę 13:00:00 13:00:00 U

33 Szczęśliwe 

historie 
00:13:00 2 I-V,IX-XII przez całą dobę 12:00:00 12:00:00 U

20 Temat rzeka
00:11:00-

00:48:00
5 VI-VIII przez całą dobę 41:03:45 41:03:45 U

28 Antenowe 

remanenty 
00:23:00 10 I-XII przez całą dobę 270:23:09 260:23:09 U

19 Wiosna w 

Regionach 
00:10:00 3 III-V 11:00-16:00 6:46:10 6:46:10 U

16 Jesień w 

Regionach 
00:10:00 3 X-XII 11:00-16;00 6:12:00 6:12:00 U

35 Robotnik 00:23:00 4 I-XII przez całą dobę 90:00:14 90:00:14 U

Roczny czas emisji programu 

(liczba godzin)

a) Publicystyka 

polityczna, 

ekonomiczno-

gospodarcza, 

społeczna
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36 Przegląd 

polityczny 
00:23:00 3 I-XII przez całą dobę 53:00:22 53:00:22 U

57 Wojsko-

polskie.pl
00:23:00 3 I-XII przez całą dobę 51:10:00 51:10:00 U

21 Głos Regionów 00:48:00 4 I-XII przez całą dobę 150:20:39 150:20:39 U

22 Ktokolwiek 

widział, 

ktokolwiek 

wie…

00:25:00 2 I-VI, IX-XII przez całą dobę 34:10:56 33:10:56 U

12 Dla 

niezłyszących- 

Telekurier

00:20:00 12 I-XII przez całą dobę 260:00:00 230:00:00 U

25 Reportaż 00:12:00 6 I-XII przez całą dobę 204:27:03 204:27:03 U

26 Zobacz 

dokument
00:55:00 4 I-XII przez całą dobę 201:59:37 201:59:37 U

25 Reportaż 00:24:00 6 I-XII przez całą dobę 118:12:47 118:12:47 U

7 Telenowyny 00:24:00 3/mc I-XII przez całą dobę 6:48:00 3:20:24 U

23 Transmisja 

Mszy Świętej 
01:00:00 1 I-XII 09:00-10:00 12:00:00 12:00:00 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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24 Spoty 

społeczne inne 

niż OPP

00:00:20 5 I-XII przez całą dobę 10:30:00 5:15:00 U

RAZEM 1810:07:12 1757:24:36

W tym: 

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców 12:00:00

Audycje dla mniejszości narodowych i etnicznych 6:48:00

Czas trwania premier 410:07:12

1400:00:00Czas trwania powtórek

Inne audycje 

publicystyczne 
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6724:30:00

KULTURA

N
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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 

rozpowszechniani

a 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

25 Reportaż 00:12:00 2 I-XII przez całą dobę 20:00:02 20:00:02 U

28 Antenowe 

remanenty 
00:24:00 4 I-XII przez całą dobę 50:10:00 50:10:00 U

25 Reportaż 00:24:00 2 I-XII przez całą dobę 32:23:09 32:23:09 U

28 Antenowe 

remanenty 
00:24:00 1 I-XII przez całą dobę 106:02:34 106:02:34 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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25 Reportaż 00:12:00 1 I-XII przez całą dobę 17:29:06 17:29:06 U

28 Antenowe 

remanenty 
00:24:00 1 I-XII przez całą dobę 17:26:01 17:26:01 U

26 Zobacz dokument 00:50:00 3/mc I-XII przez całą dobę 38:17:00 38:17:00 U

28 Antenowe 

remanenty 
00:12:00 5 I-XII przez całą dobę 48:19:00 48:19:00 U

25 Reportaż 00:12:00 2 I-XII przez całą dobę 26:46:09 26:46:09 U

26 Zobacz dokument 00:50:00 2 I-XII przez całą dobę 44:02:13 44:02:13 U

25 Reportaż 00:24:00 1 I-XII przez całą dobę 25:50:40 25:50:40 U

28 Antenowe 

remanenty 
00:24:00 4 I-XII przez całą dobę 50:40:00 50:40:00 U

25 Reportaż 00:12:00 1 I-XII przez całą dobę 9:46:02 9:46:02 U

28 Antenowe 

remanenty
00:24:00 3/mc I-XII przez całą dobę 14:30:30 14:30:30 U

26 Zobacz dokument 00:50:00 1/mc I-XII przez całą dobę 11:00:00 10:00:00 U

31
Jingle

00:00:05-

00:00:15
148 I-XII przez całą dobę 43:00:12 43:00:12 U

34
Bufor- petla

00:00:10-

00:00:30
40 I-XII przez całą dobę 12:23:22 12:23:22 U

RAZEM 568:06:00 567:06:00

W tym: 

35:16:32

164:06:00

404:00:00Czas 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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6724:30:00

Inne kategorie audycji np. 

edukacja, sport, rozrywka

N
r 
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y
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i 
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ik
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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 

rozpowszechniani

a 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

37 Rączka gotuje 00:24:00 2 I-XII przez całą dobę 60:05:33 60:05:33 U

38 Nożem i widelcem 00:12:00 6 I-XII przez całą dobę 78:46:18 78:46:18 U

39 Było, nie minęło- 

kronika zwiadowcó 

historii

00:23:00 4 I-XII przez całą dobę 89:58:59 89:58:59 U

40 Mój pies i inne 

zwierzaki 
00:10:00 2 I-XII przez całą dobę 26:53:53 26:53:53 U

41 Astronarium 00:23:00 3 I-XII przez całą dobę 66:42:34 66:42:34 U

44 Pod Tatrami 00:08:00 3 I-XII przez całą dobę 23:00:54 23:00:54 U

42 Polska z Miodkiem 00:02:40 5 III-XII przez całą dobę 14:16:40 14:16:40 U

43 1200 Muzeów w 

Polsce 
00:23:00 4 I-XII przez całą dobę 61:47:57 61:47:57 U

45 Jedz bezpiecznie 00:10:00 2 I-XII przez całą dobę 15:40:03 15:40:03 U

25 Reportaż 00:12:00 10 I-XII przez całą dobę 53:23:09 53:23:09 U

26 Zobacz dokument 00:55:00 3 I-XII przez cała  dobę 24:16:54 24:16:54 U

25 Reportaż 00:24:00 5 I-XII przez całą dobę 270:02:19 270:02:19 U

28 Antenowe remanety 00:24:00 5 I-XII przez całą dobę 230:34:27 230:34:27 U

46 Magazyn dla 

seniorów
00:23:00 2 I-XII przez całą dobę 36:12:00 34:00:34 U

48
Magazyn edukacyjny 00:12:00 4 I-XII przez całą dobę 11:04:30 11:04:30 U

47
Magazyn medyczny 00:20:00 3 I-XII przez całą dobę 07:12:35 07:12:35 U

Roczny czas emisji programu 

(liczba godzin)

Edukacja
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49 Magazyn 

krajoznawczy
00:12:00 4 I-XII przez całą dobę 17:47:00 17:47:00 U

50 Poradnik dla 

działkowców
00:20:00 2 I-XII przez całą dobę 03:23:47 03:23:47 U

51 Felietony 00:12:00 3 I-XII przez całą dobę 21:00:45 21:00:45 U

52 Ślizg (magazyn 

sportu/rekreacji)
00:10:00 5 I-IV,XII przez całą dobę 13:55:25 13:55:25 U

53 Magazyn 

sportu/rekreacji
00:10:00 4 I-XII przez całą dobę 26:04:23 21:04:23 U

54
Transmisjie i 

retransmisje sportowe
02:20:00 2/mc I-XII przez całą dobę 51:00:00 41:00:00 U

25 Reportaż 00:12:00 3 I-XII przez całą dobę 12:03:34 12:03:34 U

25 Reportaż 00:23:00 3 I-XII przez całą dobę 20:01:56 20:01:56 U

55 Serial 00:25:00 20 I-XII przez całą dobę 416:40:00

28
Antenowe remanenty 00:23:00 2 I-XII przez całą dobę 76:42:02

25 Reportaż 00:12:00 2 I-XII przez całą dobę 32:42:58

56 Film fabularny 01:30:00 2 I-XII przez całą dobę 77:20:00

RAZEM 1838:40:35 1218:04:09

W tym: 

738:00:35

1100:40:00

Czas trwania premier

Czas trwania powtórek

Edukacja

Sport

Rozrywka

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców
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TVP SA, TVP Regionalna - pasmo wspólne - Plan programowy na 2019 r.

6724:30:00

 Łączny czas 

nadawania  w 

ciągu roku 

Udział w rocznym 

czasie emisji 

programu (% )

1 2 3

Ogłoszenia nadawcy 171:07:43 3%

Autopromocja 0:17:26 0%

Reklama i telesprzedaż 1477:00:00 22%

Roczny czas emisji programu (liczba godzin)



TVP SA, TVP Regionalna - pasmo wspólne - 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 859:11:04 13% 699:25:52 10% 449:11:04 7% 410:00:00 6%

PUBLICYSTYKA 1810:07:12 27% 1757:24:36 26% 410:07:12 6% 1400:00:00 21%

KULTURA 568:06:00 8% 567:06:00 8% 164:06:00 2% 404:00:00 6%

EDUKACJA 1112:10:17 17% 1109:58:51 17%

SPORT 123:05:18 2% 108:05:18 2%

ROZRYWKA 603:25:00 9% 0:00:00 0%

Ogłoszenia nadawcy 171:07:43 3%

Autopromocja 0:17:26 0%

Reklama i telesprzedaż 1477:00:00 22%

Razem 6724:30:00 100% 4242:00:37 63% 1761:24:51 26% 3314:40:00 49%

Średni czas programu na dobę (w 

godzinach) 18:25:24

W tym:

47:16:32 1%

13:36:00 0%

16%

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.

738:00:35 11% 1100:40:00



Załącznik nr 1

TVP SA, TVP Regionalna - pasmo wspólne - 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
Dla niesłyszących- Dziennik 

Regionów

codzienny serwis informacyjny prezentujący najważniejsze wydarzenia dnia z 

punktu widzenia mieszkańców poszczególnych regionów Polski, ogół 

2
Dla niesłyszących-Co niesie 

dzień 

serwis informacyjny, w którym przedstawiamy najważniejsze zaplanowane na 

dany dzień wydarzenia, ogół publiczności

3
Dziennik Regionów- 

tematy dnia 

fleszowe zapowiedzi najważniejszych tematów dnia planowanych do poruszenia 

w Dzienniku Regionów, ogół publiczności

4
Agrobiznes (magazyn 

rolniczy)

dziennik informacyjny - emitowany od poniedziałku do piątku. Przekazywane są 

w nim aktualne wiadomości z branży rolno-spożywczej, notowania giełdowe 

5 spoty OPP
spoty prezentujące spektrum działalności organizacji pożytku publicznego, ogół 

publiczności

6 spoty OPP 1%
spoty prezentujące spektrum działalności organizacji pożytku publicznego, ze 

wskazaniem na te, które są beneficjentami odpisu podatkowego - 1%, ogół 

7 Telenowyny
magazyn informacyjno - publicystyczny przeznaczony dla mniejszości 

ukraińskiej w Polsce, prowadzony w języku ukraińskim, z jednoczesnym 

8 Pogoda informacje o pogodzie, ogół publiczności

9 Wokół nas- na żywo kamera
zapis bieżącego stanu pogody przekazywany za pomocą kamer rozmieszczonych 

w różnych częściach kraju wraz z informacją o aktualnej temperaturze, ogół 

14 Echa Dnia 
program publicystyczny podsumowujący najważniejsze wydarzenia w terenie 

omawiane i wyjaśniane są przez polityków i ekspertów, niiektóre wydania 

57 Wojsko-polskie.pl
cykl audycji prezentujący bieżące kwestie związane z obronnością kraju, 

powtorki po TVP1, ogół publiczności

15 Lato w Regionach
realizowany "na żywo" program prezentujący uroki róznych części Polski i 

zachęcający do spędzania tam wakacji, ogół publiczności

16 Jesień w Regionach 
realizowany "na żywo" program prezentujący uroki róznych części Polski i 

zachęcający do spędzania czasu jesienią , ogół publiczności

17 Zima w Regionach 
realizowany "na żywo" program prezentujący uroki róznych części Polski i 

zachęcający do spędzania tam ferii zimowych, ogół publiczności

18 Wiosna w Regionach 
realizowany "na żywo" program prezentujący uroki róznych części Polski i 

zachęcający do spędzania czasu wiosną , ogół publiczności

27 Sprawa dla reportera
autorski program Elżbiety Jaworowicz, w którym autorka prezentuje 

bulwersujące problemy i przy pomocy specjalistów z różnych dziedzin wskazuje 

28 Antenowe remanenty
pasmo stworzone z audycji o tematyce kulturalnej, wiedzowej, publicystycznej 

oraz rozrywkowych, z archiwów TVP S.A. ze szczególnym wskazaniem na 

21 Głos Regionów
program publicystyczny, w którym poruszane i omawiane są problemy 

poszczególnych regionów,z uwzględnieniem edukacji obywatelskiej dotyczące 

12 Dla niesłyszących- Telekurier 
magazyn publicystyczny społeczno-interwencyjny, prezentujący sprawy o 

charakterze śledczym i obyczajowym,  od 12 lat

25 Reportaż
audycja przedstawiająca rzeczywiste zdarzenia i towarzyszące im okoliczności, 

będąca rzetelnym, wiarygodnym materiałem, ogół publiczności

22
Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie…

treścią programu jest poszukiwanie osób, które wyszły z domu lub innego 

miejsca pobytu i zaginęły.W programach między innymi o zaginięciach osób 

26 Zobacz dokument
pasmo filmów dokumentalnych, w zależności od tematyki różne ograniczenia 

wiekowe, najczęściej od 12 lat

23 Transmisja Mszy Świętej transmisja Mszy Świętej 

24
Spoty społecznie inne niż 

OPP

spoty o charakterze społecznym, promujące właściwe zachowania, w różnych 

dziedzinach życia

40

Mój pies i inne zwierzaki 

(poradnik dla miłośników 

zwierząt)

cotygodniowy program poradnikowy dla hodowców i miłośników zwierząt, ogół 

publiczności

Informacje o planowanych audycjach/cyklach



11
telewizyjne spoty 

wyborcze
spoty wyborcze profrekrencyjne, ogół publiczności

10 Agropogoda serwis pogodowy dla rolników i przedsiębiorców rolnych, ogół publiczności

13 Pożyteczni.pl 
magazyn reporterski, opisujący działalność organizacji pożytku publicznego i 

formy aktywności obywatelskiej, ogół publiczności

20 Temat rzeka
program o Polsce widzianej od strony rzeki, w którym poruszać będziemy 

zagdadnienia dotyczące żaglugi śródlądowej jak również opisywać inwestycje w 

29 AgroSzansa
cotygodniowy program prezentujący możliwości rozwoju rolnictwa w oparciu o 

środki pozyskiwane z Unii Europejskiej, ogół publiczności

30 Wiatr od morza 
cykliczny magazyn poruszający tematykę gospodarki morskiej, dla widzów od 7 

lat

33 Historie szczęśliwe 
cykliczny program społeczny prezentujący historie ludzi, którzy są szczęśliwi w 

zwoim życiu, dla widzów od 12 lat 

32 Kreatywni 
cykliczny program prezentujący pasjonatów z różnych dzienin nauki, dla 

widzów od 7 lat 

35 Robotnik
magazyn publicystyczny z udziałem przedstawicieli związków zawodowych i 

związków pracodawców

36 Przegląd polityczny
cotygodniowa audycja poświęcona prezentacji i wyjaśnianiu polityki państwa 

(rządu i prezydenta).

31 Jingle oprawa graficzna

34 Bufor pętla oprawa graficzna

38 Nożem i widelcem 
kulinarny program poradnikowy z elementami edukacji i rozrywki, ogół 

publiczności

37 Rączka gotuje 
magazyn kulinarny propagujący kuchnię śląską oraz śląskie tradycje i gwarę, 

ogół publiczności

39 Było, nie mięło 
cykliczny magazyn historyczny prezentujący wydarzenia i różne aspekty dawnej 

i najnowszej historii Polski, ogół publiczności

41 Astronarium 
cykl popularnonaukowy prezentujący dorobek polskich instytucji badawczych, 

zwłaszcza w dziedzinie astronomii, ogół publiczności

42 Polska z Miodkiem 
Polska z Miodkiem to cykl dokumentalnych programów telewizyjnych 

poświęconych etymologii drogich każdemu sercu Polaka miejsc, w których 

44 Pod Tatrami
Cotygodniowy magazyn informujący o najważniejszych wydarzeniach w 

Zakopanem i okolicach. Prezentujący walory turystyczne, naturalne i kulturowe. 

43 1200 Muzeów w Polsce
Audycja przedstawiająca najciekawsze zbiory kolekcji rzeczy nietypowych, ogół 

publiczności

45 Jedź bezpiecznie 
audycja o prezentująca poprwawne zachowania na drodze, przepisy drogowe, 

ogół publicznośći 

46 Magazyn dla seniorów
cotygodniowy program pokazujący ciekawe przykłady integracji osób starszych 

z młodszymi, promujący aktywność seniorów,omawiający także problemy 

47 Magazyn medyczny
program przybliżający wiedzę na temat zdrowia, promujacy profilaktykę 

prozdrowotną , ze szczególnym wskazniem na choroby cywilizacyjne, ogół 

48 Magazyn edukacyjny
program prezentujący wiedzę z róźnych dziedzin od nauk humanistycznych po 

ścisłe, poszerzający horyzonty i wspomagający naukę, ogół publiczności

49 Magazyn krajoznawczy
magazyn poradnikowy promujący turystykę i pokazujący miejsca w Polsce, 

które warto odwiedzić, ogół publiczności

50 Poradnik dla działkowców
cotygodniowy program poradnikowy promujący kontakt z naturą i prezentujący 

uroki ogrodnictwa, ogół publiczności

51 Felietony
kilkuminutowe felietony  o tematyce ekonomicznej, sportowej, kulturalnej, ogół 

publiczności

52
Ślizg (magazyn 

sportu/rekreacji)

zimowy program promujący zdrowy styl życia, propagujący uprawianie sportu, 

ze szczególnym wskazaniem na narciarstwo i inne sporty zimowe, ogół 

53 Magazyn sportu/rekreacji
cotygodniowy program promujący zdrowy styl życia, propagujący uprawianie 

sportu, ze szczególnym wskazaniem na sporty masowe, ogół publiczności

54
Transmisjie i retransmisje 

sportowe

transmisje i retransmisje wybranych zawodów rozgrywanych w różnych 

miejscach Polski, z udziałem lokalnych drużyn m.in. 1 liga siatkarzy, 1 liga 

55 Serial 
wybrane z archiwum TVP telewizyjne, polskie seriale fabularne, w zależności 

od repertuaru ogół publiczności lub dla widzów od lat 12-tu

56 Film fabularny 
wybrane z archiwum TVP telewizyjne, polskie filmy fabularne, w zależności od 

repertuaru ogół publiczności lub dla widzów od lat 12-tu



Załącznik nr 2

TVP SA, TVP Regionalna - pasmo wspólne - 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
Telewizyjne spoty 

wyborcze
Informacja 00:00:20 06:00-23:00 02:00:00 00:08:00 02:00:00

Łącznie 2:00:00

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 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 - pasmo wspólne - 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 Robotnik publicystyka 00:23:00 15:00-16:00 04:36:00 00:23:00 04:36:00

Łącznie 4:36:00

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

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *- 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 - pasmo wspólne - Plan programowy na 2019 r.

Numer audycji (tożsamy 

z wpisanym w kolumnę 

nr 1 formularza 

planów )
Tytuł planowanej audycji

Kategoria audycji 

(wg art. 21 ust. 1 

ustawy o rtv.)

Średni czas trwania 

pojedynczego 

wydania audycji 

Godziny 

rozpowszechniania 

audycji/ cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu roku 

Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu tygodnia 

Roczny czas 

nadawania audycji 

1 2 3 4 5 6 7 8

Łącznie 0:00:00

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

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *- audycje 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 - pasmo wspólne - Plan programowy na 2019 r.

Numer audycji (tożsamy 

z wpisanym w kolumnę 

nr 1 formularza 

planów )
Tytuł planowanej audycji

Kategoria audycji 

(wg art. 21 ust. 1 

ustawy o rtv.)

Średni czas trwania 

pojedynczego 

wydania audycji 

Godziny 

rozpowszechniania 

audycji/ cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu roku 

Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu tygodnia 

Roczny czas 

nadawania audycji 

1 2 3 4 5 6 7 8

Łącznie 0:00:00

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

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *-  audycje popularyzujące wiedzę o literaturze polskiej (klasycznej i współczesnej) 

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

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)



Załącznik nr 6

TVP SA, TVP Regionalna - pasmo wspólne - 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 - pasmo wspólne - Plan programowy na 2019 r.

Numer audycji (tożsamy 

z wpisanym w kolumnę 

nr 1 formularza 

planów )
Tytuł planowanej audycji

Kategoria audycji 

(wg art. 21 ust. 1 

ustawy o rtv.)

Średni czas trwania 

pojedynczego 

wydania audycji 

Godziny 

rozpowszechniania 

audycji/ cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu roku 

Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu tygodnia 

Roczny czas 

nadawania audycji 

1 2 3 4 5 6 7 8

Łącznie 0:00:00

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

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *- audycje edukacyjne i publicystyczne kształtujące postawy patriotyczne, tolerancji, otwartości, 

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

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)



Załącznik nr 8

TVP SA, TVP Regionalna - pasmo wspólne - 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 *- 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 - pasmo wspólne - 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)


