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Zakres i metodologia badania 

 

Zakres 

Badanie objęło zawartość ogólnopolskiego programu Polskiego Radia 

S.A. PR24 nadanego w okresie od 10 do 16 lipca 2017 roku, a więc 

tygodniową próbę programu. Celem badania było dokonanie oceny jakości 

oferty programowej oraz sposobu realizowania planów programowych na 

rok 2017 uzgodnionych z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji. 

Ocenie jakościowej zostały poddane także wyemitowane w badanym 

okresie audycje informacyjne i publicystyczne, w szczególności realizacja 

przez nadawcę wymagań wskazanych w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 

grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U.2016.639 ze zmianami) tj. 

zachowanie pluralizmu, bezstronności, wyważenia i niezależności. 

Badana próba obejmowała łącznie 168 godzin nagranego programu.  

 

Metoda 

 

Metodologia sumarycznej oceny jakościowej audycji informacyjnych i 

publicystycznych 

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 1 do umowy (rozdział 

II, p. II) raporty z analizy mają zawierać cztery części:  

 Strukturę gatunkową programu (Część A) 

 Opis zawartości programu (Część B) 

 Opisową ocenę realizacji planów programowych (Część C) 

 Opisową ocenę jakości analizowanego programu (Część D). 

 

Ad. A 

Gatunkowa struktura programu obejmuje podział audycji na kategorie 

wskazane w art. 21 ust. 1 ustawy o rtv i zobrazowana została przy pomocy 
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tabeli uwzględniającej udział godzinowy i procentowy tych kategorii w 

tygodniowym czasie nadawania (168 godzin programu). Dodatkową 

kategorią uwzględnioną w tabeli jest wielkość i procentowy udział reklamy, 

autopromocji (wraz z ogłoszeniami nadawcy) oraz telesprzedaży. 

Dla tych kategorii, do których ma to zastosowanie, dokonana została 

prezentacja udziału godzinowego i procentowego warstwy słownej i 

muzycznej. 

W wypadku analizy programu radia regionalnego w tabeli umieszczony 

został również zakres godzinowy i procentowy udział treści regionalnych w 

badanym tygodniowym czasie nadawania. 

Zobrazowaniu struktury gatunkowej służą w tej części wykresy: 

Udziału procentowego kategorii audycji oraz reklamy, autopromocji i 

telesprzedaży. 

Dla radia dodatkowo udziału warstwy słownej, muzyki, reklamy i 

autopromocji. 

Wyniki zaprezentowane za pomocą tabeli i wykresów stanowiły jeden z 

elementów uwzględnionych w ocenie realizacji planów programowych 

(Część C). 

 

Ad. B 

Zawartość programu opisana jest w podziale na kategorie i podkategorie 

wymienione w art. 21 ust. 1 ustawy o rtv i wg podkategorii audycji 

oznaczonych literami w rozporządzeniu KRRiT z 27 kwietnia 2011 r. i w tym 

samym porządku. Jednostką prezentacyjną jest audycja, która opisana jest 

poprzez metryczkę i krótką charakterystykę. Metryczka zawiera  

tytuł/nazwę audycji;  

dni i godziny emisji poszczególnych wydań;  

średni czas trwania pojedynczego wydania; w tym czas trwania warstwy 

słownej;  

łączny czas trwania w tygodniu; w tym czas trwania warstwy słownej; 

łączny czas trwania powtórek danej audycji w tygodniu; 
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informację o obecności lub braku audycji w planie programowym na 

2017 r. uzgodnionym pomiędzy KRRiT a nadawcą dla każdego z ww. 

programów; zgodność z projektowaną tematyką audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji; 

krótką charakterystykę audycji; 

 

Pod opisem każdej z głównych kategorii audycji umieszczona jest 

informacja o łącznym czasie jej trwania i udziale procentowym w badanej 

próbie tygodniowej. 

Dodatkowo, po opisach poszczególnych kategorii audycji znajduje się 

informacja o łącznym czasie trwania i udziale w badanej próbie 

autopromocji (w tym ogłoszenia nadawcy), reklamy i telesprzedaży. 

Wybrane dwa dni programu (jeden dzień powszedni i jeden dzień 

weekendowy) zaprezentowane są w formie spisu audycji (metoda „minuta 

po minucie”). 

Ze względu na zachowanie przejrzystości prezentacji, każdorazowe 

badanie jakościowe dokonywane na próbie audycji informacyjnych i 

publicystycznych przy użyciu narzędzia badawczego opisanego w 

następnym podrozdziale umieszczone zostało bezpośrednio pod metryczką 

badanej audycji. 

 

Ad. C 

 

Punkt C zawiera opisową ocenę realizacji planów programowych na 

2017 rok. Zgodność z planem obejmuje przypisanie audycji do kategorii, 

czasy trwania audycji, częstotliwości ich nadawania, pory emisji, treść i 

formę, a także założony udział procentowy kategorii w całości programu i 

ewentualnie udział poszczególnych warstw przekazu w próbce programu. 

Kategorie przypisane poszczególnym audycjom zawarte w planach 

programowych nie zawsze odzwierciedlają rzeczywistą, ocenianą na 

podstawie odsłuchu, przynależność audycji do dziedziny informacji, 

publicystyki, kultury, edukacji rozrywki czy sportu. Nieścisłości pojawiać się 
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mogą najczęściej w wypadku audycji informacyjno-publicystycznych, 

bloków programowych, cyklów audycji publicystycznych o tematyce 

kulturalnej lub edukacyjnej, a także różnie rozumianego pojęcia kategorii 

„rozrywka”.  

Badanie obejmowało jeden tydzień programu, a co za tym idzie, 

zaplanowane na cały rok wielkości udziału poszczególnych kategorii oraz ich 

składowych nie muszą znaleźć idealnego odzwierciedlenia w badanej próbie. 

Odpowiedzialne za odchylenia mogą być na przykład nierównomierności 

sezonowe ramówek programu. Czynniki te zostały uwzględnione w badaniu 

stopnia wykonania planu programowego. 

W analizie dokonane zostały zarówno oceny odchyleń od założonych 

planów i ich ewentualny wpływ na jakość programu, jak i modyfikacje planu 

uzgodnione pomiędzy KRRiT i nadawcą. 

 

Ad. D 

 

Na ocenę jakości programu składa się wiele czynników. Niektóre z nich 

mają charakter mierzalny a zatem całkowicie wolny od wady 

subiektywizmu. Większość czynników wpływających na jakość ma jednak 

charakter niewymierny, choć możliwy do oszacowania w ocenie jakościowej. 

Ta wieloczynnikowość oceny jakości programu powoduje potrzebę 

konstruowania narzędzi do jak najlepszego ujęcia i zdefiniowania 

podstawowych zmiennych wpływających na jakość programu i 

poszczególnych jego składowych. Zadanie to dotyczy przede wszystkim 

audycji informacyjnych i publicystycznych, które wprost, na mocy zapisów 

ustawy o rtv, muszą spełniać określone wymogi obiektywizmu, zawarte w 

zasadach pluralizmu, niezależności, bezstronności i wyważenia. 

Dodatkowym utrudnieniem w konstrukcji i operacjonalizacji metody 

oceny jakości programu jest brak obiektywnego wzorca, mogącego 

stanowić punkt odniesienia w analizie porównawczej. Badania prowadzone 

nad jakością przekazu medialnego, w tym te zlecane przez KRRiT, miały 

zwykle charakter analiz porównawczych, w których wybrana próba z 
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korpusu audycji jednego typu obejmowała kilku nadawców1. Analiza 

programów nadawcy publicznego sprowadzała się najczęściej do badań nad 

zmianą struktury gatunkowej programu2.  

Trudność w skonstruowaniu narzędzia kompleksowej i obiektywnej 

oceny jakości programu, o której mowa powyżej polega na tym, że punktem 

odniesienia do analizy jakościowej programu powinien być jakiś modelowy 

zestaw cech składających się na idealny wzór z punktu widzenia cech 

założonych w zasadach pluralizmu, niezależności, bezstronności i 

wyważenia. Taki archetypiczny wzór, idealny model, optymalny fenotyp nie 

istnieje. Analiza jakości programu w zakresie wypełniania przezeń misji jest 

więc przybliżeniem, polegającym na wyodrębnianiu wskaźników, możliwych 

do intersubiektywnego ich wyznaczania lub mierzenia. Następnie na 

przypisaniu tych wskaźników jako jednostek operacjonalizujących do 

czynników (najlepiej uzyskanych w starannej analizie czynnikowej), które 

są zdefiniowane jako elementy zakładanego efektu jakości programu. 

Zleceniodawca wskazał na zestaw czynników do oceny jakości audycji 

informacyjnych i publicystycznych, umożliwiając jednocześnie uzupełnienie 

tych zestawów o własne propozycje. Wykonawca korzystając z tej 

możliwości dodał zarówno nowe elementy oceny, jak i sformułował algorytm 

liczenia sumarycznej procentowej „miary obiektywizmu”. 

W rezultacie do analizy jakościowej audycji informacyjnych i 

publicystycznych użyte zostały następujące zestawy czynników (w tabelach 

                                                           
1 Por. badanie Macieja Mrozowskiego i Tatiany Papadiak—Kuligowskiej (Ekspertyza 

programów informacyjnych głównych wydań TVP1 Wiadomości, TVN Fakty, Polsat 

Wydarzenia z okresu 4.02.2016 r. do 11.02.2016 r.)  

2 Zob. Tomasz Mielczarek, Misja czy komercja – Ewolucja programu Telewizji Polskiej 

S.A., Zeszyty Prasoznawcze, vol. 56, nr 4, Kraków 2013, Tomasz Mielczarek, Telewizja 

Polska SA w latach 1994-1996, Zeszyty Prasoznawcze, nr ¾, Kraków 1996, Maciej 

Mrozowski, Kultura w telewizji publicznej: dylematy misjonarza, Zeszyty Prasoznawcze, 

nr 3/4, Kraków 1996. 
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uwzględnione zostały także dodatkowe wskaźniki zaproponowane przez 

wykonawcę). 

 

Audycje informacyjne: 

Pluralizm, bezstronność i wyważenie: 

a) Liczba przekazów w jednym wydaniu; 

b) Ranga/waga nadana przekazom w serwisie (np. czy na pierwszych 

miejscach umieszczono ważne informacje krajowe, czy też inne?); 

c) Zróżnicowany dobór tematów przekazów ze względu na: geografię 

(świat-kraj-region) oraz opcję polityczną; 

d) Zachowanie proporcji w zakresie: tematów (światowych, krajowych 
i regionalnych); 

e) Zrównoważony udział przedstawicieli partii politycznych; 

f) Zrównoważony podział czasu poświęcony poszczególnym 
przekazom; 

g) Obecność lub brak przekazów mieszczących się w kategorii 
„infotainment”;  

h) Obecność lub brak forszpanu (zapowiedzi) przed rozpoczęciem 

serwisu/dziennika; 

i) Neutralność czytającego wiadomości (brak emocjonalnego 

stosunku do czytanych przekazów, m.in. poprzez stosowanie 
jednolitej tonacji głosu, a w przypadku telewizji neutralność w 

zakresie gestu, mimiki twarzy, niefaworyzowanie żadnego z 
przekazów poprzez okazywanie przychylności/życzliwości, afirmacji 

lub krytyki); 

j) Brak neutralności czytającego (m.in. obecność słów i zwrotów 
nacechowanych); 

k) Wyraźne oddzielenie informacji od komentarza oraz przytaczanie 
źródeł przekazywanych informacji;  

Inne niż ww. wskaźniki zaproponowane przez Wykonawcę: 

l) Zawartość informacji własnych (własne wywiady lub uzyskane 
wypowiedzi, własne źródła informacji, relacje korespondentów z 

terenu i z zagranicy) 

m) Jakość techniczna audycji (słyszalność nagrań, równy poziom 
dźwięku, brak hałasu lub nadmiaru głosów z tła) 

n) Współczynnik przystępności językowej, liczony według polskiego 
odpowiednika indeksu mglistości Roberta Gunninga – FOG-PL(A) 

 

Audycje publicystyczne: 

Pluralizm, bezstronność i wyważenie: 

a) Liczba tematów w jednym wydaniu audycji; 

b) Różnorodność tematyczna audycji (polityka, sprawy społeczne, 

gospodarcze, ekonomiczne, krajowe, zagraniczne, etc.); 

c) Wyważenie tematów (zachowanie proporcji czasowych dla 
realizowanych tematów, w zależności od ich rangi); 
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d) Właściwy dobór uczestników audycji – obecność ekspertów w danej 
dziedzinie, zachowanie pluralizmu w doborze przedstawicieli partii 

politycznych;  

e) Neutralny sposób przedstawienia uczestników audycji (bez 

faworyzowania/krytyki kogokolwiek); 

f) Zachowanie proporcji czasowych w zakresie wypowiedzi 
uczestników; 

g) Zachowanie przez prowadzącego roli moderatora dyskusji;  

h) Niewłaściwe zachowania prowadzącego – stawianie się w roli 
uczestnika dyskusji, emocjonalność wypowiedzi (używanie słów i 

zwrotów nacechowanych), przerywanie wypowiedzi innym 
uczestnikom;  

Inne niż ww. wskaźniki zaproponowane przez Wykonawcę: 

i) Poprawność językowa prowadzącego (używanie poprawnych form 
wypowiedzi, wyważony styl języka, błędy, jąkanie się, powtórzenia, 

nieartykułowane dźwięki, niewyraźna mowa) 

j) Kompetencje kompozycyjne (umiejętna kontrola tempa i 

potoczystości audycji, metody kontrolowania dynamiki dyskusji, 
panowanie nad proporcjami części składowych audycji, 

umieszczenie audycji w kontekście ramówki – zapowiedzi, blocking 
i stripping). Czynnik ten stanowi uzupełnienie punktu „g)” arkusza 

oceny 

k) Obraz audycji na stronie internetowej stacji. 

 

Współczynnik przystępności językowej zaproponowany jako jeden z 

dodatkowych wskaźników jakości audycji informacyjnych liczony jest 

według polskiego odpowiednika indeksu mglistości Roberta Gunninga – 

FOG-PL(A). Indeks ten jest według standardów polskich (współtwórcą tego 

standardu jest prof. Walery Pisarek) liczony według wzoru: 

FOG-PL (A) = 0,4 * (średnia liczba słów w zdaniu + 100 * stosunek 

liczby słów trudnych do wszystkich słów), gdzie A oznacza analizowaną 

próbę tekstu. Wyższy indeks FOG oznacza większą mglistość tekstu, do 

którego pełnej czytelności potrzebne jest odpowiednio wyższe 

wykształcenie. Przykładowo, poziom 6 tekstu oznacza przystępność na 

poziomie absolwenta szkoły podstawowej, poziom 12 wymaga 

wykształcenia na poziomie szkoły średniej. 

Wykonawcy analizy opracowali także całościowy współczynnik 

procentowy obiektywizmu audycji WOI(A), liczony według algorytmu, 
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będącego sumą ważoną zakodowanych wskaźników mnożonych przez 

przypisane im wagi.  

 

WOI (A) = ∑ 𝑤𝑗 ∗  𝑆𝑗 
n
𝑗=1 (𝐴), gdzie WOI (A) – oznacza wskaźnik 

obiektywizmu audycji A, Sj (A) – oznacza wartość surową wskaźnika j dla 

audycji A, wj – oznacza wagę wskaźnika j, n – oznacza liczbę wskaźników 

oceny. 

 

Operacjonalizacja wskaźników, system kodowania i sędziowie 

kompetentni 

 

Każdy z wymienionych w obu powyższych tabelach wskaźników podlegał 

dalszemu doprecyzowaniu umożliwiającemu uzyskiwanie spójności ocen 

różnych osób oceniających. Zdefiniowano w ten sposób system kodowania 

ocen liczbowych (wartości 0, 1 lub 2) w poszczególnych skalach 

odpowiadających wyróżnionym wskaźnikom. Dodatkowo wskaźnikom 

zostały nadane rangi (0,5; 1; 1,5; 2) określające wagę danego czynnika w 

ocenie całościowej jakości audycji. Poniższe tabele zawierają skrótowe 

instrukcje kodowania i rangi/wagi wskaźników dla audycji informacyjnych i 

publicystycznych. 

 

Kodowanie wskaźników jakości audycji informacyjnych 

 

Wskaźniki według kategorii Kodowanie 
Waga 
indeksu 

a) Liczba przekazów w jednym 
wydaniu; 

2=średnio mniej niż 

3 minuty na 1 materiał 
newsowy w serwisie TV a 

1 minuta w radiu; 
1=mniejsza liczba 

newsów; 0=skrajnie 
mała liczba newsów 

1 

b) Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. czy na 

pierwszych miejscach umieszczono 

2=pierwszy news na 
ważny i aktualny temat 

krajowy (nagłe 

dramatyczne zdarzenie, 

2 
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ważne informacje krajowe, czy też 
inne?); 

polityka, gospodarka) 
lub zagraniczny 

(dramatyczne 
zdarzenie), pierwsze 

cztery newsy (TV) lub 
dwa (PR) na temat 

najważniejszych kwestii 
danego dnia; 

1=pierwszy news na 
ważny temat 

zagraniczny, pierwsze 
cztery newsy na temat 

najważniejszych kwestii 

danego dnia; 0=else 

c) Zróżnicowany dobór tematów 

przekazów ze względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz opcję 

polityczną; 

2=informacje 

zróżnicowane 
geograficznie i 

politycznie; 
1=zróżnicowanie 

geograficzne, wyraźna 
przewaga informacji na 

temat jednej opcji 
politycznej; 0=else 

1,5 

d) Zachowanie proporcji w 
zakresie: tematów (światowych, 

krajowych i regionalnych); 

1=prawidłowe 

proporcje czasowe 
obecności tematów 

światowych, krajowych i 
regionalnych; 0=else 

1 

e) Zrównoważony udział 
przedstawicieli partii politycznych; 

2=zachowana 

równowaga udziału 
przedstawicieli strony 

rządzącej i opozycji; 
1=przedstawiciele 

jednej ze stron w 
nieznacznej przewadze; 

0=obecni 
przedstawiciele 

wyłącznie jednej partii 
politycznej 

1,5 

f) Zrównoważony podział czasu 
poświęcony poszczególnym 

przekazom; 

2=tematy zajmują 

czas według ważności; 
1=nadmiernie 

rozszerzony jeden z 
newsów; 0=kilka 

newsów nadmiernie 
rozszerzonych lub 

skróconych  

1,5 



12 
 

g) Obecność lub brak przekazów 

mieszczących się w kategorii 
„infotainment”;  

2=brak materiałów 
infotainmentowych; 

1=jeden materiał o 
nieznacznym 

zabarwieniu 
infotainmentowym w 

wydaniu weekendowym; 
0=obecne materiały 

infotainmentowe 

1 

h) Obecność lub brak forszpanu 

(zapowiedzi) przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

2=jasne zapowiedzi 
(zajawki) kilku 

najważniejszych 
tematów; 1=obecne 

zapowiedzi ale 
niepoprawnie lub 

nieczytelnie 
sformułowane; 0=brak 

forszpanu 

0,5 

i) Neutralność czytającego 
wiadomości (brak emocjonalnego 

stosunku do czytanych przekazów, 
m.in. poprzez stosowanie jednolitej 

tonacji głosu, a w przypadku telewizji 
neutralność w zakresie gestu, mimiki 

twarzy, niefaworyzowanie żadnego z 
przekazów poprzez okazywanie 

przychylności/życzliwości, afirmacji 
lub krytyki); 

2=zrównoważona 
tonacja głosu i poziom 

emocji prowadzącego; 
1=neutralność w tonacji, 

emocjonalność gestów i 
mimiki lub odwrotnie; 

0=nadmierna afirmacja 
lub negacja 

prezentowanych w 
materiale stanowisk 

2 

j) Brak neutralności czytającego 

(m.in. obecność słów i zwrotów 
nacechowanych); 

2=brak słownictwa 

nacechowanego; 
1=pojedyncze słowa lub 

zwroty nacechowane w 
tekstach prowadzącego; 

0=nadmierna obecność 
słów nacechowanych 

2 

k) Wyraźne oddzielenie informacji 
od komentarza oraz przytaczanie 

źródeł przekazywanych informacji;  

2=w pełni 
respektowane 

oddzielanie informacji od 

komentarza oraz 
poprawne 

przywoływanie 
wiarygodnych źródeł 

informacji; 
1=oddzielanie informacji 

od komentarza ale błędy 
lub braki we wskazaniu 

źródła informacji albo 

2 
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niewiarygodne źródło 
informacji; 

0=uchybienie rażące 
jednemu lub obu 

zasadom rzetelnego 
dziennikarstwa 

l) Zawartość informacji własnych 

(własne wywiady lub uzyskane 
wypowiedzi, własne źródła informacji, 

relacje korespondentów z terenu i z 
zagranicy) 

2=więcej niż jeden 
news w znacznej mierze 

oparty o własne 

wiarygodne źródła 
informacji (setki, 

wywiady, relacje 
korespondentów); 

1=jeden news z 
przywołaniem własnego 

źródła informacji; 
0=brak własnych źródeł 

informacji 

1,5 

m) Jakość techniczna audycji 
(słyszalność nagrań, równy poziom 

dźwięku, brak hałasu lub nadmiaru 
głosów z tła) 

2=doskonała jakość 
edytorska audycji 

(dźwięk, obraz, 
kadrowanie, montaż, 

obudowa graficzna); 
1=wystarczająca jakość 

edytorska; 0=błędy 
techniczne 

1,5 

n) Współczynnik przystępności 
językowej, liczony według polskiego 

odpowiednika indeksu mglistości 

Roberta Gunninga – FOG-PL(A) 

2=wartość FOG od 7 
do 12; 1=wartość FOG 

od 13 do 15; 0=wartość 

FOG powyżej 15 

1 

 

 
Kodowanie wskaźników jakości audycji publicystycznych 

 
 

Wskaźniki według 

kategorii 
Kodowanie 

Waga 

indeksu 

a) Liczba tematów w 

jednym wydaniu audycji; 

2=optymalna liczba 

tematów w audycji lub 
aspektów jednego tematu; 

1=poprawna liczba tematów 
z nadmiernie rozbudowanym 

jednym z nich; 0=zbyt mała 

liczba tematów  

1 

b) Różnorodność 

tematyczna audycji (polityka, 
sprawy społeczne, 

2=zróżnicowanie 

tematyczne; 1=jeden temat 
dominujący z wieloma 

1 
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gospodarcze, ekonomiczne, 
krajowe, zagraniczne, etc.); 

wyraźnie wyróżnionymi 
aspektami; 0=jeden temat 

omawiany jednoaspektowo  

c) Wyważenie tematów 

(zachowanie proporcji 
czasowych dla realizowanych 

tematów, w zależności od ich 
rangi); 

2=proporcje czasu 

poświęconego na 
poszczególne tematy 

(aspekty) właściwie dobrane 
do ich rangi; 1=nadmierny 

czas poświęcony jednemu z 

tematów (aspektów); 
0=proporcje czasu na 

poszczególne tematy 
(aspekty) zaburzone 

1,5 

d) Właściwy dobór 
uczestników audycji – obecność 

ekspertów w danej dziedzinie, 

zachowanie pluralizmu w 
doborze przedstawicieli partii 

politycznych;  

2=pluralizm w doborze 
uczestników audycji lub 

uzasadniona charakterem 
audycji obecność jednego 

przedstawiciela partii 

politycznych; 1=uczestnicy 
lub uczestnik audycji nie jest 

politykiem (ekspert); 
0=nieuzasadniony brak 

pluralizmu w doborze gości 

1,5 

e) Neutralny sposób 

przedstawienia uczestników 
audycji (bez 

faworyzowania/krytyki 
kogokolwiek); 

1=przedstawienie 

jednolite; 0=przedstawianie 
z komentarzem lub 

złośliwością 

2 

f) Zachowanie proporcji 

czasowych w zakresie 

wypowiedzi uczestników; 

1=proporcje czasu 

wypowiedzi rozłożone 
równomiernie; 0=wyraźna 

przewaga czasu trwania 
wypowiedzi jednej z 

obecnych stron 

2 

g) Zachowanie przez 
prowadzącego roli moderatora 

dyskusji;  

2= pytania o fakty i o 
opinie, rzeczowe 

komentarze; 1=zadawanie 
wyłącznie pytań o opinie; 

0=nadmierna aktywność, 
niepotrzebne komentarze;  

2 

h) Niewłaściwe zachowania 
prowadzącego – stawianie się w 

roli uczestnika dyskusji, 
emocjonalność wypowiedzi 

(używanie słów i zwrotów 
nacechowanych), przerywanie 

2=zrównoważona tonacja 
głosu i poziom emocji 

prowadzącego, nieliczne 

słowa nacechowane; 
1=dostrzegalna w głosie 

życzliwość wobec któregoś z 
prezentowanych stanowisk; 

2 
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wypowiedzi innym 
uczestnikom;  

0=nieuzasadnione 
zróżnicowanie tonu i 

emocjonalności głosu 
prowadzącego, nadmierna 

afirmacja lub negacja 
prezentowanych w materiale 

stanowisk 

i) Poprawność językowa 

prowadzącego (używanie 

poprawnych form wypowiedzi, 
wyważony styl języka, błędy, 

jąkanie się, powtórzenia, 
nieartykułowane dźwięki, 

niewyraźna mowa) 

2=bezbłędny język 

prowadzącego, poprawna 

wymowa i styl; 1=nieliczne 
błędy językowe; 0=błędy, 

jąkanie się, powtórzenia, 
nieartykułowane dźwięki, 

niewyraźna mowa 

1,5 

j) Kompetencje 

kompozycyjne (umiejętna 
kontrola tempa i potoczystości 

audycji, metody kontrolowania 

dynamiki dyskusji, panowanie 
nad proporcjami części 

składowych audycji, 
umieszczenie audycji w 

kontekście ramówki – 
zapowiedzi, blocking i 

stripping). Czynnik ten stanowi 
uzupełnienie punktu „g)” 

arkusza oceny 

2=opanowana kontrola 
tempa audycji, jej struktury, 

proporcji czasowych, 

odniesienia do innych 
elementów ramówki 

programu; 1=nieliczne błędy 
w kontroli kompozycji 

audycji; 0=brak kompetencji 
kompozycyjnych, 

nieumiejętne prowadzenie 
audycji 

1,5 

k) Obraz audycji na stronie 
internetowej stacji. 

2=wyczerpujące i szybko 

zamieszczone informacje o 

audycji na stronie 
internetowej nadawcy, 

czytelny dostęp do tych 
informacji i do zapisu samej 

audycji; 1= obecne 
informacje o audycji na 

stronie internetowej, ale 
niepełne i trudne do 

znalezienia; 0=brak 
informacji o audycji na 

stronie nadawcy 

1 

 

Rangi (wagi wskaźników) zostały nadane w efekcie badania fokusowego 

przeprowadzonego z udziałem grupy ekspertów z dziedziny medioznawstwa 

odpowiedzialnych za kontrolę jakości przeprowadzonego monitoringu. 

Uzyskane skalowania dwóch zestawów czynników oceny jakości (dla audycji 
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informacyjnych i publicystycznych) dokonane przez ośmioro sędziów 

kompetentnych poddane zostały analizie zgodności. Zastosowana została 

metoda liczenia miary zgodności Alfa Krippendorfa. Uzyskany został 

satysfakcjonujący wynik pozwalający przyjąć nadanie wag czynnikom za 

uzgodnione. Wynik tego uzgodnienia zawiera się w trzeciej kolumnie 

powyższych tabel. 

Przeprowadzone zostało następnie badanie spójności ocen sędziów 

kompetentnych w odniesieniu do kilku wybranych audycji pilotażowych 

(informacyjnych i publicystycznych). Na części z tych audycji dokonano 

oceny w parach sędziów oceniających, poprzez zastosowanie triangulacji. 

Wszystkie te testy wykazały zasadniczą spójność kodowania a zatem 

zgodność sędziów kompetentnych także w tym zakresie. 

Algorytm obliczania „współczynnika obiektywizmu” WOI (A) wyrażany 

był procentowo, przy przyjęciu za 100% maksymalnych możliwych ocen do 

uzyskania w każdej skali. W celach ilustracyjnych, bardziej niż 

interpretacyjnych, autorzy badania posłużyli się słowną interpretacją 

wyniku procentowego, przyjmując, że ocena powyżej 90% może być 

uznana za „bardzo wysoką”, od 80% do 90% za „wysoką”, od 70% do 80% 

za „niezbyt wysoką” a poniżej 70% za „niską”. Współczynnik WOI (A), jako 

wielkość liczbowa, służyła także w określeniu średnich wyników dla 

poszczególnych prowadzących audycje bądź czytających serwisy 

informacyjne, a następnie dla poszczególnych audycji osobno i sumarycznie 

dla obu głównych kategorii audycji. 

 

Badana próba 

 

Jednostką podlegającą analizie jakościowej była pojedyncza audycja, w 

wypadku audycji informacyjnych zwykle składająca się z szeregu newsów 

(wydzielonych informacji, w terminologii zleceniodawcy nazywanych 

„przekazami”). Ze względu na charakter i cel analizy ocenie nie podlegały 

pojedyncze newsy (elementy składowe audycji informacyjnych) z osobna, 

zatem wnioski z analizy jakościowej w mniejszym stopniu dotyczą pracy 
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autorów pojedynczych „przekazów” (reporterów, researcherów, 

operatorów, montażystów), a w większym wydawców i redaktorów audycji 

i, w stopniu najwyższym, lektorów („anchorów”, gospodarzy audycji, 

czytających). W wypadku audycji publicystycznych ocena jakościowa nie 

dotyczy zachowania gości, zaproszonych uczestników, skupia się natomiast 

na pracy gospodarzy audycji i, w mniejszym stopniu, ich redaktorów i 

wydawców.  

Do zanalizowania jakościowego badanych prób tygodniowych programu 

wybrano reprezentatywne próby audycji informacyjnych oraz zróżnicowane 

próby audycji publicystycznych. Bazą do wieloczynnikowej analizy 

jakościowej ze względu na pluralizm, bezstronność, niezależność i 

wyważenie w zakresie audycji informacyjnych jest zestaw wszystkich 

głównych wydań „Informacji Dnia”, nadawanych o pełnych godzinach oraz 

trzydniowa (spośród pięciu dni, w których były emitowane) próba 

skróconych wydań tej samej audycji. Liczba analizowanych skróconych 

wydań programu informacyjnego została ograniczona, ponieważ wydania te 

w znacznie mniejszej mierze stanowią o pluralizmie, bezstronności, 

niezależności i wyważeniu. Jako jedno z głównych wydań „Informacji dnia” 

zostało natomiast uwzględnione jego wydanie, emitowane jako część pasma 

„Podsumowanie dnia”. 

Audycje informacyjne takie jak „Informacje gospodarcze”, „Serwis 

giełdowy”, „Wiadomości z życia Kościoła” czy „Prognoza pogody” są 

serwisami specjalistycznymi (ekonomia, pogoda, sytuacja na drogach) i 

choć oczywiście wspierają misję informacyjną i edukacyjną nadawcy 

publicznego, nie stanowią o pluralizmie, bezstronności, niezależności i 

wyważeniu. Stanowiący zestawienie wiadomości z innych mediów „Przegląd 

prasy” także takiego waloru w zakresie wskazywania na spełnianie 

jakościowych parametrów misji nie posiada. Jeśli chodzi o czas trwania 

audycje te – w porównaniu do serwisu „Informacje Dnia” – stanowią 

niewielką część badanej próby programu. 
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Dobór zestawu audycji publicystycznych do całościowego badania 

według zestawu parametrów oceny jakości z punktu widzenia wypełniania 

misji określonej w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o 

radiofonii i telewizji (Dz.U.2016.639 ze zmianami) miał również charakter 

celowy, ale w wariancie kwotowym. Z wszystkich audycji publicystycznych 

zostały zbadane audycje o różnej formie – zarówno prowadzone przez 

różnych dziennikarzy w zależności od dnia, jak i mające stałego 

prowadzącego. Badana próba objęła audycje „Rozmowa polityczna PR24”, 

„Debata Poranka”, „Kulisy spraw”, „Światowa Szachownica”, „Świat w 

powiększeniu”, „Świat w południe”, znalazły się audycje emitowane raz 

tygodniu. Różnią się one zarówno formatem (jeden lub kilku gości), 

doborem rozmówców (politycy, publicyści, eksperci), długością trwania, 

porą emisji, jak i jej częstotliwością (od emisji raz w tygodniu, przez 

wydania obecne na antenie od poniedziałku do piątku, aż po program 

emitowany codziennie, siedem dni w tygodniu). 

Zatem w doborze kwotowym uwzględniono zarówno kryterium formy 

audycji (debata, wywiad), jak i porę nadawania (pasmo poranne, pasmo 

popołudniowe) oraz cykliczność (audycje codzienne, audycje w cyklu 

tygodniowym). 

 

Opisowa ocena sumaryczna 

 

Poza wieloczynnikową opisową analizą poszczególnych audycji, zawartą 

w części B raportu, podsumowane zostały uwagi zawarte w tych 

szczegółowych analizach dotyczące w szczególności: 

W wypadku audycji informacyjnych: 

Obszaru geograficznego najczęściej obecnego w przekazie 

informacyjnym nadawcy. 

Najczęściej pojawiającej się tematyki i ewentualnych dysproporcji w 

nadanych tej tematyce rangach (miejsce w audycji, czas poświęcony). 

Gatekeepingu – obecności najważniejszych kwestii i ich atrybutów, 

kolejności ich umieszczenia w serwisie. 
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Źródła inspiracji newsa i jego aktualności. 

Stopnia uramowienia przekazu (jednostronność lub wielostronność 

przekazu). 

Stopnia złożoności poszczególnych newsów (zrozumiałość całości 

przekazu, logika poszczególnych elementów newsa – setki, voice-over, 

komentarze z offu, stand-upy, wprowadzenia prowadzącego). 

Ogólnej oceny tempa i konstrukcji audycji (liczba newsów, proporcje 

czasu, dyscyplina w czasie rozpoczęcia i zakończenia, poprawności 

forszpanów). 

Formy przekazu (wiadomość czytana, relacja reporterska, relacja 

reporterska z setkami, relacja live, materiał archiwalny, felieton filmowy, 

impresja). 

Stopnia samodzielności w przygotowywaniu serwisów informacyjnych 

(udział materiałów i relacji własnych). 

Szerokości źródeł informacji – liczby korespondentów w terenie, liczby 

korespondentów z kraju i z zagranicy, informacje z mediów 

społecznościowych. 

Bezstronności w prezentowanych opiniach (proporcje udziału 

ewentualnych stron politycznych, obecność lub brak pozawerbalnych 

sugestii obrazem lub dźwiękiem, obecność ocen wartościujących w tekstach 

offu). 

Zachowania podstawowych reguł dziennikarstwa informacyjnego 

(zasada oddzielania komentarza od informacji, poprawne przytaczanie 

źródeł informacji, prezentacja faktów, ich przyczyn i skutków). 

Neutralności w czytaniu wiadomości (pod względem tonu, emocji, 

tempa). 

Poprawności językowej i poziomu przystępności przekazu. 

Oprawy graficznej i wizualnej (w wypadku programu telewizyjnego – 

infografiki, belki, animacje). 

Zdarzających się błędów konstrukcyjnych i technicznych. 

 

W wypadku audycji publicystycznych: 
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Staranności kompozycyjnej prowadzącego lub prowadzących 

(zapowiedź i prezentacja uczestników, liczba przerwań i dopowiedzeń, 

kontrola tempa i proporcji tematów i pojedynczych wypowiedzi). 

Zrównoważonego podziału czasu audycji (pomiędzy uczestników, 

pomiędzy tematy i ich aspekty). 

Neutralności i bezstronności prowadzącego (w doborze tematów, 

doborze uczestników, w tonie wypowiedzi, obecności emocji). 

Poprawności warsztatowej (kompetentne zadawanie pytań, unikanie 

komentarza, pytanie o fakty i opinie). 

Poprawności językowej w zakresie wymowy, formy wypowiedzi, mowy 

ciała, intonacji). 

Obecności zapisu audycji i jej obrazu na stronie internetowej nadawcy. 

 

Wskazane zostały też walory i niedostatki, mocne i słabe strony całości 

programu w realizacji zadań ustawowych i planów programowych. 
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A.  Struktura gatunkowa programu 

 

Tabela 1. Udział godzinowy i procentowy poszczególnych kategorii 

audycji (zgodnie z art. 21, ust. 1 ustawy o rtv) w tygodniowym czasie 

nadawania. 

 

Kategorie audycji                     

łącznie w roku        

 Łączny 
czas 

nadawania 

Udział 

czasu  w  

programie  
(% ) 

Czas 

trwania 

warstwy 
słownej 

Udział 
słowa  

(%) 

Czas 

trwania 

warstwy 
muzycznej 

Udział 
muzyki  

(%) 

Czas 
trwania 

premier 

Udział 
premier 

(%) 

Czas 
trwania 

powtórek 

Udział 
powtórek 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

INFORMACJA 34:39:35 20,63% 34:39:35 20,63%     34:39:35 20,63% 00:00:00 0,00% 

PUBLICYSTYKA 105:16:23 62,66% 105:16:23 62,66%     65:37:52 39,07% 39:38:31 23,60% 

KULTURA 05:04:22 3,02% 05:04:22 3,02% 0:00:00 0,00% 04:49:10 2,87% 00:15:12 0,15% 

EDUKACJA 08:52:10 5,28% 08:02:40 4,79% 0:00:00 0,00% 07:42:41 4,59% 01:09:29 0,69% 

SPORT 04:43:46 2,82% 04:43:46 2,82%     04:43:46 2,82% 0:00:00 0,00% 

ROZRYWKA 00:00:00 0,00% 0:00:00 0,00% 0:00:00 0,00% 00:00:00 0,00% 0:00:00 0,00% 

Ogłoszenia 
nadawcy 

0:00:00 0,00%                 

Autopromocja  01:27:33 0,87%                 

Reklama 07:56:11 4,72%                 

Razem  168:00:00 100,0% 157:46:46 93,9% 0:00:00 0,0% 117:33:04 70,0% 41:03:12 24,4% 

W tym:                 

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym 

odbiorców 
00:33:54 0,3%         
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Wykres I. Udział procentowy poszczególnych kategorii i innych 

elementów programu (autopromocja, reklama).  

 

 

Wykres II. Udział procentowy słowa, muzyki, reklamy i autopromocji. 

 

 

  

20,63%

62,66%

3,02%

5,28%

2,82% 4,7% 0,9%

Struktura gatunkowa

Informacja Publicystyka

Kultura Edukacja

Sport Reklama i telesprzedaż

Autopromocja i ogłoszenia nadawcy

93,92%

4,7%

0,9%

Udział słowa i muzyki

Słowo Reklama i telesprzedaż Autopromocja i ogłoszenia nadawcy
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Wykres III. Udział premier 

 

 

 

 

B. Opis zawartości programu 

 

INFORMACJA 
  

a) Informacje polityczne, ekonomiczno-gospodarcze, społeczne, krajowe 

i zagraniczne (tj. dzienniki i inne audycje informacyjne, w tym serwisy 
gospodarcze i dla rolników, z wyłączeniem odrębnych serwisów 

kulturalnych i sportowych)  
 

Tytuł/nazwa audycji; Informacje dnia PR24 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

10.07.2017: 00:00:02, 01:00:00, 

02:00:01, 03:00:00, 04:00:00, 
05:00:00, 06:00:00, 07:00:00, 

08:00:00, 09:00:00, 10:00:00, 
11:00:00, 12:00:00, 13:00:00, 

15:00:00, 16:00:00, 17:00:00, 
18:00:00, 19:00:00, 20:00:00, 

22:00:00, 23:00:00. 

11.07.2017: 00:00:00, 01:00:00, 

02:00:00, 03:00:00, 04:00:00, 

70,0%

24,4%

5,6%

Premiery Powtórki Inne (ogłoszenia nadawcy, autopromocja, reklamy)
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05:00:00, 06:00:00, 07:00:00, 
08:00:00, 09:00:00, 10:00:00, 

11:00:00, 12:00:00, 13:00:00, 
14:00:00, 15:00:00, 16:00:00, 

17:00:00, 18:00:00, 19:00:00, 
20:00:00, 22:00:00, 23:00:00. 

12.07.2017: 00:00:00, 01:00:00, 
02:00:00, 03:00:00, 04:00:00, 

05:00:00, 06:00:00, 07:00:00, 
08:00:00, 09:00:00, 10:00:00, 

11:00:00, 12:00:00, 13:00:00, 
14:00:00, 15:00:00, 16:00:00, 

17:00:16, 18:00:00, 19:00:00, 

20:00:00, 22:00:00, 23:00:00. 

13.07.2017: 00:00:00, 01:00:00, 

02:00:00, 03:00:00, 04:00:00, 
05:00:00, 06:00:00, 07:00:00, 

08:00:00, 09:00:00, 10:00:00, 
11:00:00, 17:00:00, 18:00:00, 

19:00:00, 20:00:00, 22:00:00, 
23:00:00. 

14.07.2017: 00:00:00, 01:00:00, 
02:00:00, 03:00:00, 04:00:00, 

05:00:00, 06:00:00, 07:00:00, 
08:00:00, 09:00:00, 10:00:00, 

11:00:00, 12:00:00, 13:00:00, 
14:00:00, 15:00:00, 16:00:00, 

17:00:00, 18:00:00, 19:00:00, 

20:00:00, 22:00:00, 23:00:00. 

15.07.2017: 00:00:00, 01:00:00, 

02:00:00, 03:00:00, 04:00:00, 
05:00:00, 06:00:00, 07:00:00, 

08:00:00, 09:00:00, 10:00:00, 
11:00:00, 12:00:00, 13:00:00, 

14:00:00, 15:00:00, 16:00:00, 
17:00:00, 18:00:00, 19:00:00, 

20:00:00, 22:00:00, 23:00:00. 

16.07.2017: 00:00:00, 01:00:00, 

02:00:00, 03:00:00, 04:00:00, 
05:00:00, 06:00:00, 07:00:00, 

08:00:00, 09:00:00, 10:00:00, 
11:00:00, 12:00:00, 13:00:00, 

14:00:00, 15:00:00, 16:00:00, 

17:00:00, 18:00:00, 19:00:00, 
20:00:00, 22:00:00, 23:00:00. 
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Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 
warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:05:30 

Średni czas trwania warstwy 

słownej: 00:05:30  

Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
14:13:25 

Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 14:13:25 

 

Łączny czas trwania powtórek 

danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 

audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną 
tematyką audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

W planie oznaczone jako 

„Wiadomości”. Audycja nadana 

zgodnie z planem z zakresie formy, 
treści i pór emisji. Mniejsza 

częstotliwość nadawania niż w planie 
programowym.  

Krótka charakterystyka audycji Najnowsze informacje z kraju i ze 
świata przygotowane przez 

reporterów PR24  

 
ANALIZA JAKOŚCIOWA: 

Informacje Dnia 

10 lipca 2017 

Godzina 00:00:00 

Prowadzący Robert Kawka 

Tematy newsów 

Wpisanie obiektów w Tarnowskich Górach na 
listę Unesco; detonacja niewybuchu w Orzyszu; 

policyjne podsumowanie zamieszek w Niemczech 
podczas szczytu G20; maluch dla Toma Hanksa 

zaprezentowany w Bielsku-Białej; kontuzja 
Rafała Majki w TdF 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Element w przedostatnim newsie 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Sporadyczne błędy czytającego 
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n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 91,03% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 01:00:00 

Prowadzący Robert Kawka 

Tematy newsów 

Wyzwolenie Mosulu z rąk ISIS; zapewnienie 

sekretarza ONZ o wsparciu dążeń do pokoju w 
Donbasie; proces nastolatek, które podpaliły 

jeża; mecz Radwańska vs. Kuzniecowa 

a) Liczba newsów 4, Nieznacznie zbyt mała 

b) Ranga/Waga 

Zrównoważone poprawnie, ale brak wiadomości 

krajowej na pierwszym miejscu 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 92,31% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 02:00:00 

Prowadzący Robert Kawka 

Tematy newsów 

Wpisanie Tarnowskich Gór na listę UNESCO; 

zawieszenie broni w Syrii; 9 etap TdF i upadek 
Rafała Majki; festiwal bluesa w Suwałkach 

a) Liczba newsów 4, nieznacznie zbyt mała 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 
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m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 94,87% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 03:00:00 

Prowadzący Robert Kawka 

Tematy newsów 

Detonacja niewybuchu z Białegostoku; rocznica 

operacji „Ostra Brama”; sztuczna plaża otwarta 
w Brukseli; kontuzja Rafała Majki w TdF; 

przygotowania do The Word Games we 
Wrocławiu; 

a) Liczba newsów 5, poprawna 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa 

Nieznacznie zachwiana przez zbyt krótką 

pierwszą wiadomość 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 93,59% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 04:00:00 

Prowadzący Robert Kawka 

Tematy newsów 

Wyzwolenie Mosulu z rąk ISIS – reakcje we 

Francji; Maluch dla Toma Hanksa; letnie skoki 
narciarskie w Wiśle; posiadanie zwierząt 

zwiększa ryzyko ukąszenia przez kleszcze; 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała 

b) Ranga/Waga Brak krajowej wiadomości na pierwszym miejscu 

c) Zróżnicowanie – 

geogr./polit. Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów 

–świat/polska  Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie – 

politycy Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 
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g) Infotainment 

Element infotainment, bardzo wysoko 

umieszczony; 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 87,18% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 05:00:00 

Prowadzący Robert Kawka 

Tematy newsów 

Pożar na słynnym londyńskim targowisku; 
zabytki w Tarnowskich Górach na liście UNESCO; 

policyjne podsumowanie zamieszek; w 
Niemczech podczas szczytu G20; wyzwolenie 

Mosulu 

a) Liczba newsów 4, nieznacznie zbyt mała 

b) Ranga/Waga 

Poprawna (jako pierwsza zagraniczna i skrócona, 

ale nagła informacja) 

c) Zróżnicowanie – 

geogr./polit. Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów 
–świat/polska  Przewaga wiadomości zagranicznych 

e) Zrównoważenie – 
politycy Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 91,3% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 06:00:00 

Prowadzący Aleksandra Kozera 

Tematy newsów 

Kolejne przesłuchania przed komisją 
weryfikacyjną; detonacja niewypału z 

Białegostoku; kolejna runda negocjacji w 
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sprawie Syrii; prezydent Niemiec o zamieszkach 

w trakcie szczytu G20; Tarnowskie Góry na liście 
UNESCO 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała 

b) Ranga/Waga Poprawna 

c) Zróżnicowanie – 
geogr./polit. Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów 
–świat/polska  Zachowana 

e) Zrównoważenie – 

politycy Wypowiedź tylko przedstawiciela PiS; 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 07:00:00 

Prowadzący Aleksandra Kozera 

Tematy newsów 

Przesłuchania przed komisją weryfikacyjną i 
wezwanie dla Hanny Gronkiewicz-Waltz; 

detonacja niewypału z Białegostoku; prezydent 
Niemiec o zamieszkach w trakcie szczytu G20; 

sekretarz generalny NATO z wizytą w Kijowie; 
maluch dla Toma Hanksa 

a) Liczba newsów 5, nieznacznie zbyt mała 

b) Ranga/Waga Poprawna 

c) Zróżnicowanie – 
geogr./polit. Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów 
–świat/polska  Zachowana 

e) Zrównoważenie – 

politycy Wypowiedź tylko przedstawicieli PiS; 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Element w ostatniej wiadomości 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 
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m) Jakość techniczna 

Generalnie poprawna; pod koniec serwisu błąd 

realizacyjny – słychać inną osobę w tle; 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 85,90% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 08:00:00 

Prowadzący Aleksandra Kozera 

Tematy newsów 

Jarosław Sellin o miesięcznicy smoleńskiej; 
Detonacja niewybuchu z Białegostoku; kolejna 

runda negocjacji ws. pokoju w Syrii; policyjne 
podsumowanie zamieszki w Hamburgu przed 

szczytem G20 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała 

b) Ranga/Waga 

Pierwsza informacja oparta na opinii, nie na 

faktach; pozostałe ułożone poprawnie 

c) Zróżnicowanie – 

geogr./polit. 

Zróżnicowanie geograficzne, przewaga partii 

rządzącej w newsach krajowych 

d) Proporcja tematów 
–świat/polska  Zachowana 

e) Zrównoważenie – 
politycy Wypowiedź tylko przedstawiciela PiS; 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 80,77% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 09:00:00 

Prowadzący Aleksandra Kozera 

Tematy newsów 

Jarosław Sellin o blokujących miesięcznicę 

smoleńską; zatrzymanie Bogusława P., 

oskarżonego o korupcję; kolejne przesłuchania 
w komisji weryfikacyjnej; alert pogodowy dla 

kilku województw; kolejna transza pożyczki dla 
Grecji i dyskusja o sytuacji w strefie euro 

a) Liczba newsów 5, minimalna wystarczająca liczba 

b) Ranga/Waga 
Pierwsza informacja oparta na opinii, nie na 
faktach; pozostałe ułożone poprawnie 
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c) Zróżnicowanie – 

geogr./polit. 

Zróżnicowanie geograficzne; przewaga partii 

rządzącej w newsach krajowych 

d) Proporcja tematów 
–świat/polska  

Przewaga wiadomości krajowych, ale obecny 
news zagraniczny 

e) Zrównoważenie – 
politycy Wypowiedź tylko przedstawicieli PiS; 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 87,18% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 10:00:00 

Prowadzący Aleksandra Kozera 

Tematy newsów 

Komentarze do miesięcznicy smoleńskiej – różni 
politycy; kolejne przesłuchania w komisji 

weryfikacyjnej; alert pogodowy dla kilku 
województw; D. Trump wycofuje się z propozycji 

współpracy z Rosją; blokada kont dżihadystów 

a) Liczba newsów 5, nieznacznie zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga 

Pierwsza informacja oparta na opinii, nie na 

faktach; pozostałe ułożone poprawnie 

c) Zróżnicowanie – 

geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 
–świat/polska  Zachowane 

e) Zrównoważenie – 
politycy Przewaga wypowiedzi polityków PiS 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 91,03% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 11:00:00 

Prowadzący Aleksandra Kozera 

Tematy newsów 

Zapowiedź pierwszej decyzji komisji 

weryfikacyjnej; różne komentarze; do 
zatrzymanie Bogusława P., podejrzanego o 

korupcję; Zarzuty próby morderstwa dla 
chuliganów z Hamburga; kolejna runda 

negocjacji ws. pokoju w Syrii; Problem zwierząt 
porzucanych w  wakacje; 

a) Liczba newsów 5, nieznacznie zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Układ poprawny 

c) Zróżnicowanie – 

geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 
–świat/polska  Zachowane 

e) Zrównoważenie – 
politycy Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna 
Poprawna, lekkie połączenie podczas łączeń 
reporterskich 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 96,15% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 12:00:00 

Prowadzący Aleksandra Kozera 

Tematy newsów 

W Białymstoku znaleziono kolejny niewybuch; 

Zapowiedź pierwszej decyzji komisji 
weryfikacyjnej; możliwe scenariusze 

miesięcznicy smoleńskiej – Sellin, nowoczensa; 
zarzuty próby morderstwa dla chuliganów z 

Hamburga 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Układ poprawny 

c) Zróżnicowanie – 
geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 

–świat/polska  Zachowane 

e) Zrównoważenie – 

politycy Zachowane 
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f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 97,44% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 13:00:00 

Prowadzący Aleksandra Kozera 

Tematy newsów 

Zapowiedź pierwszej decyzji komisji 
weryfikacyjnej; kolejny niewybuch w 

Białymstoku; skazany za spalenie kukły żyda ma 
odbyć karę w więzieniu; decyzja sądu ws. opłaty 

klimatycznej w Zakopanem; Donald Trump 

wycofał się z deklaracji współpracy z Rosją ws. 
cyberbezpieczeństwa 

a) Liczba newsów 5, nieznacznie zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Układ poprawny 

c) Zróżnicowanie – 

geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 

–świat/polska  Zachowane 

e) Zrównoważenie – 
politycy Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 97,44% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Godz. 14 – brak serwisu, transmisja konferencji prasowej; 
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Godzina 15:00:00 

Prowadzący Maja Borkowska 

Tematy newsów 

Decyzja komisji weryfikacyjnej ws. działki przy 

Twardej; PiS; PO; Nowoczesna; apel rodzin ofiar 
katastrofy smoleńskiej o zaprzestanie protestów 

podczas miesięcznicy smoleńskiej; raport NBP o 
inflacji i wzroście gospodarczym; Ukraina 

zamierza dostosować swoją armię do 
standardów NATO 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Układ poprawny 

c) Zróżnicowanie – 

geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 
–świat/polska  Zachowane 

e) Zrównoważenie – 
politycy Zachowane 

f) Równowaga czasowa Nadmiernie rozbudowany pierwszy news 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 93,59% 

  Bardzo współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 16:00:00 

Prowadzący Maja Borkowska 

Tematy newsów 

Decyzja komisji weryfikacyjnej ws. działki przy 

Twardej ; postulat Naczelnej Rady Lekarskiej, by 

do przedszkola przyjmować tylko zaszczepione 
dzieci; większość frakcji w PE chce 

zagwarantowania praw obywateli UE w Wlk. 
Brytanii po Brexicie; opóźnienia w budowie 

Domu Polskiego we Lwowie 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Układ poprawny 

c) Zróżnicowanie – 
geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 

–świat/polska  Zachowane 

e) Zrównoważenie – 

politycy Zachowane 
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f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 97,44% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 17:00:00 

Prowadzący Maja Borkowska 

Tematy newsów 

Decyzja komisji weryfikacyjnej ws. działki przy 
Twardej; nie odbyło się posiedzenie Rady 

Dialogu Społecznego (brak kworum); remont na 
centralnej magistrali kolejowej, opóźnienia 

między Krakowem a Warszawą; 

a) Liczba newsów 3, znacząco zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Układ poprawny 

c) Zróżnicowanie – 

geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 

–świat/polska  Zachowane 

e) Zrównoważenie – 
politycy Zachowane 

f) Równowaga czasowa Nadmiernie rozbudowana pierwsza wiadomość 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Pogorszenie jakości w łączeniu telefonicznym;  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 87,18% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 18:00:00 

Prowadzący Maja Borkowska 

Tematy newsów 

Decyzja komisji weryfikacyjnej ws. działki przy 

Twardej; Zmiana terminu posiedzenia sejmu już 
za dwa dni – decyzja konwentu seniorów; 
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obchody miesięcznicy smoleńskiej i apel rodzin 

ofiar katastrofy;  

a) Liczba newsów 3, znacząco zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Układ poprawny 

c) Zróżnicowanie – 

geogr./polit. 

Tylko wiadomości krajowe; zróżnicowane głosy 

polityczne 

d) Proporcja tematów 

–świat/polska  Zaburzone – tylko newsy krajowe 

e) Zrównoważenie – 
politycy Zachowane 

f) Równowaga czasowa 
Zachowana równowaga, ale układ zaburzony 
przez wydłużenie wszystkich newsów 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 80,77% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 19:00:00 

Prowadzący Ewa Worobiec 

Tematy newsów 

Obchody miesięcznicy smoleńskiej; reporter; 
decyzja komisji weryfikacyjnej ws. działki przy 

Twardej; Brytyjskie propozycje ws. imigrantów 
są niewystarczające – mówi główny negocjator 

ze strony PE; 
 

 

a) Liczba newsów 3, znacząco zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Układ poprawny 

c) Zróżnicowanie – 

geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 

–świat/polska  Poprawna 

e) Zrównoważenie – 
politycy Zachowane 

f) Równowaga czasowa 
Nadmiernie wydłużona wiadomość o komisji 
weryfikacyjnej;  

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 



37 
 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Pogorszenie jakości w łączeniu telefonicznym;  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 83,33% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 20:00:00 

Prowadzący Ewa Worobiec 

Tematy newsów 

Obchody miesięcznicy smoleńskiej; reporter; 

decyzja komisji weryfikacyjnej ws. działki przy 
Twardej; T. May zdała w parlamencie relację z 

wizyty na szczycie G20;  

a) Liczba newsów 3, znacząco zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Układ poprawny 

c) Zróżnicowanie – 

geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 

–świat/polska  Poprawna 

e) Zrównoważenie – 
politycy Zachowane 

f) Równowaga czasowa 
Układ serwisu zaburzony przez zbyt długie 
wszystkie wiadomości  

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna 

Pogorszenie jakości w nagraniach reporterskich; 

drobne błędy czytającej;  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 79,49% 

  
Umiarkowanie wysoki współczynnik 
obiektywizmu 

 

Godzina 21:00:00 

Prowadzący Ewa Worobiec 

Tematy newsów 

Podsumowanie dnia, początek serwisu o 
21:01:00 

 
Obchody miesięcznicy smoleńskiej i 

kontrmanifestacja - materiał podzielony na kilka 

wątków; decyzja komisji weryfikacyjnej ws. 
działki przy Twardej - różnorodne komentarze; 
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PO chce wycofania podwyżki cen paliw; raport 

NBP o inflacji i wzroście gospodarczym; 
zatrzymanie Bogusława P. pod zarzutem 

korupcji; 

 
Zagranica: 

Zapowiedź wyciągnięcia konsekwencji wobec 
sprawców zamieszek w Hamburgu w czasie 

szczytu G20; główny negocjator PE krytycznie 
ocenia propozycję W. Brytanii dot. sytuacji 

imigrantów po Brexicie; wizyta sekretarza NATO 
w Ukrainie; przewodniczący PE: duża liczba 

migrantów we Włoszech zwiększa ryzyko 
zamachów terrorystycznych; kolejna runda 

negocjacji pokojowych ws. Syrii; NYT: Donald 
Trump jr. spotkał się z rosyjską prawniczką, 

powiązaną z Kremlem; D. Trump wycofał się z 
zapowiedzi utworzenia amerykańsko-rosyjskiej 

jednostki cyberbezpieczeństwa; 

 
Ponownie kraj: 

 
Decyzja sądu ws. opłaty klimatycznej w 

Zakopanem; modlitwa przedstawicieli różnych 
wyznań w Jedwabnem;  

Powrót do relacji z miesięcznicy smoleńskiej; 
 

 

a) Liczba newsów 
14, zbyt mała liczba w stosunku do długości 
serwisu 

b) Ranga/Waga Układ poprawny 

c) Zróżnicowanie – 

geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 
–świat/polska  Poprawna 

e) Zrównoważenie – 
politycy Zachowane 

f) Równowaga czasowa 

Układ serwisu zaburzony przez zbyt długie 

wszystkie wiadomości; 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna 
Pogorszenie jakości w nagraniach reporterskich; 
sporadyczne błędy czytającej 
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n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 83,33% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 22:00:00 

Prowadzący Ewa Worobiec 

Tematy newsów 

Obchody miesięcznicy smoleńskiej i 

kontrmanifestacja; decyzja komisji 
weryfikacyjnej ws. działki przy Twardej; premier 

Iraku ogłosił zwycięstwo nad ISIS; bilans pożaru 
wieżowca w Londynie; 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Układ poprawny 

c) Zróżnicowanie – 
geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 
–świat/polska  Poprawna 

e) Zrównoważenie – 

politycy Zachowana 

f) Równowaga czasowa Zbytnio skrócona wiadomość o pokonaniu ISIS; 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 93,59% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 23:00:00 

Prowadzący Ewa Worobiec 

Tematy newsów 

Obchody miesięcznicy smoleńskiej i 
kontrmanifestacja; decyzja komisji 

weryfikacyjnej ws. działki przy Twardej; premier 
Iraku ogłosił zwycięstwo nad ISIS; starcia policji 

i imigrantów w ośrodku dla uchodźców na 
wyspie Lesbos 

 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Układ poprawny 

c) Zróżnicowanie – 

geogr./polit. Zachowane 
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d) Proporcja tematów 

–świat/polska  Poprawna 

e) Zrównoważenie – 
politycy Zachowana 

f) Równowaga czasowa 

Zbytnio wydłużona wiadomość o komisji 
weryfikacyjnej; duże różnice w długości 

poszczególnych newsów; 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna 

Generalnie poprawna, pogorszenie jakości przy 
połączeniu telefonicznym, sporadyczne błędy 

czytającej 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

11 lipca 2017 roku 

Godzina 00:00:00 

Prowadzący Robert Kawka 

Tematy newsów 

28 tys. Osób bez prądu po burzach; obchody 
miesięcznicy smoleńskiej bez zamieszek; 

policyjne podsumowanie pożaru wieżowca w 
Londynie; kolejna transza pożyczki dla Aten; 

 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Układ poprawny 

c) Zróżnicowanie – 
geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 

–świat/polska  Poprawna 

e) Zrównoważenie – 

politycy Zachowana 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 
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o) Współczynnik WOI 94,87% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 01:00:00 

Prowadzący Robert Kawka 

Tematy newsów 

obchody miesięcznicy smoleńskiej bez 
zamieszek; kaczynski; projekt przywrócenia 

autorom 50 proc. Odliczenia od podatków – 
Kukiz ’15; opóźnienia w związku z remontem 

centralnej magistrali kolejowej; wyzwolenie 
Iraku z rąk ISIS;  

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Układ poprawny 

c) Zróżnicowanie – 

geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 
–świat/polska  Poprawna 

e) Zrównoważenie – 
politycy Zachowana 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 94,87% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 02:00:00 

Prowadzący Robert Kawka 

Tematy newsów 

Interwencje strażackie po nawałnicach; decyzja 
komisji weryfikacyjnej ws. działki przy Trudnej; 

opłata miejscowa w Zakopanem niezgodna z 
prawem; konsekwencje wobec uczestników 

zamieszek w Hamburgu; 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Układ poprawny 

c) Zróżnicowanie – 
geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 

–świat/polska  Poprawna 
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e) Zrównoważenie – 

politycy Zachowana 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna, błędy czytającego 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 91,03% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 03:00:00 

Prowadzący Robert Kawka 

Tematy newsów 

Obchody miesięcznicy smoleńskiej bez 

zamieszek; dwie gimnazjalistki stanęły przed 
sądem za znęcanie się nad jeżem; polska 

reprezentacja na letnie igrzyska osób głuchych; 
europosłowie chcą zaostrzenia wytycznych do 

negocjacji z Rosją ws. Nord Stream 2; 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Układ poprawny 

c) Zróżnicowanie – 
geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 

–świat/polska  Poprawna 

e) Zrównoważenie – 

politycy Zachowana 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 94,87% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 04:00:00 

Prowadzący Robert Kawka 

Tematy newsów 

Obchody miesięcznicy smoleńskiej bez 

zamieszek; tylko Kaczyński; PO chce wycofania 
podwyżek cen paliw; różne komentarze; sukces 

Łukasza Kubota; grupa studentów w Chinach 
próbują odtworzyć warunki życia w kosmosie; 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Układ poprawny 

c) Zróżnicowanie – 

geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 

–świat/polska  Poprawna 

e) Zrównoważenie – 
politycy 

Lekka przewaga obecności przedstawicieli partii 
rządzącej 

f) Równowaga czasowa 
Nieproporcjonalnie rozbudowana druga 
wiadomość;  

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 87,18% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 05:00:00 

Prowadzący Robert Kawka 

Tematy newsów 

Obchody miesięcznicy smoleńskiej bez 
zamieszek; decyzja komisji weryfikacyjnej ws. 

działki przy Twardej; brytyjska policja o pożarze 

wieżowca w Londynie; wyzwolenie Iraku z rąk 
ISIS 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Układ poprawny 

c) Zróżnicowanie – 

geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 

–świat/polska  Poprawna 

e) Zrównoważenie – 
politycy 

Lekka przewaga obecności przedstawicieli partii 
rządzącej 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan brak 
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i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 91,03% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 06:00:00 

Prowadzący Katarzyna Oklińska 

Tematy newsów 

Obchody miesięcznicy smoleńskiej – zapowiedzi 
Jarosława Kaczyńskiego; Narodowy Dzień 

Pamięci Ofiar Ludobójstwa, dokonanego przez 
Ukraińców na obywatelach II RP; wyzwolenie 

Iraku z rąk ISIS; zajścia w punkcie rejestracji 
uchodźców na Lesbos; 

a) Liczba newsów 4, znacząco zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Układ poprawny 

c) Zróżnicowanie – 
geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 
–świat/polska  Poprawna 

e) Zrównoważenie – 

politycy 

Przewaga obecności przedstawicieli partii 

rządzącej 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 87,18% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 07:00:00 

Prowadzący Katarzyna Oklińska 

Tematy newsów 

Obchody miesięcznicy smoleńskiej bez 
incydentów – różne wypowiedzi; ministerstwo 

rozwoju przedstawi dziś raport o wykorzystaniu 
środków unijnych; Narodowy Dzień Pamięci Ofiar 

Ludobójstwa, dokonanego przez Ukraińców na 
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obywatelach II RP; brytyjska premier zaapeluje 

do opozycji o współpracę ws. Brexitu; 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Układ poprawny 

c) Zróżnicowanie – 

geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 

–świat/polska  Poprawna 

e) Zrównoważenie – 
politycy Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zbytnio rozbudowany pierwszy news 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 93,59% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 08:00:00 

Prowadzący Katarzyna Oklińska 

Tematy newsów 

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa, 

dokonanego przez Ukraińców na obywatelach II 
RP; na posiedzeniu rządu m.in. przepisy dot. 

uboju zwierząt; obchody miesięcznicy 
smoleńskiej; Kaczyński; kolejna transza 

pożyczki dla Aten;  

a) Liczba newsów 4, nieznacznie zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Układ poprawny 

c) Zróżnicowanie – 

geogr./polit. 

Zachowane zróżnicowanie geograficzne, 

ograniczona różnorodność polityczna 

d) Proporcja tematów 

–świat/polska  Poprawna 

e) Zrównoważenie – 

politycy Cytowani wyłącznie politycy partii rządzącej 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 
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n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 85,90% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 09:00:00 

Prowadzący Katarzyna Oklińska 

Tematy newsów 

Rocznica rzezi wołyńskiej – obchody w całym 

kraju;  do 2020 roku do Polski trafią rakiety 
Patriot – zapowiedź szefa MON; Macierewicz; 

obchody miesięcznicy smoleńskiej; Kaczyński; 
uczestnicy ,z jednej strony; spotkanie w 

siedzibie Frontexu, dot. imigrantów 
docierających do Włoch; 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Układ poprawny 

c) Zróżnicowanie – 
geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 
–świat/polska  Poprawna 

e) Zrównoważenie – 

politycy Cytowani wyłącznie politycy partii rządzącej 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 85,90% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Godzina 10:00:00 

Prowadzący Maja Borkowska 

Tematy newsów 

Obchody miesięcznicy smoleńskiej – minister 
spraw wewnętrznych zapowiada wnioski do sądu 

ws. uczestników kontrmanifestacji; na grobie 

nieznanego żołnierza powinna być tablica 
upamiętniająca rzeź wołyńską; Macierewicz; 

posiedzenie rządu a na nim m.in. raport o 
projektach z pieniędzy unijnych; 1050 

interwencji strażaków po nawałnicach; 16 osób 
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zginęło w katastrofie wojskowego samolotu w 

USA; 

a) Liczba newsów 5, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Układ poprawny 

c) Zróżnicowanie – 

geogr./polit. 

Zachowane zróżnicowanie geograficzne, brak 

różnorodności politycznej 

d) Proporcja tematów 

–świat/polska  

Na granicy poprawności (tylko jedna wiadomość 

zagraniczna przy 4 krajowych) 

e) Zrównoważenie – 
politycy Cytowani wyłącznie politycy partii rządzącej 

f) Równowaga czasowa 
Zbytnio wydłużona wiadomość o rocznicy rzezi 
wołyńskiej 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 82,05% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 11:00:00 

Prowadzący Maja Borkowska 

Tematy newsów 

Polacy zatrzymani podczas zamieszek w 
Hamburgu; posiedzenie rządu – m.in. o 

funduszach unijnych i ustawie antysmogowej; 
wnioski do sądu ws. uczestników 

kontrmanifestacji w czasie miesięcznicy 
smoleńskiej; Narodowy Dzień Pamięci Ofiar 

Ludobójstwa, dokonanego przez Ukraińców na 
obywatelach II RP; 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Układ poprawny 

c) Zróżnicowanie – 
geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 
–świat/polska  

Zbyt mało czasu poświęcone wiadomości z 
zagranicy 

e) Zrównoważenie – 

politycy 

Obecność tylko wypowiedzi ze strony partii 

rządzącej 

f) Równowaga czasowa 

Lekko zaburzona, przez skrócenie pierwszej 

wiadomości 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 
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j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 12:00:00 

Prowadzący Maja Borkowska 

Tematy newsów 

Wypadek polskiego autokaru w Serbii; Polacy 

zatrzymani podczas zamieszek w Hamburgu; 
posiedzenie rządu – m.in. o funduszach unijnych 

i ustawie antysmogowej;  
Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa, 

dokonanego przez Ukraińców na obywatelach II 
RP; Donald Trump odwiedzi W. Brytanię dopiero 

w przyszłym roku; 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Układ poprawny 

c) Zróżnicowanie – 
geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 

–świat/polska  Zachowane 

e) Zrównoważenie – 

politycy Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowane 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna 
Błąd realizacyjny – w relacji o wizycie D. Trumpa 
słychać odgłos komputerowej klawiatury 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 96,15% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 13:00:00 

Prowadzący Maja Borkowska 

Tematy newsów 

Wypadek polskiego autokaru w Serbii; wnioski o 
ukaranie uczestników kontrmanifestacji w czasie 

miesięcznicy smoleńskiej; Polacy zatrzymani 
podczas zamieszek w Hamburgu; kończy się 
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sesja światowego komitetu UNESCO w 

Krakowie; 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Układ poprawny 

c) Zróżnicowanie – 

geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 

–świat/polska  Zachowane 

e) Zrównoważenie – 
politycy Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowane 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna 

Błąd realizacyjny – słychać skrzypienie krzesła; 
błędy czytającej; pogorszenie jakości przy 

łączeniach z korespondentami;  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Godzina 14:00:00 

Prowadzący Edyta Lewandowska 

Tematy newsów 

Wypadek polskiego autokaru w Serbii; Narodowy 

Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa, dokonanego 

przez Ukraińców na obywatelach II RP – minister 
Kasprzyk; 1600 rodzin skorzystało z programu 

„Za życiem”; sekretarz z ministerstwa; Kopalnie 
krzemienia pasiastego w woj. Świętokrzyskim 

kolejnym kandydatem na listę UNESCO; niemal 
100 tys. Ukraińców skorzystało z bezwizowego 

wjazdu do UE 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Układ poprawny 

c) Zróżnicowanie – 
geogr./polit. 

Zachowane zróżnicowanie geograficzne; 
przewaga wiadomości dot. partii rządzącej;  

d) Proporcja tematów 

–świat/polska  Zachowane 

e) Zrównoważenie – 

politycy Przewaga polityków partii rządzącej 

f) Równowaga czasowa Zachowane 
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g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Realizacja poprawna; błędy czytającej;  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 84,62% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 15:00:00 

Prowadzący Edyta Lewandowska 

Tematy newsów 

Wypadek polskiego autokaru w Serbii; Narodowy 

Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa, dokonanego 

przez Ukraińców na obywatelach II RP – 
świadkowie; GUS: inflacja w czerwcu wyniosła 

1,5 proc. licząc rok do roku; zatwierdzenie 
umowy UE z Ukrainą; 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Układ poprawny 

c) Zróżnicowanie – 

geogr./polit. Zachowane  

d) Proporcja tematów 

–świat/polska  Zachowane 

e) Zrównoważenie – 
politycy Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 97,44% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 16:00:00 

Prowadzący Edyta Lewandowska 

Tematy newsów 

Wypadek polskiego autokaru w Serbii; 

ministerstwo rozwoju przedstawiło raport z 
wykorzystana unijnych pieniędzy; Narodowy 

Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa, dokonanego 
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przez Ukraińców na obywatelach II RP – mówi J. 

Szarek; Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu 
podtrzymał zakaz zasłaniania twarzy w Belgii; 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Układ poprawny 

c) Zróżnicowanie – 
geogr./polit. Zachowane  

d) Proporcja tematów 
–świat/polska  Zachowane 

e) Zrównoważenie – 

politycy Wypowiedź tylko polityka partii rządzącej 

f) Równowaga czasowa 

Zaburzona rzez wydłużoną wiadomość o rocznicy 

rzezi wołyńskiej 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna, sporadyczne błędy czytającej 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 17:00:00 

Prowadzący Edyta Lewandowska 

Tematy newsów 

Wypadek polskiego autokaru w Serbii; Narodowy 

Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa, dokonanego 
przez Ukraińców na obywatelach II RP i apel 

środowisk kresowych o „ustawę penalizującą 
banderyzm”; sondaż – Polacy są coraz bardziej 

zadowoleni ze swojej pracy; Gangnam Style nie 
jest już najchętniej oglądany na YouTubie; 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Układ poprawny 

c) Zróżnicowanie – 
geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 
–świat/polska  Zachowane 

e) Zrównoważenie – 

politycy Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowane 

g) Infotainment Jedna wiadomość o charakterze infotainment;  

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Pojedyncze słowa nacechowane – „bandy UPA”;  
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k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 87,18% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 18:00:00 

Prowadzący Edyta Lewandowska 

Tematy newsów 

Wypadek polskiego autokaru w Serbii; rząd 

przyjął projekt ustawy dot. ochrony zwierząt; 
Raport o Polakach, przygotowany przez GUS; 

Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu 

podtrzymał zakaz zasłaniania twarzy w Belgii; 
Szwecja najlepszym krajem dla emigrantów – 

raport; 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Układ poprawny 

c) Zróżnicowanie – 
geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 
–świat/polska  Zachowane 

e) Zrównoważenie – 

politycy Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowane 

g) Infotainment Brak  

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak  

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 100% 

  Znakomity współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 19:00:00 

Prowadzący Ewa Worobiec 

Tematy newsów 

Jan Śpiewak ze stowarzyszenia „Wolne Miasto 
Warszawa” zawiadamia prokuraturę o 

możliwości popełnienia przestępstwa przez 
urzędników przy reprywatyzacji; wprowadzenie 

ruchu bezwizowego nie spowodowało masowego 

napływu Ukraińców do Polski; zakaz wstępu do 
lasu w nadleśnictwie Ruty Raciborskie po 
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przejściu nawałnicy; USA nie potwierdzają 

śmierci przywódcy ISIS;  

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Układ poprawny 

c) Zróżnicowanie – 

geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 

–świat/polska  Zachowane 

e) Zrównoważenie – 
politycy Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowane 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Obecny, ale z błędami 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna, błędy czytającej 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 96,15% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 20:00:00 

Prowadzący Ewa Worobiec 

Tematy newsów 

Prezydent Andrzej Duda w rocznicę rzezi 

wołyńskiej; po wypadku polskiego autokaru w 
Serbii policja przypomina o możliwości 

sprawdzenia autokarów wycieczkowych; żłobek, 
przedszkole lub poradnia powstanie w budynku 

przy ul. Twardej; „UE może sobie pogwizdać ws. 
rachunku za Brexit” – mówi brytyjski polityk; 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Układ poprawny 

c) Zróżnicowanie – 
geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 
–świat/polska  Zachowane 

e) Zrównoważenie – 

politycy Brak komentarza opozycji;  

f) Równowaga czasowa Zachowane 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 
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m) Jakość techniczna Poprawna, pojedyncze błędy czytającej 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 21:00:00 

Prowadzący Ewa Worobiec 

Tematy newsów 

Serwis w ramach podsumowania dnia – początek 

o 21:00:55 
 

Rocznica rzezi wołyńskiej 
Wypadek polskiego autokaru w Serbii 

wnioski do sądu o ukaranie blokujących 
miesięcznicę smoleńską – Błaszczak; policja; 

PO; Kukiz; obywatele RP 
raport o wydatkowaniu funduszy unijnych – 

materiał reporterski puszczony bez zapowiedzi; 
komentarz m.in. Kaczyńskiego; 

ministerstwo finansów o nadwyżce budżetowej;  
inflacja w czerwcu niższa niż w maju – GUS; 

Polska w europejskiej czołówce pod względem 
zadowolenia z pracy; 

 

ZAGRANICA: 
 

Walki z ISIS: USA nie potwierdzają zabicia 
przywódcy; AI twierdzi, że podczas walk o Mosul 

doszło do przestępstw wojennych 
Donald Trump opóźnia wizytę w W. Brytanii a 

już teraz przyjeżdża 
do Francji 

katastrofa wojskowego samolotu w USA;  
KE chce pozwać Polskę w związku z wycinką w 

Puszczy Białowieskiej 
Polacy zatrzymani podczas zamieszek w 

Hamburgu w czasie szczytu G20 
 

KRAJ: 

 
Wrocławska prokuratura bada sprawę 

wyłudzenia pod pozorem zbiórki charytatywnej;  
Podsumowanie sesji UNESCO w Krakowie; 

Skaryszew chce skończyć ze sprzedażą koni do 
ubojni 

a) Liczba newsów 
16, zbyt mała liczba w stosunku do długości 
serwisu 

b) Ranga/Waga Układ poprawny 
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c) Zróżnicowanie – 

geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 
–świat/polska  Zachowane 

e) Zrównoważenie – 
politycy 

Przewaga głosów z partii rządzącej, ale obecne 
komentarze opozycji  

f) Równowaga czasowa 

Zaburzona – niektóre wiadomości 

nieproporcjonalnie długie; układ 
nierównomierny, co jest częściowo 

spowodowane długością całego wydania serwisu 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna 
Błąd realizacyjny – w jednej z relacji słychać 
pisanie na klawiaturze;  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 80,77% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Godzina 22:00:00 

Prowadzący Ewa Worobiec 

Tematy newsów 

Jan Śpiewak ze stowarzyszenia „Wolne Miasto 
Warszawa” zawiadamia prokuraturę o 

możliwości popełnienia przestępstwa przez 

urzędników przy reprywatyzacji;  
21 nowych obiektów na liście UNESCO – decyzja 

podczas sesji komitetu w Krakowie; 
Ministerstwo cyfryzacji chce walczyć z smsowymi 

oszustwami  
Donald Trump jr. opublikował wymianę maili, 

potwierdzającą, że Rosjanie chcieli przekazać do 
USA materiały kompromitujące H. Clinton 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Układ poprawny 

c) Zróżnicowanie – 

geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 
–świat/polska  Zachowane 

e) Zrównoważenie – 
politycy Zachowane 

f) Równowaga czasowa 

Nadmiernie rozbudowana wiadomość o 

regulacjach ws. SMS-ów 
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g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie 
Pojedyncze sformułowania: „ministerstwo bierze 
się za oszustów”; 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 88,46% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Godzina 23:00:00 

Prowadzący Ewa Worobiec 

Tematy newsów 

Szef MSW o miesięcznicy smoleńskiej i próbach 
jej zablokowania 

KE chce pozwać Polskę wz. Z wycinką w Puszczy 

Białowieskiej; 
 

UE jest gotowa do zaangażowania w Syrii pod 
warunkiem utrzymania zawieszenia broni; 

a) Liczba newsów 3, znacząco zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Układ poprawny 

c) Zróżnicowanie – 

geogr./polit. Przewaga partii rządzącej 

d) Proporcja tematów 

–świat/polska  Zachowane 

e) Zrównoważenie – 
politycy Przewaga partii rządzącej 

f) Równowaga czasowa 
Nieproporcjonalnie wydłużone pierwsza i 
ostatnia wiadomość 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Błąd realizacyjny 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 75,64% 

  

Umiarkowanie wysoki współczynnik 

obiektywizmu 

 

12 lipca 2017 roku 
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Godzina 00:00:00 

Prowadzący Robert Kawka 

Tematy newsów 

Uczestnicy wypadku polskiego autokaru w Serbii 

mają dziś wrócić do Polski; KE chce pozwać 
Polskę wz. Z wycinką w Puszczy Białowieskiej;  

Spotkanie w warszawskiej siedzibie Frontexu; 
Raport WHO o zachorowaniach na odrę; 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Układ poprawny 

c) Zróżnicowanie – 

geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 

–świat/polska  Zachowane 

e) Zrównoważenie – 
politycy Zachowane 

f) Równowaga czasowa 
Nieco wydłużona wiadomość o rozmowach w 
siedzibie Frontexu; 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 91,03% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 01:00:00 

Prowadzący Robert Kawka 

Tematy newsów 

Pierwsze czytanie ustawy o funduszu dróg 
samorządowych; komentarze opozycji; 

Zakończenie sesji UNESCO w Krakowie; USA nie 

potwierdzają śmierci przywódcy ISIS 

a) Liczba newsów 3, znacząco zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Układ poprawny 

c) Zróżnicowanie – 
geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 
–świat/polska  Zachowane 

e) Zrównoważenie – 

politycy Zachowane 

f) Równowaga czasowa Znacznie wydłużona wiadomość o nowej ustawie 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 
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j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 88,46% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 02:00:00 

Prowadzący Robert Kawka 

Tematy newsów 

PiS proponuje, by za zabezpieczenie manifestacji 

płacili ci, którzy zapowiadają ich zakłócanie; 
opozycja krytykuje; Błaszczak; PO; Kukiz; 21 

nowych obiektów na liście UNESCO;  
Donald Trump jr. opublikował wymianę maili, 

potwierdzającą, że Rosjanie chcieli przekazać do 
USA materiały kompromitujące H. Clinton;  

Opóźnienia na paryskich lotniskach;  

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Układ poprawny 

c) Zróżnicowanie – 
geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 

–świat/polska  Zachowane 

e) Zrównoważenie – 

politycy Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 94,87% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 03:00:00 

Prowadzący Robert Kawka 

Tematy newsów 

Kierowca autobusu, który uległ wypadkowi w 

Serbii został zatrzymany – podała serbska tv; KE 
chce pozwać Polskę do Trybunału 

Sprawiedliwości w związku z wycinką w Puszczy 
Białowieskiej; Centralne obchody rocznicy rzezi 
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wołyńskiej; rząd przyjął projekt nowelizacji 

ustawy o ochronie zwierząt i zwalczaniu chorób 
zakaźnych; Polska w czołówce pod względem 

zadowolenia z pracy; 

a) Liczba newsów 5, nieznacznie zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Układ poprawny 

c) Zróżnicowanie – 

geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 

–świat/polska  

Newsy zagraniczne tylko związane bezpośrednio 

z Polską; 

e) Zrównoważenie – 
politycy Przewaga partii rządzącej 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 91,03% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 04:00:00 

Prowadzący Robert Kawka 

Tematy newsów 

Pierwsze czytanie ustawy o funduszu dróg 

samorządowych; kom. Opoz. I rządzących; 
Trybunał w Strasburgu utrzymał zakaz 

zakrywania twarzy w Belgii. Piosenka „See you 
again” osiągnęła więcej wyświetleń niż Gangnam 

Style. 

a) Liczba newsów 3, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Układ poprawny 

c) Zróżnicowanie – 

geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 

–świat/polska  Zachowane 

e) Zrównoważenie – 
politycy Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Ostatnia wiadomość o charakterze infotainment;  

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 
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l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 92,31% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 05:00:00 

Prowadzący Robert Kawka 

Tematy newsów 

Do Polski wracają osoby, uczestniczące w 
wypadku polskiego autokaru w Serbii;  

 
KE chce pozwać Polskę w związku z wycinką 

Puszczy Białowieskiej; Ministerstwo cyfryzacji 
chce walczyć z oszustwami SMSowymi; USA nie 

potwierdzają informacji o śmierci przywódcy 
ISIS;  

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Układ poprawny 

c) Zróżnicowanie – 
geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 
–świat/polska  Zachowane 

e) Zrównoważenie – 

politycy Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak  

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 94,87% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Godzina 06:00:00 

Prowadzący Maja Borkowska 

Tematy newsów 

Do Polski wracają osoby, uczestniczące w 
wypadku polskiego autokaru w Serbii; Pierwsze 

czytanie ustawy o funduszu dróg 
samorządowych (dołączona informacja o 

posiedzeniu Senatu); Min. Błaszczak o 

blokowaniu miesięcznicy smoleńskiej i nowych 
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regulacjach dot. demonstracji; Rosyjscy 

deputowani chcą dyskutować o Polskiej ustawie 
dot. demontażu sowieckich pomników; 

Zamknięcie lotniska w Wilnie;  

a) Liczba newsów 5, nieznacznie zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Układ poprawny 

c) Zróżnicowanie – 

geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 

–świat/polska  Zachowane 

e) Zrównoważenie – 
politycy Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak  

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 97,44% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Godzina 07:00:00 

Prowadzący Maja Borkowska 

Tematy newsów 

Zderzenie samochodu ciężarowego i autobusu 

niedaleko Częstochowy; Wotum nieufności 

wobec ministra rolnictwa; Pierwsze czytanie 
ustawy o funduszu dróg samorządowych; Do 

Polski wracają osoby, uczestniczące w wypadku 
polskiego autokaru w Serbii; 

KE chce pozwać Polskę w związku z wycinką 
Puszczy Białowieskiej; Wizyta hiszpańskiej pary 

królewskiej w W. Brytanii 

a) Liczba newsów 6, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Układ poprawny 

c) Zróżnicowanie – 
geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 

–świat/polska  Zachowane 

e) Zrównoważenie – 

politycy Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 
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g) Infotainment Brak  

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 100,00% 

  Znakomity współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 08:00:00 

Prowadzący Maja Borkowska 

Tematy newsów 

Zderzenie samochodu ciężarowego i autobusu 

niedaleko Częstochowy; Posiedzenie sejmu – w 
planie prace nad ustawami ustawy o funduszu 

dróg samorządowych i głosowanie nad wotum 
nieufności dla ministra rolnictwa; Szkoły 

branżowe zamiast szkół zawodowych; Szczyt 
Ukraina-UE w Kijowie; Donald Trump jr. 

tłumaczy się z rosyjskich kontaktów; 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Układ poprawny 

c) Zróżnicowanie – 

geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 

–świat/polska  Zachowane 

e) Zrównoważenie – 

politycy Lekka przewaga partii rządzącej 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak  

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 96,15% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 09:00:00 

Prowadzący Maja Borkowska 

Tematy newsów 

Patryk Jaki o reprywatyzacji i pracy komisji 

weryfikacyjnej; Kierowca autobusu, który uległ 



63 
 

wypadkowi w Serbii został zatrzymany – podała 

serbska tv; Posiedzenie sejmu – w planie prace 
nad ustawami ustawy o funduszu dróg 

samorządowych; 

 
Donald Trump jr. tłumaczy się z rosyjskich 

kontaktów; Zamknięcie lotniska w Wilnie; 

a) Liczba newsów 5, nieznacznie zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga 

Układ zaburzony – jako pierwsza informacja 

oparta głównie na opinii, cytowany jeden 
polityk; 

c) Zróżnicowanie – 
geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 

–świat/polska  Zachowane 

e) Zrównoważenie – 

politycy Przewaga partii rządzącej 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak  

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 88,46% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 10:00:00 

Prowadzący Katarzyna Oklińska 

Tematy newsów 

Zmarł Lech Morawski, sędzia TK, informacja za 
wpolityce.pl; Wotum nieufności wobec ministra 

rolnictwa – dziś głosowanie w sejmie;  głosy z 

dwóch stron; Zmiany w szkolnictwie 
zawodowym; Szczyt Ukraina-UE w Kijowie; 

Wizyta hiszpańskiej pary królewskiej w W. 
Brytanii;  

a) Liczba newsów 5, nieznacznie zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Poprawna 

c) Zróżnicowanie – 

geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 

–świat/polska  Zachowane 

e) Zrównoważenie – 
politycy Zachowane 



64 
 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak  

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 97,44% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 11:00:00 

Prowadzący Katarzyna Oklińska 

Tematy newsów 

Ustawa o funduszu dróg samorządowych w 
sejmie;  

Policja w siedzibie gdańskiego Zarządu Dróg i 
Zieleni oraz mieszkań urzędników; chodzi o 

korupcję; reporter lokalny; Wybuch gazu mógł 

być przyczyną nocnego pożaru w Lublinie; 
nagranie regionalne; KE chce pozwać Polskę do 

Trybunału Sprawiedliwości w związku z wycinką 
w Puszczy Białowieskiej; Przedłużone o dwa 

tygodnie prace amerykańskiego senatu; Jeden z 
Polaków, zatrzymanych w związku z 

zamieszkami w czasie szczytu G20 w Hamburgu, 
został aresztowany;  

a) Liczba newsów 6, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Poprawna 

c) Zróżnicowanie – 

geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 
–świat/polska  Zachowane 

e) Zrównoważenie – 
politycy Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak  

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 100,00% 

  Znakomity współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 12:00:00 

Prowadzący Katarzyna Oklińska 

Tematy newsów 

Ustawa o funduszu dróg samorządowych w 

sejmie; Sejmowa komisja rolnictwa negatywnie 
zaopiniowała wniosek o wotum nieufności dla 

min. rolnictwa; Jeden z Polaków, zatrzymanych 
w związku z zamieszkami w czasie szczytu G20 

w Hamburgu, został aresztowany; Dzień pamięci 
obławy augustowskiej; 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Poprawna 

c) Zróżnicowanie – 

geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 
–świat/polska  Zachowane 

e) Zrównoważenie – 
politycy Zachowane 

f) Równowaga czasowa 

Bardzo duże różnice w czasie trwania 

wiadomości 

g) Infotainment Brak  

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Słaba jakość nagrania z mównicy sejmowej;  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 13:00:00 

Prowadzący Katarzyna Oklińska 

Tematy newsów 

Ustawa o funduszu dróg samorządowych w 

sejmie; W trumnie adm. Andrzeja Karwety 
znaleziono części ciał innych osób – pisze Gazeta 

Polska; Jeden z Polaków, zatrzymanych w 
związku z zamieszkami w czasie szczytu G20 w 

Hamburgu, został aresztowany; Dwie monety 
kolekcjonerskie, wyemitowane przez NBP;  

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Poprawna 

c) Zróżnicowanie – 

geogr./polit. Zachowane 
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d) Proporcja tematów 

–świat/polska  Zachowane 

e) Zrównoważenie – 
politycy Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zbytnio rozbudowana pierwsza wiadomość 

g) Infotainment Brak  

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Słaba jakość nagrania z mównicy sejmowej;  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 14:00:00 

Prowadzący Katarzyna Oklińska 

Tematy newsów 

Ustawa o funduszu dróg samorządowych w 

sejmie; Policja w siedzibie gdańskiego Zarządu 
Dróg i Zieleni – w związku ze śledztwem ws. 

korupcji; MSW Włoch i Niemiec o sposobach na 
powstrzymanie fali migracji; Pracownicy z 

Ukrainy nie przeniosą się z Polski do innych 

krajów UE – wynika z badań; 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Poprawna 

c) Zróżnicowanie – 
geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 
–świat/polska  Zachowane 

e) Zrównoważenie – 

politycy Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zbytnio rozbudowana pierwsza wiadomość 

g) Infotainment Brak  

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Słaba jakość nagrania z mównicy sejmowej;  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 15:00:00 

Prowadzący Katarzyna Oklińska 

Tematy newsów 

Ustawa o funduszu dróg samorządowych w 

sejmie; W trumnie adm. Andrzeja Karwety 
znaleziono części ciał innych osób – pisze Gazeta 

Polska; plus komentarz Gargas; KE proponuje 
zamknięcie postępowania ws. Grecji; Od 1 

października PR uruchomi Radio Chopin; 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Poprawna 

c) Zróżnicowanie – 
geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 

–świat/polska  Zachowane 

e) Zrównoważenie – 

politycy Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zbytnio rozbudowana pierwsza wiadomość 

g) Infotainment Brak  

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna 

Słaba jakość nagrania z mównicy sejmowej i 

podczas łączeń telefonicznych;  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 16:00:00 

Prowadzący Katarzyna Oklińska 

Tematy newsów 

Ustawa o funduszu dróg samorządowych w 

sejmie; Wchodzi w życie zaostrzenie kar za 

przemoc wobec dzieci; Kończy się pierwsza tura 
rekrutacji na studia; PL ambasada w Belgii 

zaprotestowała przeciwko użycia określenia 
„polskie obozy zagłady” w „Le Soir”;  

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Poprawna 

c) Zróżnicowanie – 

geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 

–świat/polska  Zachowane 

e) Zrównoważenie – 
politycy Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 
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g) Infotainment Brak  

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna 
Słaba jakość nagrania z mównicy sejmowej; 
słychać pisanie na klawiaturze;  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 17:00:00 

Prowadzący Katarzyna Oklińska 

Tematy newsów 

Sejm uchwalił ustawę o KRS; zakończyła się 
sesja UNESCO w Krakowie; Poszkodowani w 

wypadku polskiego autokaru w Serii wyszli ze 
szpitala; (za TVP); Od Antarktydy oderwała się 

gigantyczna góra lodowa;  

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Poprawna 

c) Zróżnicowanie – 
geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 

–świat/polska  Zachowane 

e) Zrównoważenie – 

politycy Zachowane 

f) Równowaga czasowa 

Lekko zaburzona (pierwsza, uznana za 
najważniejszą, informacja krótsza od 

pozostałych) 

g) Infotainment Brak  

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 93,59% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 18:00:00 

Prowadzący Katarzyna Oklińska 

Tematy newsów Sejm uchwalił ustawę o KRS;  
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Kraków stracił prawie 300 nieruchomości w 

wyniku zasiedzenia;  
Komitet Obrony Dziennikarzy (USA) 

zaniepokojony brakiem postępów w sprawie 

zabójstwa Pawła Szeremeta, białoruskiego 
dziennikarza;  

Wizyta hiszpańskiej pary królewskiej w Wielkiej 
Brytanii;  

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Poprawna 

c) Zróżnicowanie – 

geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 

–świat/polska  Zachowane 

e) Zrównoważenie – 
politycy Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zbytnio rozbudowana druga wiadomość 

g) Infotainment Brak  

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 93,59% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 19:00:00 

Prowadzący Ewa Worobiec 

Tematy newsów 

Sejm uchwalił ustawy o KRS i ustroju sądów; 

IPN kwestionuje zarzuty rosyjskich 
deputowanych dot. demontażu sowieckich 

pomników; Francja nie będzie przyjmować z 

Włoch imigrantów ekonomicznych 
Nowe regulacje ws. podsłuchów w Holandii; 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Poprawna 

c) Zróżnicowanie – 

geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 

–świat/polska  Zachowane 

e) Zrównoważenie – 
politycy Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zbytnio rozbudowana druga wiadomość 

g) Infotainment Brak  
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h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Pogorszenie jakości w relacji korespondenta;  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 89,74% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 20:00:00 

Prowadzący Ewa Worobiec 

Tematy newsów 

 

Projekt o opłacie drogowej trafił do sejmowych 

komisji; Kampania społeczna dot. reagowania na 
przemoc wobec dzieci; Król Hiszpanii apeluje o 

porozumienie ws. statusu imigrantów po 
Brexicie; Internetowe firmy protestują przeciwko 

likwidacji tzw. „neutralności internetu”;  

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Poprawna 

c) Zróżnicowanie – 
geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 

–świat/polska  Zachowane 

e) Zrównoważenie – 

politycy Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak  

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Błędy czytającej;  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 93,59% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 21:00:00 

Prowadzący Ewa Worobiec 

Tematy newsów 

Wydanie serwisu w ramach podsumowania dnia 
– początek o 21:01:20 

 

Prezydent zawetował ustawę o RIO;  
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Sejm przyjął ustawy o KRS i ustroju sądów 

powszechnych;  
Projekt o opłacie drogowej trafił do sejmowych 

komisji; Sejmowa komisja rolnictwa negatywnie 

o wniosku o wotum nieufności wobec min. 
rolnictwa; Gazeta Polska: szczątki innych ciał w 

trumnie Andrzeja Karwety; Nie żyje Lech 
Morawski, sędzia TK; cytat za telewizją 

wpolsce.pl; KE pozywa Polskę ws. wycinki w 
Puszczy Białowieskiej; Wspólny list ministrów 

Włoch i Francji ws. imigrantów; Francuski rząd o 
przyjmowaniu imigrantów; projekt nowej 

ustawy; Negocjator UE ws. Brexitu krytkuje rząd 
w Londynie; 

W Kijowie początek szczytu UE-Ukraina; Donald 
Trump jr. tłumaczy się z rosyjskich kontaktów; 

Jeden z Polaków zatrzymanych po zamieszkach 
w Hamburgu został aresztowany; Nowe prawo 

ws. podsłuchów w Holandii; Zakończenie sesji 

UNESCO w Krakowie;  
Od dziś działają przepisy o tzw. przewadze 

kontraktowej; Propozycja powiązania 
szkolnictwa zawodowego z pracodawcami 

a) Liczba newsów 
18, zbyt mała liczba w stosunku do długości 
serwisu;  

b) Ranga/Waga Poprawna 

c) Zróżnicowanie – 
geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 

–świat/polska  Zachowane 

e) Zrównoważenie – 

politycy Przewaga partii rządzącej 

f) Równowaga czasowa 

Zaburzona przez zbytnie rozbudowanie wielu 

wiadomości 

g) Infotainment Brak  

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna 
Błędy czytającej; pogorszenie jakości w 
nagraniach reporterskich;  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 83,33% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 22:00:00 

Prowadzący Ewa Worobiec 

Tematy newsów 

Prezydent zawetował ustawę o RIO;  

Projekt o opłacie drogowej trafił do sejmowych 
komisji; Osoby poszkodowane w wypadku 

autobusu w Serbii wyszły ze szpitala;  

a) Liczba newsów 3, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Poprawna 

c) Zróżnicowanie – 
geogr./polit. Małe zróżnicowanie 

d) Proporcja tematów 
–świat/polska  Zachowane 

e) Zrównoważenie – 

politycy Przewaga partii rządzącej 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak  

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna 

Pogorszenie jakości w łączeniu telefonicznym i w 

relacji reporterskiej;  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 85,90% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 23:00:00 

Prowadzący Ewa Worobiec 

Tematy newsów 

Prezydent zawetował ustawę o RIO; jeden z 

Polaków zatrzymanych po zamieszkach w 
Hamburgu został aresztowany; Osoby 

poszkodowane w wypadku autobusu w Serbii 

wyszły ze szpitala; Od Antarktydy oderwała się 
gigantyczna góra lodowa 

a) Liczba newsów 4, nieznacznie zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Poprawna 

c) Zróżnicowanie – 

geogr./polit. Poprawne 

d) Proporcja tematów 

–świat/polska  Przewaga tematów zagranicznych 

e) Zrównoważenie – 
politycy Przewaga partii rządzącej 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak  

h) Forszpan Poprawny 
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i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Pogorszenie jakości w nagraniach reporterów;   

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 85,90% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 23:00:00 

Prowadzący Ewa Worobiec 

Tematy newsów 

Prezydent zawetował ustawę o RIO; 
Jeden z Polaków zatrzymanych po zamieszkach 

w Hamburgu został aresztowany; Osoby 
poszkodowane w wypadku autobusu w Serbii 

wyszły ze szpitala; Od Antarktydy oderwała się 
gigantyczna góra lodowa; 

a) Liczba newsów 4, nieznacznie zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Poprawna 

c) Zróżnicowanie – 
geogr./polit. Poprawne 

d) Proporcja tematów 
–świat/polska  Przewaga tematów zagranicznych 

e) Zrównoważenie – 

politycy Przewaga partii rządzącej 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak  

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Pogorszenie jakości w nagraniach reporterów;   

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 85,90% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

13 lipca 2017 roku 

Godzina 00:00:00 

Prowadzący Robert Kawka 

Tematy newsów 

Projekt zmian w sądach pojawił się na stronach 
PiS; Opozycja pozytywnie zaskoczona wetem 

prezydenta ws. ustawy o RIO – za PAP; 

Surowsze kary za przestępstwa wobec dzieci; 
Były prezydent Brazylii skazany za korupcję na 
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9,5 roku więzienia; Sukces Legii Warszawa w 

eliminacjach do Ligii Mistrzów;  

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Poprawna 

c) Zróżnicowanie – 

geogr./polit. Poprawne 

d) Proporcja tematów 

–świat/polska  Zachowana 

e) Zrównoważenie – 
politycy Zachowana 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak  

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Brak własnych materiałów (nagrań) 

m) Jakość techniczna Poprawna, sporadyczne błędy czytającego   

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 93,59% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 01:00:00 

Prowadzący Robert Kawka 

Tematy newsów 

Sejm uchwalił ustawy o KRS i ustroju sądów 

powszechnych; Osoby poszkodowane w 
wypadku autokaru w Serbii wyszły ze szpitala; 

KE pozywa Polskę wz. z wycinką Puszczy 
Białowieskiej; Operacja niszczenia statków 

przemytników zwiększa liczbę zgonów 
imigrantów – raport w brytyjskiej Izbie Lordów; 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Poprawna 

c) Zróżnicowanie – 
geogr./polit. Poprawne 

d) Proporcja tematów 
–świat/polska  Zachowana 

e) Zrównoważenie – 

politycy Zachowana 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak  

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 
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m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 94,87% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 02:00:00 

Prowadzący Robert Kawka 

Tematy newsów 

Sejm skierował ustawę o funduszu drogowym do 

prac w komisjach; Projekt zmian w sądach 
pojawił się na stronach PiS; Gimnazjalistki, które 

podpaliły jeża, zostały ukarane; E. Macron 
powtórzył, że Francja nie będzie przyjmować 

imigrantów ekonomicznych z Włoch;  

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Poprawna 

c) Zróżnicowanie – 
geogr./polit. Poprawne 

d) Proporcja tematów 

–świat/polska  Zachowana 

e) Zrównoważenie – 

politycy Zachowana 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 94,87% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 03:00:00 

Prowadzący Robert Kawka 

Tematy newsów 

Prezydent zawetował ustawę o RIO; Pomysł 
rządu na powiązanie szkolnictwa zawodowego z 

pracodawcami; Lekarze z Bełchatowa wycieli 

kobiecie zdrowe narządy;  

a) Liczba newsów 3, znacząco zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Poprawna 

c) Zróżnicowanie – 
geogr./polit. Brak wiadomości zagranicznych 

d) Proporcja tematów 
–świat/polska  Zaburzona 



76 
 

e) Zrównoważenie – 

politycy Zachowana 

f) Równowaga czasowa Zaburzona, ostatnia wiadomość zbyt obszerna  

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 82,05% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Godzina 04:00:00 

Prowadzący Robert Kawka 

Tematy newsów 

Sejm skierował ustawę o funduszu drogowym do 

prac w komisjach; Projekt zmian w sądach 
pojawił się na stronach PiS; Olsztyńskie ABW 

zatrzymało oszusta, wyłudzającego VAT; Były 
prezydent Brazylii skazany za korupcję na 9,5 

roku więzienia; 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Poprawna 

c) Zróżnicowanie – 

geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 

–świat/polska  Zachowana 

e) Zrównoważenie – 
politycy Zachowana 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 94,87% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 05:00:00 

Prowadzący Robert Kawka 
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Tematy newsów 

Sejm uchwalił ustawy o KRS i ustroju sądów 

powszechnych; Sejm skierował ustawę o 
funduszu drogowym do prac w komisjach; KE 

pozywa Polskę wz. z wycinką Puszczy 

Białowieskiej; 

a) Liczba newsów 3, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Poprawna 

c) Zróżnicowanie – 
geogr./polit. 

Zaburzone – krajowe informacje dot. tylko prac 
rządu i sejmu;  

d) Proporcja tematów 
–świat/polska  Zachowana 

e) Zrównoważenie – 

politycy Zachowana 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 91,03% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 06:00:00 

Prowadzący Katarzyna Oklińska 

Tematy newsów 

Sejm uchwalił ustawy o KRS i ustroju sądów 
powszechnych; Kolejna rozprawa przed komisją 

weryfikacyjną; PiS złożył w sejmie projekt 
nowych przepisów o sądzie najwyższym; Łódzcy 

policjanci zatrzymali sprawców pobicia 
taksówkarza i jego klientów; Rok rządów 

Theresy May;  

a) Liczba newsów 5, minimalnie poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Poprawna 

c) Zróżnicowanie – 

geogr./polit. Zachowane  

d) Proporcja tematów 

–świat/polska  

Zbyt mało tematów zagranicznych w stosunku 

do obszerności serwisu 

e) Zrównoważenie – 
politycy Zachowana 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 
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j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna 
Skrzypienie w tle; pogorszenie jakości w 
łączeniu tel.;  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 93,59% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 07:00:00 

Prowadzący Katarzyna Oklińska 

Tematy newsów 

Sejmowe komisje poparły ustawę o funduszu 
drogowym do prac w komisjach; Prezydent 

zawetował ustawę o RIO; Surowsze kary za 
przestępstwa wobec dzieci; 27 lat GROM; 

Operacja niszczenia statków przemytników 
zwiększa liczbę zgonów imigrantów – raport w 

brytyjskiej Izbie Lordów;  

a) Liczba newsów 5, minimalnie poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Poprawna 

c) Zróżnicowanie – 
geogr./polit. Zachowane  

d) Proporcja tematów 

–świat/polska  

Zbyt mało tematów zagranicznych w stosunku 

do obszerności serwisu 

e) Zrównoważenie – 

politycy Zachowana 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna 

Brak przejścia między 2 a 3 wiadomością 
(nagranie puszczone w trakcie poprzedniego 

materiału)   

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 08:00:00 

Prowadzący Katarzyna Oklińska 

Tematy newsów 

Kolejna rozprawa przed komisją weryfikacyjnej; 

Sejm uchwalił ustawy o KRS i ustroju sądów 
powszechnych;  
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Surowsze kary za przestępstwa wobec dzieci; 

Szczyt Ukraina-UE w Kijowie 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Poprawna 

c) Zróżnicowanie – 

geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 

–świat/polska  Zachowane 

e) Zrównoważenie – 
politycy Przewaga partii rządzącej 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna   

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 93,59% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 09:00:00 

Prowadzący Katarzyna Oklińska 

Tematy newsów 

Kolejna rozprawa przed komisją weryfikacyjnej; 

Ustawa o funduszu dróg samorządowych; Szczyt 
Ukraina-UE w Kijowie; E. Macron - Francja nie 

będzie przyjmować imigrantów ekonomicznych z 
Włoch; 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Poprawna 

c) Zróżnicowanie – 

geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 
–świat/polska  Zachowane 

e) Zrównoważenie – 
politycy Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna   

n) Mglistość języka W normie 



80 
 

o) Współczynnik WOI 97,44% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 10:00:00 

Prowadzący Katarzyna Oklińska 

Tematy newsów 

Kolejna rozprawa przed komisją weryfikacyjnej; 
Min. sprawiedliwości prawdopodobnie poprze 

projekt PiS związany z przepisami o sądzie 
najwyższym; Kolejne posiedzenie aresztowe ws. 

afery polickiej; Aleksander Doba na półmetku 
wyprawy kajakiem przez ocean; 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Poprawna 

c) Zróżnicowanie – 

geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 
–świat/polska  Zachowane 

e) Zrównoważenie – 
politycy Przewaga partii rządzącej 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna   

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 93,59% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 11:00:00 

Prowadzący Katarzyna Oklińska 

Tematy newsów 

Kolejne posiedzenie przed komisją 
weryfikacyjnej; Prezydent zawetował ustawę o 

RIO; Wizyta w Polsce wysokiego urzędnika 
chińskiego, który spotka się m.in. z B. Szydło; 

Włoska prasa krytykuje Niemcy i Francję za brak 
pomocy ws. imigrantów; 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Poprawna 

c) Zróżnicowanie – 

geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 
–świat/polska  Zachowane 
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e) Zrównoważenie – 

politycy Przewaga partii rządzącej 

f) Równowaga czasowa 
Zaburzona, znacznie wydłużona pierwsza 
wiadomość;  

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna   

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godz. 12:00:00 – brak serwisu, trwa transmisja posiedzenia komisji 

weryfikacyjnej 

 

Godz. 13:00:00 – brak serwisu, trwa transmisja posiedzenia komisji 

weryfikacyjnej 

 

Godz. 14:00:00 – brak serwisu, trwa transmisja posiedzenia komisji 
weryfikacyjnej 

 

Godz. 15:00:00 – brak serwisu, trwa transmisja posiedzenia komisji 
weryfikacyjnej 

 

Godz. 16:00:00 – brak serwisu, trwa transmisja posiedzenia komisji 
weryfikacyjnej 

Godzina 17:00:00 

Prowadzący Edyta Lewandowska 

Tematy newsów 

Kolejne posiedzenie przed komisją 

weryfikacyjnej; KE przeanalizuje zmiany w 
polskiej KRS; List szefa MSW do KE ws. relokacji 

imigrantów;  
Zmarł chiński laureat Pokojowej Nagrody Nobla; 

a) Liczba newsów 4, znacząco zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Poprawna 

c) Zróżnicowanie – 

geogr./polit. Zachowane 
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d) Proporcja tematów 

–świat/polska  Zachowane 

e) Zrównoważenie – 
politycy Przewaga partii rządzącej 

f) Równowaga czasowa 
Zaburzona, znacznie wydłużona pierwsza 
wiadomość;  

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna   

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 18:00:00 

Prowadzący Edyta Lewandowska 

Tematy newsów 

Od 0:40 
Kolejne posiedzenie komisji weryfikacyjnej; 

Projekt nowej ustawy o sądzie najwyższym; 
Surowsze kary za przestępstwa wobec dzieci; Do 

20 lat kolonii karnej dla zabójców Borysa 

Niemcowa; Dwóch mężczyzn zginęło w pożarach 
lasów we Włoszech;  

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Poprawna 

c) Zróżnicowanie – 

geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 

–świat/polska  Zachowane 

e) Zrównoważenie – 
politycy Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Obecny, ale z błędami realizacyjnymi 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna 
Duże błędy w forszpanie; pogorszenie jakości w 
nagraniach reporterskich;  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 91,03% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 19:00:00 

Prowadzący Ewa Wasążnik 

Tematy newsów 

Kolejne posiedzenie komisji weryfikacyjnej; 

Projekt nowej ustawy o sądzie najwyższym; 
Brytyjski projekt ustawy, przenoszącej akty 

prawa UE do prawa W. Brytanii po Brexicie; tzw. 
wielka ustawa uchylająca; Donald Trump w 

Paryżu; W Szwecji zawalił się budowany most;  

a) Liczba newsów 5, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Poprawna 

c) Zróżnicowanie – 
geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 

–świat/polska  Zachowane 

e) Zrównoważenie – 

politycy Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zbyt rozbudowana druga wiadomość 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Pogorszenie jakości w nagraniach reporterskich;  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 20:00:00 

Prowadzący Ewa Wasążnik 

Tematy newsów 

Kolejne posiedzenie komisji weryfikacyjnej i 

kolejna kara dla Hanny Gronkiewicz-Waltz za 
niestawienie się przed komisją; PiS; miasto; 

Projekt nowej ustawy o sądzie najwyższym; 
Zmarł chiński laureat Pokojowej Nagrody Nobla; 

Nowa siedziba Scotlandyardu; 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Poprawna 

c) Zróżnicowanie – 
geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 

–świat/polska  Zachowane 

e) Zrównoważenie – 

politycy Zachowane 
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f) Równowaga czasowa 

Dwie wiadomości rozbudowane 

nieproporcjonalnie do pozostałych 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Pogorszenie jakości w nagraniach reporterskich;  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 21:00:00 

Prowadzący Ewa Wasążnik 

Tematy newsów 

Poszerzone wydanie serwisu w ramach 

podsumowania dnia – początek o 21:01:15 
 

Kolejne posiedzenie komisji weryfikacyjnej; 

Projekt zmian w sądzie najwyższym; Prezydent 
Duda zawetował ustawę o RIO; KE pozywa 

Polskę w związku z wycinką w Puszczy 
Białowieskiej; List M. Błaszczaka do KE ws. 

relokacji imigrantów; Do sejmu wrócił projekt 
ustawy o służbie zagranicznej; Chińskie i polskie 

władze zachęcają azjatyckich przedsiębiorców do 
inwestowania w Polsce;  Zgoda ministrów Grupy 

Wyszehradzkiej co do rozwoju militarnego 
państw grupy; Wizyta Donalda Trumpa w 

Paryżu; Szczyt Ukraina-UE w Kijowie; 27:00  

a) Liczba newsów 11, znacząco zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Poprawna 

c) Zróżnicowanie – 

geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 

–świat/polska  Zachowane 

e) Zrównoważenie – 

politycy Zachowane 

f) Równowaga czasowa 
Zaburzona przez bardzo duże różnice w czasie 
trwania poszczególnych wiadomości 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 
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m) Jakość techniczna 

Nieznaczne pogorszenie jakości w nagraniach 

reporterskich; 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 87,18% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 22:00:00 

Prowadzący Ewa Wasążnik 

Tematy newsów 

Nowela ustawy o KRS przyjęta w Senacie bez 
poprawek; Paryż chce zacieśnienia współpracy z 

Niemcami w sprawach związanych z 
funkcjonowaniem UE; Kolejne posiedzenie 

komisji weryfikacyjnej i kolejna kara dla Hanny 
Gronkiewicz-Waltz za niestawienie się przed 

komisją; Do sejmu wrócił projekt ustawy o 
służbie zagranicznej;  

Londyńska wystawa szkiców do obrazów 
największych malarzy europejskich  

a) Liczba newsów 5, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Poprawna 

c) Zróżnicowanie – 

geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 
–świat/polska  Zachowane 

e) Zrównoważenie – 
politycy Zachowane 

f) Równowaga czasowa 

Zbytnio rozbudowana trzecia wiadomość 

(pozycjonowana jako jedna z mniej istotnych) 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna 
Nieznaczne pogorszenie jakości w nagraniach 
reporterskich;  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 93,59% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 23:00:00 

Prowadzący Ewa Wasążnik 

Tematy newsów 

Kolejne posiedzenie komisji weryfikacyjnej i 
kolejna kara dla Hanny Gronkiewicz-Waltz za 

niestawienie się przed komisją; Podejrzani w 



86 
 

tzw. aferze polickiej nie pozostaną w areszcie, a 

będę odpowiadali z wolnej stopy; Polak skazany 
przez brytyjski sąd za przemyt ludzi; Rosyjski 

haker apeluje o pomoc do W. Putina;  

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Poprawna 

c) Zróżnicowanie – 

geogr./polit. Zachowane 

d) Proporcja tematów 

–świat/polska  Zachowane 

e) Zrównoważenie – 
politycy Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 97,44% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

14 lipca 2017 

 

 

Godzina 00:00:00 

Prowadzący Robert Kawka 

Tematy newsów 

Przyjęcie bez poprawek przez Senacką Komisję 

ds. Samorządności, Praw Człowieka i Petycji 
noweli ustawy o ustroju sądów powszechnych;  

Wspólna konferencja prasowa Donalda Trumpa i 
Emmanuela Macrona w Paryżu; 

Zapowiedź ponownego startu w wyborach przez 
byłego prezydenta Brazylii, skazanego za 

korupcję; 
Badanie struktury gruntu wileńskiej Góry 

Gedymina przez ekspertów z Polski; 
Przegrana piłkarzy Lecha Poznań z FK 

Haugesund i remis Jagiellonii Białystok z FK 
Gabala w pierwszym meczu II rundy eliminacji 

Ligi Europy.  
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a) Liczba newsów 5, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Sporadyczne błędy czytającego 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Godzina 01:00:00 

Prowadzący Robert Kawka 

Tematy newsów 

Przyjęcie bez poprawek przez Senacką Komisję 
ds. Samorządności, Praw Człowieka i Petycji 

noweli ustawy o ustroju sądów powszechnych;  
Pozew Komisji Europejskiej przeciwko Polsce w 

sprawie wycinki drzew; 
Prace komisji weryfikacyjnej w sprawie zwrotu 

działki pod dawnym adresem Chmielna 70; 
Wniosek kongresmena z Partii Demokratycznej 

Brada Shermana o impeachment prezydenta 
Donalda Trumpa; 

Awans do deblowego finału Wimbledonu Łukasza 
Kubota i Marcelo Melo.  

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Pojedyncze słowa 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Sporadyczne błędy czytającego 
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n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 87,18% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 02:00:00 

Prowadzący Robert Kawka 

Tematy newsów 

Zapowiedź analizy zmian w polskim 

sądownictwie przez Komisję Europejską; 
Ponowna kara dla Hanny Gronkiewicz-Waltz za 

niestawienie się przed komisją weryfikacyjną ds. 
reprywatyzacji; 

Kary grzywny dla siedmiu protestujących, którzy 
uniemożliwili wjazd na Wawel w miesięcznicę 

smoleńską; 

Skazanie Polaka za próbę nielegalnego przewozu 
22 afgańskich imigrantów do Wielkiej Brytanii. 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa 

Druga wiadomość dwa razy dłuższa od 

pozostałych 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Pojedyncze słowa 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Tylko własne 

m) Jakość techniczna Bardzo dobra 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 88,46% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 03:00:00 

Prowadzący Robert Kawka 

Tematy newsów 

Przyjęcie bez poprawek przez Senacką Komisję 

ds. Samorządności, Praw Człowieka i Petycji 
noweli ustawy o ustroju sądów powszechnych;  

Pozew Komisji Europejskiej przeciwko Polsce w 
sprawie wycinki drzew; 

Żądanie Polski w sprawie umorzenia 
postępowania o naruszeniu prawa Unii 

Europejskiej o relokacji uchodźców.  

a) Liczba newsów 3, zmniejszona liczba newsów 
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b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Tylko własne 

m) Jakość techniczna Bardzo dobra 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 91,03% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

 

Godzina 04:00:00 

Prowadzący Robert Kawka 

Tematy newsów 

Zapowiedź analizy zmian w polskim 

sądownictwie przez Komisję Europejską; 
Opublikowanie przez brytyjski rząd projektu tzw. 

„wielkiej ustawy uchylającej”; 
Skazanie na 20 lat pozbawienia wolności zabójcy 

opozycjonisty, Borysa Niemcowa; 
Kontrola kolejowych przewoźników regionalnych.  

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Tylko własne 

m) Jakość techniczna Bardzo dobra 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 93,59% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 05:00:00 

Prowadzący Robert Kawka 

Tematy newsów 

Przyjęcie bez poprawek przez Senacką Komisję 

ds. Samorządności, Praw Człowieka i Petycji 
noweli ustawy o ustroju sądów powszechnych; 

Pozew Komisji Europejskiej przeciwko Polsce w 
sprawie wycinki drzew; 

Wspólna konferencja prasowa Donalda Trumpa i 
Emmanuela Macrona w Paryżu.  

a) Liczba newsów 3, zmniejszona liczba newsów 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Tylko własne 

m) Jakość techniczna Bardzo dobra 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 94,87% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 06:00:00 

Prowadzący Katarzyna Oklińska 

Tematy newsów 

Przesłuchania komisji weryfikacyjnej ds. 
reprywatyzacji w sprawie działki przy Chmielnej 

70; 
Poselski projekt Prawa i Sprawiedliwości o Sądzie 

Najwyższym; 

Przygotowania do obchodów rocznicy zamachu w 
Nicei; 

Rozmowy w ramach posiedzenia rady NATO-
Rosja w Brukseli. 

a) Liczba newsów 4, zbyt mało newsów 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie 

Nieznaczna przewaga jednej opcji politycznej 

(wypowiedź tylko posła PiS)  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 
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i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Tylko własne 

m) Jakość techniczna Sporadyczne błędy czytającego 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 07:00:00 

Prowadzący Katarzyna Oklińska 

Tematy newsów 

Przesłuchania komisji weryfikacyjnej ds. 
reprywatyzacji w sprawie działki przy Chmielnej 

70; 
Przyjęcie bez poprawek przez Senacką Komisję 

ds. Samorządności, Praw Człowieka i Petycji 
noweli ustawy o ustroju sądów powszechnych; 

Skazanie Polaka za próbę nielegalnego przewozu 

22 afgańskich imigrantów do Wielkiej Brytanii.  

a) Liczba newsów 3, zbyt mała liczba newsów 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Tylko własne 

m) Jakość techniczna Bardzo dobra 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 93,59% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

 

Godzina 08:00:00 

Prowadzący Katarzyna Oklińska 

Tematy newsów 

Posiedzenie niejawne komisji weryfikacyjnej ds. 
reprywatyzacji; 

Poselski projekt Prawa i Sprawiedliwości o Sądzie 
Najwyższym; 
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Obchody rocznicy zdobycia Bastylii. 

a) Liczba newsów 3, zbyt mała liczba newsów 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie 
Nieznaczna przewaga informacji o Prawie i 
Sprawiedliwości 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Tylko własne 

m) Jakość techniczna Sporadyczne błędy czytającego 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 93,59% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

 

Godzina 09:00:00 

Prowadzący Katarzyna Oklińska 

Tematy newsów 

Zapowiedź zablokowania prac nad reformą 

sądownictwa przez lidera Platformy 
Obywatelskiej; 

Rozpatrzenie przez senatorów projektu ustawy o 
płaceniu mandatów w formie elektronicznej; 

Podtrzymanie sprzeciwu wobec przyjmowania 
uchodźców przez Polskę, Czechy i Węgry; 

Echa szczytu Ukraina-Unia Europejska oczami 
rosyjskiej prasy. 

a) Liczba newsów 4, najmniejsza poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Pierwszy news wydłużony 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Pojedyncze słowa 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Bardzo dobra 
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n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 88,46% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 10:00:00 

Prowadzący Katarzyna Oklińska 

Tematy newsów 

Wniosek o wprowadzenie do harmonogramu 
obrad Senatu ustawy o Krajowej Radzie 

Sądownictwa i ustawy o ustroju sądów 
powszechnych; 

Złożenie przez PiS poselskiego projektu o Sądzie 

Najwyższym; 

Policyjne postępowanie w sprawie naruszenia 

miru podczas zajść w Sejmie;  

Akcja pomocy syryjskim rodzinom z Aleppo w 
diecezji bielsko-żywieckiej. 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan poprawny 

i) Neutralność Zachowana  

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne 

m) Jakość techniczna Poprawna: delikatne szmery przy relacjach  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 92,31% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 11:00:00 

Prowadzący Katarzyna Oklińska 

Tematy newsów 

Wniosek o wprowadzenie do harmonogramu 

obrad Senatu ustawy o Krajowej Radzie 
Sądownictwa i ustawy o ustroju sądów 

powszechnych (relacja z Senatu); 

Nadzwyczajne zebranie zarządu Platformy 

Obywatelskiej dot. zmian w sądownictwie; 

Policyjne postępowanie w sprawie naruszenia 
miru podczas zajść w Sejmie; 

Zatrzymanie Macedończyka i dwóch Afgańczyków 
ukrywających się w przyczepie jego ciężarówki; 

Impeachment wobec prezydenta Stanów 

Zjednoczonych Donalda Trumpa. 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan poprawny 

i) Neutralność Zachowana  

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna delikatne szmery przy relacjach 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 92,31% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 12:00:00 

Prowadzący Katarzyna Oklińska 

Tematy newsów 

Wniosek o wprowadzenie do harmonogramu 

obrad Senatu ustawy o Krajowej Radzie 
Sądownictwa i ustawy o ustroju sądów 

powszechnych;  

Plan złożenia do rządu projektu Centralnego 

Portu Komunikacyjnego; 

Podsumowanie ubiegłorocznej obsługi dopłat 
bezpośrednich dla rolników przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; 

Nie żyją dwaj izraelscy policjanci zaatakowani w 

Jerozolimie. 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa Nadmiernie rozbudowany pierwszy news 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan poprawny 

i) Neutralność zachowana 

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 13:00:00 

Prowadzący Katarzyna Oklińska 

Tematy newsów 

Zatwierdzenie wniosku o wprowadzenie do 

harmonogramu obrad Senatu ustawy o Krajowej 
Radzie Sądownictwa i ustawy o ustroju sądów 

powszechnych; 

Prace komisji weryfikacyjnej do spraw 

warszawskich reprywatyzacji szczególnie 
kamienicy na Nabielaka 9; 

Odbiór przez Polskie Linie Lotnicze Boeinga 787 

Dreamlinera i rozbudowa sieci lotniczej;  

Święto narodowe we Francji w rocznicę zdobycia 

Bastylii. 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachwiana, jeden news znacząco krótszy 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna 

Sporadyczne błędy czytającego, zbyt głośne 

relacje w porównaniu do czytanych informacji 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 87,18% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 14:00:00 

Prowadzący Aleksandra Kozera 

Tematy newsów 

Zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa i w 
sądach powszechnych; 

Niepokój Komisji Europejskiej w związku z 
wydarzeniami w Polsce (relacja z Brukseli); 

Zatrzymanie zorganizowanej grupy przestępczej 

powiązanej z krakowskim środowiskiem 
pseudokibiców. 

a) Liczba newsów 3, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa Nadmiernie rozbudowany pierwszy news 

g) Infotainment Brak  

h) Forszpan poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne 

m) Jakość techniczna poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 78,21% 

  

Umiarkowanie wysoki współczynnik 

obiektywizmu 
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Godzina 15:00:00 

Prowadzący Aleksandra Kozera 

Tematy newsów 

Zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa jako 

realizacja punktu kampanii wyborczej według 
Jarosława Kaczyńskiego ; 

Planowana na przyszły tydzień  ocena kontroli 
praworządności w Polsce przez Komisję 

Europejską; 

Prace komisji weryfikacyjnej do spraw 
warszawskich reprywatyzacji, kamienica 

Nabielaka 9; 

Wyrok 8 lat więzienia dla Krzysztofa W., za 

kradzież 8 milionów złotych;  

Plan wizyty brytyjskiej pary książęcej w Polsce. 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment Brak  

h) Forszpan poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła własne 

m) Jakość techniczna poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 96,15% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 16:00:00 

Prowadzący Aleksandra Kozera 

Tematy newsów 

Zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa jako 

realizacja punktu kampanii wyborczej;  

Ujawnienie informacji dotyczących współpracy 

byłego prezydenta Lecha Wałęsy z SB przez 
byłego majora SB Jerzego Frączowskiego;  

Plan wizyty brytyjskiej pary książęcej w Polsce. 

a) Liczba newsów 3, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachwiana, jeden z newsów dłuższy  

g) Infotainment brak 

h) Forszpan poprawny 

i) Neutralność zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła własne 

m) Jakość techniczna Poprawna: szumy w relacjach 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 17:00:00 

Prowadzący Aleksandra Kozera 

Tematy newsów 

Turyści ofiarami nożownika w jednym z egipskich 

kurortów; odwołania rzecznika praw 
obywatelskich domaga się wiceminister spraw 

zagranicznych; ofiary strzelaniny na starym 
mieście w Jerozolimie; protesty rządów Szkocji i 
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Walii w sprawie wielkiej ustawy uchylającej w 

sprawie Brexitu; zapowiedź festiwalu w Jarocinie  

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba newsów 

b) Ranga/Waga Brak krajowej wiadomości na pierwszym miejscu 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów 
Przewaga wiadomości zagranicznych, tylko jeden 
news z Polsce.  

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Element w przedostatnim newsie 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 
83,33% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 18:00:00 

Prowadzący Aleksandra Kozera 

Tematy newsów 

Nożownik z egipskiego kurortu przesłuchiwany, 

wśród rannych jest prawdopodobnie Polka; 
debata z senacie nad nowelizacją ustawy o 

krajowej radzie sądownictwa; o fali imigrantów 
docierających do Sycylii we Włoszech, próba 

generalna przed inscenizacją bitwy pod 
Grunwaldem  

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga 
Zrównoważone poprawnie, ale brak wiadomości 
krajowej na pierwszym miejscu 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa 

Nadmiernie wydłużona wiadomość o nowelizacji 

ustawy. 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 
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o) Współczynnik WOI 
84,62% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Godzina 19:00:00 

Prowadzący Maja Borkowska 

Tematy newsów 

 
 

 
 

Informacje o ofiarach nożownika w egipskim 

kurorcie;, debata w senacie podczas nowelizacji 

ustawy o KR; zajęcie majątku byłego ministra 
dochodów i podatków na Ukrainie Ołeksandra 

Kłymenku; wstrzymano prace budowlane na 
terenie dawnego pasażu Simonsa po decyzji 

stołecznego konserwatora zabytków; o koncercie 
w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach, w 

którym wystąpią osoby, które były głuche lub 
niedosłyszące lecz zostały wyleczone.  

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba newsów 

b) Ranga/Waga 
Zrównoważone poprawnie, ale brak wiadomości 
krajowej na pierwszym miejscu 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa 

Nadmiernie wydłużona wiadomość o koncercie w 

Światowym Centrum Słuchu 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 
91,03% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Godzina 20:00:00 

Prowadzący Maja Borkowska 

Tematy newsów 

O wątpliwościach w narodowości ofiar nożownika 
w egipskim kurorcie; dyskusja w senacie 

dotycząca KRS; wypowiedzi prezesa PiS-u 
dotyczące konieczności zmian w sądownictwie;  

zaostrzone zasady dotyczące podróżowania do 
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USA; o bezsensownych zgłoszeniach turystów w 

nadbałtyckich kurortach,  

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba newsów 

b) Ranga/Waga 

Zrównoważone poprawnie, ale brak wiadomości 

krajowej na pierwszym miejscu 

c) Zróżnicowanie 
Zróżnicowanie geograficzne, przewaga partii 
rządzącej w newsach krajowych 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Wypowiedź tylko przedstawicieli PiS 

f) Równowaga czasowa 

Nadmiernie rozbudowana druga i ostatnia 

wiadomość. 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Sporadyczne błędy techniczne podczas relacji 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 
87,18% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 21:00:00 

Prowadzący Maja Borkowska 

Tematy newsów 

 
 

Podsumowanie dnia, początek serwisu o 

21:00:00 
 

Prace w senacie dotyczące KRS; o zapowiedzi 
przedstawienia przez wiceszefa komisji 

europejskiej Fransa Timmermansa raportu o 
sytuacji w Polsce dotyczącej praworządności; o 

wniosku posłów PiS do szefa komisji 
weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji w 

sprawie działań operacyjnych ABW w latach 

2011-2015 ; o decyzji komisji weryfikacyjnej w 
sprawie zwrotu nieruchomości przy Nabielaka; o 

majorze SB Jerzym Frączkowskim, który 
ujawniał fakty z życia Lecha Wałęsy; o ustawie 

dezubekizacyjnej i obniżeniu świadczeń 
emerytalnych dla byłych funkcjonariuszy SB;   o 

zatrzymaniu mężczyzny mającego nawoływać do 
przeprowadzenia zamachu terrorystycznego w 

Polsce. 
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Zagraniczne: O sprzeciwie Polski, Czech i 

Węgrów w sprawie przyjmowaniu uchodźców; o  
udziale prezydenta USA w defiladzie z okazji 

Francuskiego Święta Narodowego; o wniosku 

Brada Shermana o impeachment Donalda 
Trumpa w sprawie śledztwa jego otoczenia z 

władzami rosyjskimi; o zamachu 
terrorystycznym w  Jerozolimie; o zajęciu 

majątku byłego ministra dochodów i podatków 
na Ukrainie Ołeksandra Kłymenki; krytyka 

Norwegii za brak zdecydowanej reakcji na śmierć 
laureata nagrody Nobla Liu Xiaobo; 

 
Ponownie kraj: 

O podsumowaniu dopłat bezpośrednich dla 
rolników przez Agencję Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa; 

a) Liczba newsów 
14, zbyt mała liczba w stosunku do długości 
serwisu 

b) Ranga/Waga Zachowane 

c) Zróżnicowanie Poprawna 

d) Proporcja tematów Zachowane 

e) Zrównoważenie 

Zachowane, przedstawiciele jednej ze stron w 

nieznacznej przewadze   

f) Równowaga czasowa 

Układ serwisu zaburzony przez zbyt długie 

niektóre wiadomości; 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka 

Użyto niezrozumiałego angielskiego słowa 

„impeachment”. 

o) Współczynnik WOI 
85,90% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Godzina 22:00:00 

Prowadzący Maja Borkowska 

Tematy newsów 

O wątpliwościach w narodowości ofiar nożownika 
w egipskim kurorcie; wypowiedzi prezesa PiS-u 

dotyczące konieczności zmian w sądownictwie; o 
planowaniu blokowania ustawy o KRS przez 
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opozycji; o apelu pamięci z okazji likwidacji getta 

w Bobowej;  zaostrzone zasady dotyczące 
podróżowania do USA. 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba newsów 

b) Ranga/Waga 
Zrównoważone poprawnie, ale brak wiadomości 
krajowej na pierwszym miejscu 

c) Zróżnicowanie 

Zróżnicowanie geograficzne, przewaga partii 

rządzącej w newsach krajowych 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie 

Zachowane, przedstawiciele jednej ze stron w 

nieznacznej przewadze   

f) Równowaga czasowa 

Nadmiernie wydłużona wiadomość czwarta, z 

kolei zbyt krótka ostatnia. 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 
83,33% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 23:00:00 

Prowadzący Maja Borkowska 

Tematy newsów 

O pracy senatorów nad ustawą o KRS i ustroju 

sądów powszechnych;  o ataku nożownika w 
kurorcie w Egipcie i braku jasnych informacji 

odnośnie narodowości ofiar; o zwolnieniach i 
aresztowaniach policjantów i nauczycieli w 

Turcji; o festiwalu „Transatlantyk” w Łodzi. 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa 

Zachwiana przez zbyt długą pierwszą i drugą 

wiadomość 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 
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m) Jakość techniczna Pogorszenie jakości w nagraniach reporterskich 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 
96,15% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

15 lipca 2017 

 

 

Godzina 00:00:00 

Prowadzący Ewa Worobiec 

Tematy newsów 

Debata nad ustawą o Krajowej Radzie 

Sądownictwa i ustawą o ustroju sądów 

powszechnych; 
Sprzeciw Polski wobec przyjmowania uchodźców, 

skierowany do Komisji Europejskiej;  
Wyrok w sprawie kradzieży pieniędzy w 

Swarzędzu;  
Opinia Władimira Putina o Donaldzie Trumpie i 

rokowania rozmów Rosja-USA.  

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Pojedyncze słowa nacechowane 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Bardzo dobra 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 01:00:00 

Prowadzący Ewa Worobiec 

Tematy newsów 

Senacka debata nad ustawą o ustroju sądów 

powszechnych; 
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Brak Polaków wśród ofiar nożownika w 

Hurgadzie; 
Bez przełomu w sprawie pisowni polskich 

nazwisk w litewskich dokumentach; 

Zatrzymanie w Rosji Krzysztofa P., podejrzanego 
o posiadanie dziecięcej pornografii. 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Sporadyczne błędy czytającego 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 91,03% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 02:00:00 

Prowadzący Ewa Worobiec 

Tematy newsów 

Protesty przed sejmem przeciwko zmianom w 
sądownictwie; 

Sprzeciw Polski wobec przyjmowania uchodźców, 
skierowany do Komisji Europejskiej; 

Kolejne prace komisji weryfikacyjnej ds. 
reprywatyzacji.  

Rekomendacja Senackiej Komisji ds. 
Samorządności, Praw Człowieka i Petycji 

przyjęcia bez poprawek nowelizacji ustaw o KRS 

i sądach powszechnych. 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Nieznaczna przewaga newsów o opcji rządzącej 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Pojedyncze słowa 

k) Rzetelność Zachowana 
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l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Sporadyczne błędy czytającego 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 85,90% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 
  

Godzina 03:00:00 

Prowadzący Ewa Worobiec 

Tematy newsów 

Przyjęcie bez poprawek przez senat ustaw o 
Krajowej Radzie Sądownictwa i ustroju sądów 

powszechnych; 
Opinia Władimira Putina o Donaldzie Trumpie i 

rokowania rozmów Rosja-USA; 
Potwierdzenie, że ojcem dziecka Katarzyny K., 

żony byłego prezesa Amber Gold, jest były 
wychowawca więzienny; 

Zapowiedź wizyty księcia Williama i księżnej 
Kate w Polsce. 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Bardzo dobra 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 94,87% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 04:00:00 

Prowadzący Ewa Worobiec 

Tematy newsów 

Przyjęcie bez poprawek przez senat ustaw o 

Krajowej Radzie Sądownictwa i ustroju sądów 
powszechnych; 

Sprzeciw Polski wobec przyjmowania uchodźców, 
skierowany do Komisji Europejskiej; 

Stabilizacja na rynku paliw w Polsce; 
Wspólny bilet weekendowy PKP Intercity i 

Polregio. 
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a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Pojedyncze słowa 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Tylko własne 

m) Jakość techniczna Bardzo dobra 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 05:00:00 

Prowadzący Ewa Worobiec 

Tematy newsów 

Przyjęcie bez poprawek przez senat ustaw o 
Krajowej Radzie Sądownictwa i ustroju sądów 

powszechnych; 
Brak Polaków wśród ofiar nożownika w 

Hurgadzie; 
Sprzeciw Polski wobec przyjmowania uchodźców, 

skierowany do Komisji Europejskiej; 

a) Liczba newsów 3, zbyt mała liczba newsów 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Nadmiernie rozszerzony pierwszy news 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Bardzo dobra 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 88,46% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

  

Godzina 06:00:00 

Prowadzący Aleksandra Kozera 
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Tematy newsów 

Przyjęcie bez poprawek przez senat ustaw o 

Krajowej Radzie Sądownictwa i ustroju sądów 
powszechnych; 

Możliwe spotkanie prezydenta z I prezes Sądu 

Najwyższego; 
Sprzeciw Polski wobec przyjmowania uchodźców, 

skierowany do Komisji Europejskiej; 
Brak Polaków wśród ofiar nożownika w 

Hurgadzie; 
Możliwe zmiany w organizacji ruchu w związku z 

inscenizacją bitwy pod Grunwaldem. 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Pojedyncze słowa 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Tylko własne 

m) Jakość techniczna Bardzo dobra 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 94,87% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 07:00:00 

Prowadzący Aleksandra Kozera 

Tematy newsów 

Przyjęcie bez poprawek przez senat ustaw o 

Krajowej Radzie Sądownictwa i ustroju sądów 
powszechnych; 

Półmiliardowe straty w uprawach w związku z 

nawałnicami, opadami i przymrozkami 
wiosennymi; 

Śmierć jednego z przywódców Państwa 
Islamskiego, Abu Sayeda; 

Śmierć trzech osób w wybuchu budynku 
mieszkalnego w Honolulu; 

1. rocznica nieudanego zamachu stanu w Turcji; 
Zgłoszenia do konkursu „Książka historyczna 

roku”. 

a) Liczba newsów 6, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
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d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Element w ostatnim newsie 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Bardzo dobra 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 97,44% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 08:00:00 

Prowadzący Aleksandra Kozera 

Tematy newsów 

Senat przyjął ustawę o Krajowej Radzie 
Sądownictwa i ustroju sądów powszechnych;  

Niepokój Komisji Europejskiej w związku z 
wydarzeniami w Polsce; 

Nie żyje Abu Sayed – jeden z przywódców tzw. 
Państwa Islamskiego;  

Nowe prawo we Włoszech – 500 euro kary dla 
rodziców, którzy nie szczepią dzieci;  

Rozpoczęcie 5. Mistrzostw Świata Dzieci z domów 

dziecka w piłce nożnej. 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan poprawny 

i) Neutralność zachowana 

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna (ostre cięcia wypowiedzi) 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 96,15% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 09:00:00 

Prowadzący Aleksandra Kozera 

Tematy newsów 

Senat przyjął ustawę o Krajowej Radzie 

Sądownictwa i ustroju sądów powszechnych;  
Wizyta brytyjskiej pary książęcej w Polsce jako 

szansa na nowy impuls w polsko-brytyjskich 

relacjach; 
Nowy pomysł Departamentu Stanu USA na 

skuteczniejsze zabezpieczenie się przed atakami 
terrorystycznymi;  

Światowy dzień bez telefonu komórkowego;  
Obchody rocznicy bitwy pod Grunwaldem. 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment 

Przedostatni news można zaliczyć do 

infotainmentu 

h) Forszpan poprawny 

i) Neutralność zachowana 

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie  

o) Współczynnik WOI 93,59% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 10:00:00 

Prowadzący Aleksandra Kozera 

Tematy newsów 

Senat przyjął ustawę o Krajowej Radzie 
Sądownictwa i ustroju sądów powszechnych;  

Zatwierdzenie przez Senat Dyrektywy o 

Pracownikach Sezonowych;  
W mazurskim jeziorze utopił się 23 latek. Policja 

apeluje o rozsądek;  
MSZ w Berlinie potwierdza śmierć dwóch Niemek 

w wyniku ataku nożownika w Hurghadzie;  
Nie żyje Abu Sayed – jeden z przywódców tzw. 

Państwa Islamskiego;  

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie zróżnicowane 
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d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan poprawny 

i) Neutralność 
Zachwiana, przewaga wypowiedzi członków 1 
partii  

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 93,59% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 
 

Godzina 11:00:00 

Prowadzący Aleksandra Kozera 

Tematy newsów 

Senat przyjął ustawę o Krajowej Radzie 

Sądownictwa i ustroju sądów powszechnych;  
Demonstracje i protesty w związku z przyjęciem 

ustaw przez Senat; 
1,5 miliarda złotych strat w rolnictwie po 

wiosennych przymrozkach i letnich burzach; 
Trwają 5. Mistrzostwa Świata Dzieci z domów 

dziecka w piłce nożnej; 
Trwa Festiwal w Jarocinie. 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Brak tematów zagranicznych 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment Ostatni news 

h) Forszpan poprawny 

i) Neutralność zachowana  

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła własne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 91,03% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 12:00:00 

Prowadzący Dorota Wojtalczyk 

Tematy newsów 

Zmarła Julia Hartwig; 
Senat przyjął ustawę o Krajowej Radzie 

Sądownictwa i ustroju sądów powszechnych;  

MSZ w Berlinie potwierdza śmierć dwóch Niemek 
w wyniku ataku nożownika w Hurghadzie;  

Obchody rocznicy bitwy pod Grunwaldem; 
Utrudnienia na drodze S3 w okolicach Gorzowa 

Wielkopolskiego i na A1 w kierunku Gdańska. 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie zróżnicowane 

d) Proporcja tematów zachowana 

e) Zrównoważenie Właściwa proporcja 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan Poprawny, ale z błędem technicznym 

i) Neutralność zachowana  

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła własne 

m) Jakość techniczna poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 94,87% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Godzina 13:00:00 

Prowadzący Dorota Wojtalczyk 

Tematy newsów 

Zmarła Julia Hartwig; 

Korek na S3 w Gorzowie Wielkopolskim i na A1 w 
kierunku Gdańska; 

Komisja Europejska nie zaproponuje zakazu 
sprzedaży na pokładzie samolotów i na 

lotniskach; 
Trwają Mistrzostwa Świata w poławianiu 

bursztynu w Jantarze. 

a) Liczba newsów 4, poprawna minimalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie zróżnicowane 
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d) Proporcja tematów zachowana 

e) Zrównoważenie Brak tematów politycznych, zachowana 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan poprawny 

i) Neutralność zachowana 

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna poprawna (słyszalne cięcia) 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 94,87% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 
 

Godzina 14:00:00 

Prowadzący Dorota Wojtalczyk 

Tematy newsów 

Zmarła Julia Hartwig; 

Apel polityków PSL do prezydenta Andrzeja Dudy 
o powstrzymanie zmian w Sądzie Najwyższym i 

Krajowej Radzie Sądownictwa; 
W Wilnie rozdano nagrody dla najlepszych 

tegorocznych maturzystów; 

Ostatnie przygotowania przed inscenizacją bitwy 
grunwaldzkiej; 

Ceny paliw zbliżone do cen z poprzedniego roku. 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Proporcja zachowana 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan poprawny 

i) Neutralność zachowana 

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna poprawna (nierówna głośność) 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 93,59% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 15:00:00 

Prowadzący Dorota Wojtalczyk 

Tematy newsów 

Zmarła Julia Hartwig, żegna ją Stowarzyszenie 

Pisarzy Polskich; 
Marsz autonomii Śląska w Katowicach; 

Zmarł generał brygady Feliks Dela – pierwszy 

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej; 
Nieudany atak  rosyjskich hakerów na sieć 

energetyczną w Irlandii; 
Obchody rocznicy bitwy pod Grunwaldem. 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie  zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Proporcja zachowana 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan poprawny 

i) Neutralność zachowana 

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna, (nierówna głośność) 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 96,15% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 
 

Godzina 16:00:00 

Prowadzący Dorota Wojtalczyk 

Tematy newsów 

Przyjęcie w senacie ustawy o KRS i ustroju 

sądów powszechnych; o śmierci poetki Julii 
Hartwig; ofiary i represje w Turcji w rocznice 

nieudanego zamachu stanu; II Ogólnopolski 
Czempionat Koni Arabskich Radom 2017 . 

a) Liczba newsów 4,  zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie 

Zróżnicowanie geograficzne, przewaga partii 

rządzącej w newsach krajowych 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie 

Zachowane, przedstawiciele jednej ze stron w 

nieznacznej przewadze   

f) Równowaga czasowa Zbyt długi pierwszy i trzeci news. 

g) Infotainment Brak 
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h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 
87,18% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 17:00:00 

Prowadzący Dorota Wojtalczyk 

Tematy newsów 

Śmierć poetki Julii Hartwig; wiadomość o 

możliwości złożenia wniosków wychowawczych i 

alimentacyjnych na podstawie nowelizacji 
ustawy; zapowiedź programu politycznego 

Martina Schulza; sprzeciw Włochów wobec fali 
imigrantów i domaganie się zamknięcia portów; 

nożownik przesłuchiwany po ataku w egipskim 
kurorcie; relacja z inscenizacji bitwy pod 

Grunwaldem. 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba newsów 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa 
Nieznacznie zachwiana przez zbyt długą ostatnią 
i zbyt krótką trzecią wiadomość. 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 
96,15% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 18:00:00 

Prowadzący Maja Borkowska 

Tematy newsów 

Śmierć poetki Julii Hartwig; sposoby na 
odpracowanie długów mieszkaniowych w 

Radomiu;  hołd Turcji dla ofiar zamachu stanu 
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sprzed roku; o egipskim studenckie, nożowniku, 

który zaatakował turystów w kurorcie egipskim; 
o robocie EMYS zaprojektowanym przez 

studentów politechniki Wrocławskiej. 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba newsów 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zbyt rozwinięta wiadomość trzecia. 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 
92,31% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 19:00:00 

Prowadzący Maja Borkowska 

Tematy newsów 

Przedstawiciele Nowoczesnej domagają się 
delegacji instytucji europejskich i światowych na 

posiedzeniu parlamentu w sprawie ustaw o 
sądzie; prezydent Andrzej Duda oddał hołd Julii 

Hartwig; wiadomość o możliwości złożenia 
wniosków wychowawczych i alimentacyjnych na 

podstawie nowelizacji ustawy; komentarz szefa 
NATO w rocznice zamachu stanu w Turcji; 

relacja z inscenizacji bitwy pod Grunwaldem. 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba newsów 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Pogorszenie jakości w nagraniach reporterskich 
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n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 
96,15% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 20:00:00 

Prowadzący Maja Borkowska 

Tematy newsów 

Śmierć poetki Julii Hartwig; marsz autonomii 

śląska i towarzyszący mu kontrmanifestacja w 
Katowicach; ostrzeżenia przez piciem alkoholu 

nad wodą przez WOPR; o nowo utworzonym 
stoliku Witolda Gombrowicza w Radomiu i 

konkursie na projekt rzeźby pisarza. 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Tylko wiadomości krajowe 

d) Proporcja tematów Zaburzone – tylko newsy krajowe 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa 

Nieznacznie zachwiana przez zbyt długą drugą 

wiadomość 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 
85,90% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 21:00:00 

Prowadzący Maja Borkowska 

Tematy newsów 

Podsumowanie dnia 21:00:42: 

 
O seriach zmian sądownictwa w Polsce; petycja 

PSL do prezydenta w sprawie zmian 
sądownictwa w Polsce; protesty przed sejmem 

przeciwko przyjmowaniu ustaw o sądownictwie, 
postępowania policji w sprawie blokowania jezdni 

i ruchu przez protestujących; sondaże 
prezydenckie dla Faktów TVN i wzrost poparcia 

Andrzeja Dudy; 
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Zagranica: sprzeciw Włochów w sprawie 

przyjmowaniu emigrantów, domaganie się 
zamknięcia Włoskich portów; niemiecki kandydat 

SPD domaga się uzależnienia wysokości dotacji 

Unii dla krajów członkowskich od ich zgody na 
przyjmowanie imigrantów; Białoruś nie zamierza 

przystąpić do Unii Europejskiej lecz chce z nią 
współpracować; śmierć jednego z przywódców 

terrorystycznej organizacji Państwo Islamskie; 
hołd dla ofiar zamachu stanu w Turcji w okazji 

rocznicy puczu; potwierdzenie narodowości ofiar 
podczas zamachu nożownika w egipskim 

kurorcie,  
 

Ponownie w kraju: o śmierci Julii Hartwig, hołd 
poetce oddał m.in. prezydent Andrzej Duda; 

marsz autonomii Śląska oraz kontrdemonstracja 
w Katowicach; plany zmian dotyczących 

przepisów zatrudniania cudzoziemców w Polsce; 

analiza cen paliw w Polsce i prognozy na 
przyszłość; relacja z inscenizacji historycznej 

bitwy pod Grunwaldem; relacja z pokazów 
wirtualnej rzeczywistości podczas festiwalu 

„Transatlantyk” w Łodzi; o projekcie powstania 
ławeczki Witolda Gombrowicza w Radomiu; 

ostrzeżenie WOPR przed piciem alkoholu nad 
wodą. 

a) Liczba newsów 18, poprawna liczba newsów 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Przewaga wiadomości z kraju 

e) Zrównoważenie 
Zachowane, przedstawiciele jednej ze stron w 
nieznacznej przewadze   

f) Równowaga czasowa 

Nieznacznie zachwiana przez zbyt długie 

wiadomości dotyczące zmian w sądownictwie. 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 
89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 



120 
 

Godzina 22:00:00 

Prowadzący Maja Borkowska 

Tematy newsów 

Przedstawiciele nowoczesnej domagają się 

delegacji instytucji europejskich i światowych na 
posiedzeniu parlamentu w sprawie ustaw o 

sądzie; hołd Andrzeja Dudy dla zmarłej poetki 
Julii Hartwig; wiadomość o możliwości złożenia 

wniosków wychowawczych i alimentacyjnych na 
podstawie nowelizacji ustawy; komentarz szefa 

NATO w rocznice zamachu stanu w Turcji; 
relacja z inscenizacji bitwy pod Grunwaldem; 

zwycięstwo Łukasza Kubota i Marcelo Melo w 
turnieju debla. 

a) Liczba newsów 6, poprawna liczba newsów 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Przewaga wiadomości krajowych 

e) Zrównoważenie 
Zachowane, przedstawiciele jednej ze stron w 
nieznacznej przewadze   

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 
92,31% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 23:00:00 

Prowadzący Maja Borkowska 

Tematy newsów 

Zwycięstwo Łukasza Kubota i Marcelo Melo 
turnieju wielkoszlemowym na kortach 

Wimbledonu; śmierć 26-latka ugodzonego 
nożem w Świeciu w kujawsko-pomorskim; 

minister sprawiedliwości o zmianach w 
sądownictwie, krytyka kubańskiego rządu w 

stosunku do polityki USA wobec Kuby; o robocie 
EMYS zaprojektowanym przez studentów 

politechniki Wrocławskiej. 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba newsów 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
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d) Proporcja tematów Przewaga wiadomości z kraju 

e) Zrównoważenie 

Zachowane, przedstawiciele jednej ze stron w 

nieznacznej przewadze   

f) Równowaga czasowa 

Zbyt długa wiadomość o zmianach w 

sądownictwie 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 
92,31% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

16 lipca 2017 

 

Godzina 00:00:00 

Prowadzący Ewa Worobiec 

Tematy newsów 

Minister sprawiedliwości o zmianach w 
sądownictwie; krytyka reformy sądownictwa 

przez opozycję, skutki nocnego głosowania w 
senacie dotyczące zmian w sądownictwie; 

komentarz szefa NATO w rocznice zamachu 
stanu w Turcji; relacja z inscenizacji bitwy pod 

Grunwaldem; zwycięstwo Łukasza Kubota i 
Marcelo Melo w turnieju debla/ 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba newsów 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie 
Zróżnicowanie geograficzne, przewaga partii 
rządzącej w newsach krajowych 

d) Proporcja tematów Przewaga wiadomości krajowych 

e) Zrównoważenie 
Zachowane, przedstawiciele jednej ze stron w 
nieznacznej przewadze   

f) Równowaga czasowa 
Nieznacznie zachwiana przez zbyt długą pierwszą 
wiadomość 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  
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n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 
85,90% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 01:00:00 

Prowadzący Ewa Worobiec 

Tematy newsów 

Postępowania policji w sprawie blokowania jezdni 

i ruchu przez protestujących pod sejmem; 
prezydent Turcji sugeruje powrót kary śmierci 

dla uczestników zamachu stanu; o śmierci poetki 
Julii Hartwig; zwycięstwo Łukasza Kubota i 

Marcelo Melo w turnieju debla. 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie, 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie 

Zachowane, przedstawiciele jednej ze stron w 

nieznacznej przewadze   

f) Równowaga czasowa Nadmiernie wydłużona ostatnia wiadomość 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 
87,18% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 02:00:00 

Prowadzący Ewa Worobiec 

Tematy newsów 

Weto prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie 

ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych i 
reakcje polityków opozycji i partii rządzących; 

zwycięstwo Łukasza Kubota i Marcelo Melo w 
turnieju debla; rozpoczęcie sezonu pieszego 

pielgrzymowania na Jasną Górę; krytyka 
kubańskiego rządu w stosunku do polityki USA 

wobec Kuby. 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie 

Zróżnicowanie geograficzne, przewaga partii 

rządzącej w newsach krajowych 
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d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie 

Zachowane, przedstawiciele jednej ze stron w 

nieznacznej przewadze   

f) Równowaga czasowa Nadmiernie rozbudowana pierwsza wiadomość 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 
91,03% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 03:00:00 

Prowadzący Ewa Worobiec 

Tematy newsów 

Minister sprawiedliwości o zmianach w 
sądownictwie; skutki nocnego głosowania w 

senacie dotyczące zmian w sądownictwie; hołd 
Turcji dla ofiar zamachu stanu sprzed roku, o 

skutkach nieudanego puczu dla mieszkańców 
Turcji podejrzanych o udział w puchu; Rosjanin 

Igor Manaszerow zwycięzcą międzynarodowego 

konkursu dyrygentów Radomiu.   

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie 

Zachowane, przedstawiciele jednej ze stron w 

nieznacznej przewadze   

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 
91,03% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 04:00:00 

Prowadzący Ewa Worobiec 

Tematy newsów 

Sondaże prezydenckie dla Faktów TVN i wzrost 

poparcia Andrzeja Dudy; relacja z inscenizacji 
bitwy pod Grunwaldem i wypowiedź wiceministra 

obrony; sprzeciw Włochów w sprawie 
przyjmowaniu imigrantów, domaganie się 

zamknięcia Włoskich portów; potwierdzenie 
niemieckiej narodowości ofiar nożownika w 

egipskim kurorcie. 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga 

Pierwsza informacja oparta na sondażu sprzed 

paru dni;  

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Przewaga wiadomości krajowych 

e) Zrównoważenie 
Zachowane, przedstawiciele jednej ze stron w 
nieznacznej przewadze   

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Pogorszenie jakości w nagraniach reporterskich 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 
82,05% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

 

Godzina 05:00:00 

Prowadzący Ewa Worobiec 

Tematy newsów 

NSZZ Solidarność nie godzi się na ustępstwa w 

sprawie handlu w niedziele; Minister 
sprawiedliwości o zmianach w sądownictwie; 

zwycięstwo Łukasza Kubota i Marcelo Melo w 
turnieju debla; śmierć jednego z przywódców 

terrorystycznej organizacji Państwo Islamskie;  

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie 
Zróżnicowanie geograficzne, przewaga partii 
rządzącej w newsach krajowych 

d) Proporcja tematów Przewaga wiadomości krajowych 
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e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 
91,03% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 06:00:00 

Prowadzący Aleksandra Kozera 

Tematy newsów 

Minister sprawiedliwości o zmianach w 
sądownictwie i o zapowiedzi protestów opozycji; 

NSZZ Solidarność nie godzi się na ustępstwa w 
sprawie handlu w niedziele; o sprzedaży 

alkoholu na pokładzie samolotów i stanowisku 
komisji Europejskiej; relacja z inscenizacji bitwy 

pod Grunwaldem. 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie 
Zróżnicowanie geograficzne, przewaga partii 
rządzącej w newsach krajowych 

d) Proporcja tematów Przewaga wiadomości krajowych 

e) Zrównoważenie 
Zachowane, przedstawiciele jednej ze stron w 
nieznacznej przewadze   

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 
83,33% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 07:00:00 

Prowadzący Aleksandra Kozera 
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Tematy newsów 

Spór polityczny o reformę wymiaru 

sprawiedliwości; spotkanie prezydenta z 
przewodniczącym chińskiego parlamentu, relacja 

z wizyty; relacja z mistrzostw świata dzieci w 

piłce nożnej w Warszawie; licytacja torby Neila 
Armstronga z podróży w kosmos. 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Mało czytelne zapowiedzi 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 
92,31% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 08:00:00 

Prowadzący Aleksandra Kozera 

Tematy newsów 

Zablokowana autostrada A2 w kierunku 
Warszawy po wypadku busa i cysterny, ranne 

zostały 3 osoby; Nowoczesna zaprasza 
obserwatorów europejskich na posiedzenie 

Sejmu; 

Solidarność nie godzi się na ustępstwa w sprawie 
ograniczenia handlu w niedzielę; 

Oświadczenie sekretarza generalnego NATO 
Jensa Stoltenberga w pierwszą rocznicę 

udaremnionego zamachu w Turcji,  
Polska Misja Medyczna przygotowała specjalny 

poradnik dla osób wybierających się w tropiki. 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan poprawny 
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i) Neutralność Zachowana,  

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne  

m) Jakość techniczna Poprawna (słyszalne cięcia) 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 96,15% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 
 

Godzina 09:00:00 

Prowadzący Aleksandra Kozera 

Tematy newsów 

Częściowe odblokowanie autostrady A2 po 
wypadku busa i cysterny, ucierpiały trzy osoby;  

Planowana demonstracja zwolenników KOD-u i 
jej krytyka przez ministra sprawiedliwości;  

Wizyta brytyjskiej pary książęcej jako element 
szerszej  misji dyplomatycznej realizowanej na 

prośbę rządu;  

Kalisz wprowadza usługę sms-owego 
przypominania mieszkańcom o terminie opłat; 

Finał Mistrzostw Świata Dzieci z domów dziecka 
w piłce nożnej, w którym zagrają Polacy z 

Francuzami; 
Ostatni dzień Festiwalu w Jarocinie. 

a) Liczba newsów 6, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie 
Zachwiane (nieznaczna przewaga partii 
rządzącej) 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment Ostatni news 

h) Forszpan poprawny 

i) Neutralność zachowana 

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne  

m) Jakość techniczna Poprawna, pojedyncze błędy prowadzącej 

n) Mglistość języka W normie  

o) Współczynnik WOI 89,74% 

  

Wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 10:00:00 

Prowadzący Aleksandra Kozera 

Tematy newsów 

Polityczny spór o reformę wymiaru 
sprawiedliwości;  

Solidarność nie godzi się na ustępstwa w sprawie 
ograniczenia handlu w niedzielę;  

Zbiórka darów dla bezdomnych, którzy wezmą 

udział w pieszej pielgrzymce niepełnosprawnych 
na Jasną Górę;  

Litewski „owczy” patent na trujący barszcz 
Sosnowskiego. 

a) Liczba newsów 4, poprawna minimalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie  zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachwiana, pierwszy news znacznie dłuższy 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan poprawny 

i) Neutralność zachowana 

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne  

m) Jakość techniczna poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 11:00:00 

Prowadzący Aleksandra Kozera 

Tematy newsów 

Polityczny spór o reformę wymiaru 

sprawiedliwości i protesty przed Sejmem; 
Spotkanie szefa chińskiego parlamentu Zhanga 

Dejianga  i prezydenta Andrzeja Dudy na 
zakończenie wizyty w Polsce; 

Wzrost przewagi partii CDU nad SPD w 
sondażach przed wyborami do Bundestagu;  

Referendum przeciwko zmianie konstytucji w 
Wenezueli; 

Raport z odwiedzania Polski przez turystów; 
Łukasz Kubot nadal zaskoczony po zwycięskim 

finale w grze podwójnej wielkoszlemowego 
Wimbledonu. 

a) Liczba newsów 6, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 



129 
 

c) Zróżnicowanie zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Proporcja zachowana  

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan poprawny 

i) Neutralność zachowana 

j) Nacechowanie Zachowana, ale pojedyncze zwroty 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła własne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 94,87% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Godzina 12:00:00 

Prowadzący Aleksandra Kozera 

Tematy newsów 

Opozycja liczy na veto prezydenta do ustaw 

zmieniających sądownictwo;  
W Polsce, według włoskiego dziennika 

gospodarczego Sole 24 Ore, zaczyna brakować 
wykwalifikowanych pracowników;  

Przymusowe lądowanie koreańskiego samolotu 

Boeing 777 w Stuttgarcie;  
Możliwość zaocznego sądzenia sprawców 

zestrzelenia nad Ukrainą malezyjskiego samolotu 
pasażerskiego;  

Ostatni dzień Festiwalu w Jarocinie; 
Brązowy medal Mistrzostw Europy w wyścigu 

dwójek na 500 metrów dla Anny Puławskiej i 
Anity Mikołajczyk. 

a) Liczba newsów 6, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie zróżnicowane 

d) Proporcja tematów zachowana 

e) Zrównoważenie Właściwa proporcja 

f) Równowaga czasowa 

Minimalnie zachwiana, pierwszy news dłuższy od 

pozostałych 

g) Infotainment Przedostatni news 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność zachowana  

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 
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l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Sporadyczne błędy prowadzącej 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 13:00:00 

Prowadzący Aleksandra Kozera 

Tematy newsów 

10 kilometrowy korek na autostradzie A1 w 

kierunku Gdańska w wyniku zderzenia dwóch 
samochodów;  

Polityczny spór o reformę wymiaru 
sprawiedliwości;  

Uroczystości pogrzebowe żołnierza wyklętego 
Leona Taraszkiewicza ps. „Jastrząb”;  

W Elblągu powstaje wojenny film dokumentalny 
„Listy powstańcze”; 

U wybrzeży Alabamy amerykańscy badacze 
znaleźli podwodny las; 

Małe ilości miodu w tym roku. 

a) Liczba newsów 7, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie zróżnicowane 

d) Proporcja tematów 
Zachwiana proporcja, jeden zagraniczny na 
siedem tematów  

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan poprawny 

i) Neutralność zachowana 

j) Nacechowanie Pojedyncze zwroty 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne  

m) Jakość techniczna poprawna (słyszalne cięcia) 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 88,46% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 14:00:00 

Prowadzący Aleksandra Kozera 
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Tematy newsów 

Polityczny spór o reformę wymiaru 

sprawiedliwości i apel polityków PSL do 
prezydenta o zawetowanie ustaw;  

Częściowe otwarcie dla Palestyńczyków Wzgórza 

Świątynnego w Jerozolimie po piątkowej 
strzelaninie;  

Zamieranie drzew zaatakowanych przez kornika 
drukarza na południu Białorusi;  

Radość Wojciecha Fibaka po zwycięskim finale 
Łukasza Kubota w grze podwójnej 

wielkoszlemowego Wimbledonu. 

a) Liczba newsów 4, poprawna minimalna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Proporcja zachowana 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan poprawny 

i) Neutralność zachowana 

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna poprawna (słyszalne cięcia) 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 88,46% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Godzina 15:00:00 

Prowadzący Aleksandra Kozera 

Tematy newsów 

Spór o reformę władzy sądowniczej:  Prokurator 

Generalny odpiera zarzuty opozycji, a zwolennicy 

KOD-u protestują przed Sejmem;  
Uroczystości pogrzebowe żołnierza wyklętego 

Leona Taraszkiewicza ps. „Jastrząb”;   
Wzrost przewagi partii CDU nad SPD w 

sondażach przed wyborami do Bundestagu;  
Na terenie byłej lokomotywowni W Lublinie 

odsłonięto pomnik „Parowóz”;  
Tłumy turystów w nadbałtyckich kurortach. 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie  zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Proporcja zachowana 
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e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan poprawny 

i) Neutralność zachowana 

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne  

m) Jakość techniczna Poprawna, (nierówna głośność) 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 93,59% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 16:00:00 

Prowadzący Adrianna Calińska-Czaniecka 

Tematy newsów 

Protest przeciwników zmian w sądownictwie w 

Warszawie; 
Pogrzeb Leona Taraszkiewicza, jednego z 

żołnierzy wyklętych; 
Przysięga 150 podkarpackich żołnierzy wojsk 

obrony terytorialnej; 
Manifestacje w rocznicę nieudanego puczu w 

Turcji; 
Napiętnowanie egoizmu i chciwości przez 

papieża Franciszka podczas modlitwy Anioł 

Pański. 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Pojedyncze słowa 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Niewielkie zakłócenia podczas relacji 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 91,03% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 17:00:00 

Prowadzący Adrianna Calińska-Czaniecka 

Tematy newsów 

Protest przeciwników zmian w sądownictwie w 

Warszawie; 
Aresztowanie ukraińskiego dziennikarza przez 

separatystów z Donbasu; 
Aresztowanie młodszego brata prezydenta Iranu 

z powodu zarzutów o przestępstwa finansowe; 
Ruch turystyczny na terenie Polski; 

Śpiewanie hymnu narodowego w Gdańsku. 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Nadmiernie rozszerzony pierwszy news 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Bardzo dobra 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 96,15% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 18:00:00 

Prowadzący Adrianna Calińska-Czaniecka 

Tematy newsów 

Protest przeciwników zmian w sądownictwie w 
Warszawie; 

Wyłowione ciało kobiety niedaleko Słupska; 
Trening żołnierzy Batalionowej Grupy Bojowej w 

północnej Polsce; 
Napiętnowanie egoizmu i chciwości przez 

papieża Franciszka podczas modlitwy Anioł 
Pański; 

Ostatni dzień festiwalu w Jarocinie. 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Wyraźna przewaga newsów krajowych 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 
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f) Równowaga czasowa 

Nieznaczna przewaga przedstawicieli opcji 

rządzącej 

g) Infotainment Element w ostatnim newsie 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Tylko własne 

m) Jakość techniczna Bardzo dobra 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 19:00:00 

Prowadzący Adrianna Calińska-Czaniecka 

Tematy newsów 

Protest przeciwników zmian w sądownictwie w 

Warszawie;  
Pomnik upamiętniający ofiary puczu w Ankarze;  

Możliwość oglądnięcia w Ustce malucha, którego 

otrzyma Tom Hanks. 

a) Liczba newsów 3, zbyt mała liczba newsów 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Nadmiernie rozszerzony pierwszy news 

g) Infotainment Element w ostatnim newsie 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Tylko własne 

m) Jakość techniczna Sporadyczne błędy czytającego 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 91,03% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 20:00:00 

Prowadzący Adrianna Calińska-Czaniecka 

Tematy newsów 

Zakończenie protestu KOD-u przeciwko zmianom 

w sądownictwie; 
Zmiany w sądownictwie, według Piotra 

Andrzejewskiego, zgodne z konstytucją; 
Uroczystości pogrzebowe Leona Taraszkiewicza;  
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Potwierdzenie udziału Francji w deportacji 

tamtejszych Żydów do obozów hitlerowskich. 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba newsów 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Przewaga newsów krajowych 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie 

Przewaga najpierw opozycji, a potem opcji 

rządzącej 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Tylko własne 

m) Jakość techniczna Bardzo dobra 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 92,31% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 21:00:00 

Prowadzący Adrianna Calińska-Czaniecka 

Tematy newsów 

Podsumowanie dnia, początek serwisu o 

21:00:45 
 

Protest przeciwników zmian w sądownictwie w 
Warszawie; 

Komentarze na temat demonstracji; 
Spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z 

przewodniczącym Stałego Komitetu 
Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli 

Ludowych; 
Program wizyty księcia Williama i księżnej Kate 

w Polsce. 

 
Zagranica: 

Aresztowanie ukraińskiego dziennikarza przez 
separatystów z Donbasu; 

Sondaże przedwyborcze w Niemczech; 
Specjalny nadzór nad przyszłotygodniową 

defiladą z okazji święta narodowego Belgii; 
Potwierdzenie udziału Francji w deportacji 

tamtejszych Żydów do obozów hitlerowskich; 
Manifestacje w rocznicę tureckiego puczu. 

 
Ponownie kraj: 
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Propozycje w sprawie zakazu handlu w niedzielę; 

Sytuacja gospodarcza w Polsce; 
Trening żołnierzy Batalionowej Grupy Bojowej w 

północnej Polsce; 

Pomoc 82-letniej mieszkanki Gliwic w ujęciu 
oszusta; 

Wyłowione ciało kobiety niedaleko Słupska; 
Uroczystości pogrzebowe Leona Taraszkiewicza; 

37. rocznica lubelskiego lipca; 
233 lata od odkrycia w Tarnowskich Górach rud 

srebra; 
Ruch turystyczny w Polsce.  

a) Liczba newsów 

18, zbyt mała liczba newsów w stosunku do 

długości serwisu 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Nieznaczna przewaga partii rządzącej 

f) Równowaga czasowa Kilka newsów wydłużonych 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna 
Sporadyczne błędy czytającego, słaba jakość 
wejść reporterskich 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 85,90% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 22:00:00 

Prowadzący Adrianna Calińska-Czaniecka 

Tematy newsów 

Protest przeciwników zmian w sądownictwie w 

Warszawie; 
Zapowiedź wizyty księcia Williama i księżnej 

Kate w Polsce; 
Wyłowione ciało kobiety niedaleko Słupska; 

Ruch turystyczny w Polsce; 
Pomoc 82-letniej mieszkanki Gliwic w ujęciu 

oszusta. 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Obecność tylko newsów krajowych 

e) Zrównoważenie Przewaga opcji rządzącej 
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f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Bardzo dobra 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 23:00:00 

Prowadzący Adrianna Calińska-Czaniecka 

Tematy newsów 

Protest przeciwników zmian w sądownictwie w 
Warszawie; 

Odpieranie zarzutów opozycji przez prokuratora 
generalnego; 

Obchody 72. rocznicy obławy augustowskiej; 

Donald Trump na Twitterze w obronie syna. 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Przewaga newsów krajowych  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Tylko własne 

m) Jakość techniczna Bardzo dobra 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 93,59% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Tytuł/nazwa audycji; Informacje dnia w skrócie 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

10.07.2017: 06:30:03, 07:29:50, 

08:30:10, 09:29:51, 10:29:47, 
11:30:54, 12:29:56, 13:30:06, 

14:29:56, 15:29:57, 16:30:48, 
17:30:01, 18:29:55, 19:30:17, 

20:30:07, 22:30:41, 23:30:04. 

11.07.2017: 06:30:04, 07:29:57, 

08:30:27, 09:29:53, 10:30:03, 
11:30:04, 12:29:56, 13:30:31, 

14:30:25, 15:30:22, 16:30:06, 
17:30:14, 18:30:15, 19:30:02, 

20:30:00, 22:29:58, 23:30:04. 

12.07.2017: 06:29:44, 07:29:35, 
08:29:22, 09:30:06, 10:30:09, 

11:29:55, 12:30:14, 13:30:06, 
14:30:03, 15:30:01, 16:30:17, 

17:30:05, 18:29:53, 19:30:23, 
20:30:12, 22:30:36, 23:30:16. 

13.07.2017: 06:30:07, 07:29:59, 
08:29:56, 09:30:01, 10:30:07, 

14:30:42, 16:29:55, 17:30:10, 
18:30:06, 19:31:11, 20:30:04, 

22:30:10, 23:30:21. 

14.07.2017: 06:30:05, 07:29:44, 

08:30:03, 09:29:28, 10:29:52, 
11:30:33, 12:30:03, 13:30:04, 

14:29:59, 15:30:00, 16:30:59, 

17:30:00, 18:30:05, 19:30:55, 
20:30:22, 22:28:57, 23:30:48. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:05:01 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:05:01 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
06:45:42 

Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 06:45:42  

 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 
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Informacja o obecności lub braku 
audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną 
tematyką audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

W planie oznaczone jako „Informacje 
w skrócie”. Audycja nadana zgodnie 

z planem z zakresie formy, treści i 
pór emisji. Mniejsza częstotliwość 

nadawania niż w planie 
programowym. 

Krótka charakterystyka audycji Najważniejsze informacje z kraju i 
ze świata przygotowane przez 

reporterów PR24 – skrót. 

 
ANALIZA JAKOŚCIOWA: 

 
SKRÓTY SERWISÓW 

PONIEDZIAŁEK, 10 LIPCA 

Godzina 6:30:00 

Prowadzący Aleksandra Kozera 

Tematy newsów 

Posiedzenie niejawne komisji weryfikacyjnej; 

detonacja niewybuchu, znalezionego w 
Białymstoku; 

Polska na wystawie Expo w Astanie 

Komisarz generalny NATO na Ukrainie 

Prezydent Francji oddał hołd żołnierzom, 
walczącym z ISIS 

Posiadanie domowych zwierząt to większe ryzyko 
ukąszenia przez kleszcza 

a) Liczba newsów 6, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność zachowana 

j) Nacechowanie brak 



140 
 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 

97,44% 

% 

 

  

Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 7:30:00 

Prowadzący Aleksandra Kozera 

Tematy newsów 

Wypadek w rejonie Siemiatycz 

Detonacja na poligonie w Orzyszu 

Wzrost liczby bezdomnych zwierząt w czasie 

wakacji 

Pożar w Londynie 

Igrzyska sportów nieolimpijskich we Wrocławiu 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie  zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa Nadmiernie rozszerzony ostatni news 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 
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n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 

93,59% 

 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

Godzina 8:30:00 

Prowadzący Aleksandra Kozera 

Tematy newsów 

Zatrzymanie ws. korupcji w Rzeszowie 

Posiedzenie komisji weryfikacyjnej 

Tarnowskie Góry na liście UNESCO 

Trzy tony kości słoniowej przejęte przez 

wietnamską policję 

Sekretarz NATO na Ukrainie 

Badania dot. Używania komórek i komputerów na 

wakacjach 

a) Liczba newsów 6, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie  zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa Nadmiernie rozbudowany ostatni news 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana  

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 93,59% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

Godzina 9:30:00 
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Prowadzący Aleksandra Kozera 

Tematy newsów 

Wypadki na DK8 i DK19 

Zatrzymanie ws. korupcji w Rzeszowie 

NYT: Donald Trump jr. Spotkał się z rosyjską 

prawniczką 

Wystawa z okazji 70-lecia domu mody Diora 

Mija 20 lat od „powodzi tysiąclecia” 

a) Liczba newsów 5, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie  zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność zachowana  

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI  

  97,44% 

 Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

Godzina 10:30:00 

Prowadzący Aleksandra Kozera 

Tematy newsów 

Posiedzenie komisji weryfikacyjnej 

Wypadek na DK12 

Więcej ofert pracy w Internecie 

Pożary lasów w Kalifornii 
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Ludzie mający cel w życiu lepiej śpią 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie  zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa Nadmiernie rozbudowana pierwsza wiadomość 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność zachowana  

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 93,59% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

Godzina 11:30:00 

Prowadzący Aleksandra Kozera 

Tematy newsów 

Zofia Romaszewska o wolności demonstrowania; 

opinia, za TVP Info 

Rozprzestrzenianie się wirusa afrykańskiego 

pomoru świń 

Nie ma już utrudnień na DK12 

Przewodniczący PE: duża liczba migrantów 

stanowi zagrożenie 

„Najwęższy dom świata” dostępny dla 
zwiedzających 

a) Liczba newsów 5, liczba poprawna 

b) Ranga/Waga 

Układ zaburzony – pierwsza wiadomość oparta na 

opinii, w dodatku cytowanej za TVP Info;  

c) Zróżnicowanie  zróżnicowane 
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d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa Pierwsza wiadomość nadmiernie rozszerzona;  

g) Infotainment brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność zachowana  

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne  

m) Jakość techniczna poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 

88,46% 

 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

Godzina 12:30:00 

Prowadzący Aleksandra Kozera 

Tematy newsów 

Decyzja komisji weryfikacyjnej ws. działek przy 

ul. Twardej 

Kolejny niewybuch w Białymstoku 

Wypadek w Chojnie 

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego 

20 rocznica „powodzi stulecia” 

Ćwiczenia wojskowe „Sibris” (UKR i USA) 

a) Liczba newsów 6, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment brak 
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h) Forszpan Brak 

i) Neutralność zachowana 

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna 

Poprawna, sporadyczne błędy prowadzącej 

(akcent, dykcja) 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 

97,44% 

% 

 

  

Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Godzina 13:30:00 

Prowadzący Aleksandra Kozera 

Tematy newsów 

Pierwsza decyzja komisji weryfikacyjnej 

Ostrzeżenia przed załamaniem pogody 

Opóźnienia kolejowe na centralnej magistrali 

kolejowej 

Włochy chcą, by imigranci byli przewożeni do 
innych krajów 

Ludzie, którzy mają cel w życiu lepiej śpią 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie  zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa Nadmiernie rozszerzona jedna z wiadomości;  

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność zachowana 
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j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 

93,59% 

 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

Godzina 14:30:00 

Prowadzący Maja Borkowska 

Tematy newsów 

Decyzja komisji weryfikacyjnej ws. działek przy 
ul. Trudnej 

Krewni ofiar katastrofy smoleńskiej proszą o 
niezakłócanie miesięcznicy 

Opłata klimatyczna w Zakopanem nielegalna 

Turystyczny rekord w Izraelu 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie  zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana  

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 94,87% 
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  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

Godzina 15:30:00 

Prowadzący Maja Borkowska 

Tematy newsów 

Decyzja komisji weryfikacyjnej ws. działek przy 

ul. Twardej 

Bezrobocie w czerwcu 

Jutro rocznica rzezi wołyńskiej 

Spada liczba osób wydalonych ze Szwecji z 

powodu odmowy azylu 

a) Liczba newsów 4, nieznacznie zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie  zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność zachowana  

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna, pojedyncze błędy prowadzącej 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI  

  94,87% 

 Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

Godzina 16:30:00 

Prowadzący Maja Borkowska 

Tematy newsów Decyzja komisji weryfikacyjnej ws. ul. Twardej 
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Modlitwa w Jedwabnem 

Negocjator PE ds. Brexitu o propozycjach Wlk. 
Brytanii 

Gimnazjalistki przed sądem za znęcanie się nad 

jeżem 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie  zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność zachowana  

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 94,87% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

Godzina 17:30:00 

Prowadzący Maja Borkowska 

Tematy newsów 

Decyzja komisji weryfikacyjnej ws. ul. Twardej 

Posiedzenie sejmu będzie kontynuowane w środę 

Doradcy emerytalni w ZUS 

Dwie osoby utonęły na Mazurach 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Brak tematów zagranicznych 

d) Proporcja tematów Zaburzona przez brak zróżnicowania 
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e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność zachowana  

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne  

m) Jakość techniczna poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 88,46% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

Godzina 18:30:00 

Prowadzący Maja Borkowska 

Tematy newsów 

Decyzja komisji weryfikacyjnej ws. ul. Twardej 

Spotkanie Rady Dialogu Społecznego 

Modlitwa w Jedwabnem 

a) Liczba newsów 3, znacząco zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Brak tematów zagranicznych 

d) Proporcja tematów Zaburzona 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa Zaburzona przez zbyt małą liczbę wiadomości;  

g) Infotainment brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność zachowana 

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 
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m) Jakość techniczna 

Błąd realizacyjny – kilkusekundowa przerwa; 

sporadyczne błędy prowadzącej; 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 78,21% 

  Poprawny współczynnik obiektywizmu 

Godzina 19:30:00 

Prowadzący Ewa Worobiec 

Tematy newsów 

Miesięcznica smoleńska 

Decyzja komisji weryfikacyjnej 

Europosłowie chcą zaostrzenia wytycznych ws. 
Nord Stream 2 

Opóźnienia na centralnej magistrali kolejowej 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie  zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna 

Błędy realizacyjne – zmienna głośność; błędy w 

dykcji prowadzącej;  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 91,03% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

Godzina 20:30:00 

Prowadzący Ewa Worobiec 
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Tematy newsów 

Miesięcznica smoleńska 

Decyzja komisji weryfikacyjnej 

Opóźnienia w budowie Domu Polskiego we 
Lwowie 

a) Liczba newsów 3, znacząco zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie 

Małe, brak wiadomości o znaczeniu 

ogólnoświatowym  

d) Proporcja tematów Zaburzona 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa Nadmiernie rozbudowany jeden z newsów 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna 

Fatalna jakość pierwszego wejścia reporterskiego, 
trudno zrozumieć reportera; błędy w dykcji 

prowadzącej;  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 76,92% 

  Poprawny współczynnik obiektywizmu 

Godzina 22:30:00 

Prowadzący Ewa Worobiec 

Tematy newsów 

Miesięcznica smoleńska 

Dooradcy emerytalni w ZUS 

Opłata klimatyczna w Zakopanem niezgodna z 

prawem 

a) Liczba newsów 3, znacząco zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Brak wiadomości zagranicznych 
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d) Proporcja tematów zaburzona 

e) Zrównoważenie Przewaga partii rządzącej; 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność zachowana  

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne 

m) Jakość techniczna poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 84,62% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

Godzina 23:30:00 

Prowadzący Ewa Worobiec 

Tematy newsów 

Miesięcznica smoleńska 

Decyzja komisji weryfikacyjnej 

Ostrzeżenia przed burzami z gradem 

a) Liczba newsów 3, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Brak wiadomości zagranicznych 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Przewaga partii rządzącej; 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność zachowana  

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne  
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m) Jakość techniczna poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 

83,33% 

 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

ŚRODA, 12 LIPCA 

 

Godzina 6:30:00 

Prowadzący Maja Borkowska 

Tematy newsów 

Wypadek na DK1 

Szczyt UE – UKR 

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt i 

zwalczaniu chorób zakaźnych 

Raport GUS na Dzień Ludzkości 

WHO o zgonach na odrę 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa Nadmiernie rozbudowany jeden z newsów 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność zachowana 

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 
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o) Współczynnik WOI 91,03% 

  Bardzo współczynnik obiektywizmu 

Godzina 7:30:00 

Prowadzący Maja Borkowska 

Tematy newsów 

Wypadek na DK1 

Rocznica obławy augustowskiej 

Rozpoczęcie posiedzenia senatu 

Ostrzeżenie przed tłuszczami trans  

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Brak wiadomości zagranicznych;  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa 
Nadmiernie rozszerzony jeden news; duże 
różnice w czasie trwania; 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 
87,18% 

 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

Godzina 8:30:00 

Prowadzący Maja Borkowska 

Tematy newsów 

Wypadek polskiego autobusu w Serbii 

Skazani i MON pomagają poszkodowanym w 

nawałnicach 
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Rosyjscy deputowani o demontażu 

komunistycznych pomników w PL 

Mężczyźni i kobiety inaczej przeżywają depresję 

a) Liczba newsów 4, nieznacznie zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie  zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana  

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 

94,87% 

 

 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

Godzina 9:30:00 

Prowadzący Maja Borkowska 

Tematy newsów 

Nocny pożar w Lublinie 

Wypadek na DK1 

Rocznica obławy augustowskiej 

Znalezisko w kościele w Węgrowie 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Brak wiadomości zagranicznych 



156 
 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa Nadmiernie rozszerzona jedna z informacji 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność zachowana  

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI  

  87,18% 

 Wysoki współczynnik obiektywizmu 

Godzina 10:30:00 

Prowadzący Katarzyna Oklińska 

Tematy newsów 

P. Jaki o działalności komisji weryfikacyjnej 

Służba Więzienna i MON pomagają 

poszkodowanym w nawałnicach 

Donald Trump jr. Mówi o swoich rosyjskich 

kontaktach 

Naukowcy o tym, w którym kraju ludzie są 
najbardziej aktywni fizycznie 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie  zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Wypowiedzi tylko polityka partii rządzącej;  

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan Brak 
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i) Neutralność zachowana  

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 
91,03% 

 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

Godzina 11:30:00 

Prowadzący Katarzyna Oklińska 

Tematy newsów 

Posiedzenie Sejmu 

Działanie komisji weryfikacyjnej 

Wypadek na DK1 

Zatrzymanie kierowcy polskiego autokaru, który 
wypadł z drogi w Serbii 

Rosyjscy deputowani o demontażu 
komunistycznych pomników w Polsce 

a) Liczba newsów 5, liczba poprawna 

b) Ranga/Waga Zróżnicowane poprawnie  

c) Zróżnicowanie  zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa zachowana  

g) Infotainment brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność zachowana  

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne  

m) Jakość techniczna poprawna 
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n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 
97,44% 

 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

Godzina 12:30:00 

Prowadzący Katarzyna Oklińska 

Tematy newsów 

Posiedzenie Sejmu 

Zatrzymanie podejrzanego o napad na bank 

Lech Wałęsa wyszedł ze szpitala 

Włoska prasa: UE zakpiła z Włoch 

Nie żyje Lech Morawski 

a) Liczba newsów 5, nieznacznie zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa Nadmiernie rozbudowana pierwsza wiadomość 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność zachowana 

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna 
Poprawna, pogorszenie jakości w relacji 

korespondenta; 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 

87,18% 

% 

 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 13:30:00 

Prowadzący Katarzyna Oklińska 

Tematy newsów 

Projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych 

W trumnie adm. Kaewety były szczątki innych 
osób – za „Gazetą Polską” 

Złagodzenie reżimu wizowego dla Ukraińców 

Zakończenie sesji UNESCO w Krakowie 

Niemiecka policja zatrzymała podejrzanych o 
kradzież gigantycznej złotej monety z muzeum 

a) Liczba newsów 5, nieznacznie zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie  zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa zachowana  

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne, agencyjne, z innych mediów 

m) Jakość techniczna 
Błąd realizacyjny – nagranie puszczone bez 

zapowiedzi;  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 
89,74% 

 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

Godzina 14:30:00 

Prowadzący Katarzyna Oklińska 



160 
 

Tematy newsów 

Ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych – 

debata w Sejmie 

W trumnie adm. Karwety były szczątki innych 

osób – pisze Gazeta Polska 

Komunistyczny zbrodniarz w więzieniu 

Pożary lasów we Włoszech 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie  zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa Zbyt rozbudowana pierwsza wiadomość 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana  

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne, agencyjne, z innych mediów 

m) Jakość techniczna 
Poprawna, pogorszenie jakości w relacji 
korespondenta;  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 

87,18% 

 

 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

Godzina 15:30:00 

Prowadzący Katarzyna Oklińska 

Tematy newsów 

Zmiany w planie posiedzenia sejmu 

Prezydent nie podpisze ustawy o RIO 

Program Mieszkanie Plus w Kempicach 
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Samochód do badania powietrza w Straży 

Miejskiej w Grudziądzu 

Nowe prawo dot. podsłuchów w Holandii 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie  zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność zachowana  

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI  

  97,44% 

  

Godzina 16:30:00 

Prowadzący Katarzyna Oklińska 

Tematy newsów 

Dziś w sejmie głosowanie ws. zmian w 

sądownictwie;  

Gimnazjalistki, które znęcały się nad jeżem, 

ukarane; 

Nie kursują pociągi na linii Radom-Kielce 

KE chce pozwać Polskę za wycinkę w Puszczy 

Białowieskiej 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
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c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa 
Duże różnice w czasach trwania poszczególnych 
wiadomości; 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność zachowana  

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne 

m) Jakość techniczna poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 
91,03% 

 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

Godzina 17:30:00 

Prowadzący Katarzyna Oklińska 

Tematy newsów 

W sejmie głosowanie nad zmianami w 

sądownictwie 

Fundusz Dróg Samorządowych 

Prezydent nie podpisze nowelizacji ustawy o RIO 

Otwarto obwodnicę Ostrowa 

Unijny negocjator ds. Brexitu krytykuje rząd w 

Londynie 

a) Liczba newsów 5, nieznacznie zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zachowane 

d) Proporcja tematów zachowana 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa zachowana 
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g) Infotainment brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność zachowana  

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne  

m) Jakość techniczna poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 
97,44% 

 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

Godzina 18:30:00 

Prowadzący Katarzyna Oklińska 

Tematy newsów 

Przegłosowano zmiany w sądownictwie 

W trumnie adm. Karwety były szczątki innych 

osób – za Gazetą Polską 

Lekarze usunęli pacjentce zdrowe narządy 

Zakończenie sesji UNESCO 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Brak tematów zagranicznych 

d) Proporcja tematów Zaburzona 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa zachowana  

g) Infotainment brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność zachowana 

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 
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m) Jakość techniczna Błąd realizacyjny;  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 
87,18% 

 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

Godzina 19:30:00 

Prowadzący Ewa Worobiec 

Tematy newsów 

Przegłosowano zmiany w sądownictwie; 

Nowy dowódca 25. Brygady Kawalerii 

Powietrznej 

Lech Wałęsa wyszedł ze szpitala 

Pożary lasów we Włoszech 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie  zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa Zbytnio skrócona pierwsza wiadomość, 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna 
Błąd realizacyjny; pogorszenie jakości podczas 
łączenia z korespondentem;  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

Godzina 20:30:00 

Prowadzący Ewa Worobiec 
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Tematy newsów 

Ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych 

skierowana do prac w komisjach 

Program profilaktyki złamań kości 

W brytyjskie Izbie Lordów opublikowano raport 

dot. unijnej misji, mającej ograniczyć liczbę 
ginących imigrantów 

Galeria we Florencji ostrzega przed oszustami 

Prezydent zawetował nowelizację o RIO 

a) Liczba newsów 5, nieznacznie zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie zachowane  

d) Proporcja tematów Zaburzona 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna 
Pogorszenie jakości podczas wejścia 
reporterskiego  

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 93,59% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

Godzina 22:30:00 

Prowadzący Ewa Worobiec 

Tematy newsów 

Prezydent zawetował ustawę o RIO 

Emanuel powtórzył, że Francja nie będzie 
przyjmować od Włoch imigrantów 

ekonomicznych 

Konkurs Chopinowski na instrumentach 
historycznych 



166 
 

Polskie Radio uruchomi Radio Chopin 

a) Liczba newsów 4, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie zachowane 

d) Proporcja tematów Zbyt duży udział informacji kulturalnych 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność zachowana  

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 93,59% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

Godzina 23:30:00 

Prowadzący Ewa Worobiec 

Tematy newsów 

Prezydent zawetował ustawę o RIO 

Nowelizacja ws. zmian w sądownictwie 
uchwalona 

Lekarze usunęli pacjentce zdrowe narządy 

Szkielety z początku XIX wieku odkryte w 
okolicach Kołobrzegu 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Brak wiadomości zagranicznych 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 
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g) Infotainment brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność zachowana  

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne  

m) Jakość techniczna poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 
93,59% 

 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

PIĄTEK, 14 LIPCA 

 

Godzina 06:30:07 

Prowadzący Katarzyna Oklińska 

Tematy newsów 

Ponowna debata poselska nad projektem o 
dekomunizacji służby zagranicznej; 

Posiedzenie niejawne komisji weryfikacyjnej ds. 
reprywatyzacji; 

Zacieśnienie współpracy francusko-niemieckiej 
jako wniosek 19. rady ministrów obu państw; 

Inauguracja projektu „Patrimonium”. 

a) Liczba newsów 4, najmniejsza poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie 
Nieznaczna przewaga udziału polityków partii 

rządzącej 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Tylko własne 

m) Jakość techniczna Bardzo dobra 
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n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

Godzina 07:29:59 

Prowadzący Katarzyna Oklińska 

Tematy newsów 

Poselski projekt Prawa i Sprawiedliwości o Sądzie 
Najwyższym; 

Rozpatrzenie przez senatorów projektu ustawy o 

płaceniu mandatów w formie elektronicznej; 
Spór o sposób uczczenia ofiar radomskiego 

czerwca ’76; 
Otworzenie ognia przez mężczyzn w Jerozolimie; 

Obchody rocznicy zdobycia Bastylii. 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga 
Informacja o zamachu dopiero na czwartym 

miejscu 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Bardzo dobra 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 91,03% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

Godzina 08:29:56 

Prowadzący Katarzyna Oklińska 

Tematy newsów 

Przyjęcie bez poprawek przez Senacką Komisję 

ds. Samorządności, Praw Człowieka i Petycji 

noweli ustawy o ustroju sądów powszechnych; 
Oddalenie wniosku prokuratury o areszt byłego 

wiceprezesa Zakładu Chemicznych Police 
Wojciecha Narucia; 

Przygotowania do inscenizacji bitwy pod 
Grunwaldem w ramach Dni Grunwaldu; 

Oskarżenia Siergieja Ławrowa pod adresem USA 
i UE o prowokowanie kryzysu na Ukrainie. 

a) Liczba newsów 4, minimalna liczba newsów 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
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e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Element w przedostatnim newsie 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Tylko własne 

m) Jakość techniczna Sporadyczne błędy czytającego 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 94,87% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

Godzina 09:29:35 

Prowadzący Katarzyna Oklińska 

Tematy newsów 

Poselski projekt Prawa i Sprawiedliwości o Sądzie 

Najwyższym; 
Wojewódzkie konsultacje rządowego programu 

„Za życiem”; 
Projekt uchwały w sprawie centralnego portu 

komunikacyjnego; 
Przygotowania do obchodów rocznicy zamachu w 

Nicei. 

a) Liczba newsów 4, prawidłowa liczba newsów 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie 
Nieznaczna przewaga informacji o rządzącej 

opcji politycznej 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie 
Osoby z opcji rządzącej w nieznacznej 

przewadze 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Tylko własne 

m) Jakość techniczna Bardzo dobra 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 92,31% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

Godzina 10:29:52 

Prowadzący Katarzyna Oklińska 

Tematy newsów 

Wniosek o wprowadzenie do harmonogramu 

obrad Senatu ustawy o Krajowej Radzie 
Sądownictwa i ustawy o ustroju sądów 

powszechnych; 
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Prace komisji weryfikacyjnej do spraw 

warszawskich reprywatyzacji szczególnie 
dotyczące kamienicy na Nabielaka 9; 

Plan złożenia do rządu projektu Centralnego 

Portu Komunikacyjnego; 
Nie żyją dwaj izraelscy policjanci zaatakowani w 

Jerozolimie; 
Święto narodowe we Francji w rocznicę zdobycia 

Bastylii . 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność zachowana 

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna, sporadyczne błędy prowadzącej 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

Godzina 11:30:33 

Prowadzący Katarzyna Oklińska 

Tematy newsów 

Wejście do porządku obrad Senatu ustawy o 

Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawy o ustroju 
sądów powszechnych; 

Zatrzymanie kolejnej osoby w związku z 
korupcją w spółce restrukturyzacji kopalń;  

15 osób zostało rannych w zderzeniu samochodu 
i busa pod Gocławiem; 

Krytyka norweskiego rządu przez dziennikarzy 
na reakcję na śmierć chińskiego laureata 

Nagrody Nobla. 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa Jeden z newsów znacząco krótszy od pozostałych 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność zachowana 
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j) Nacechowanie Marszałek Senatu, CBA, strażak, relacja 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła własne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 91,03% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

Godzina 12:30:03 

Prowadzący Katarzyna Oklińska 

Tematy newsów 

Wejście do porządku obrad Senatu ustawy o 
Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawy o ustroju 

sądów powszechnych;  
Utrata pracy przez funkcjonariusza Straży 

Marszałkowskiej, który nietrzeźwy pełnił służbę;  
Upadek kolejnych firm transportowych na 

Podkarpaciu;  
Corriere della Sera zachęca organizacje 

pozarządowe by mimo zawartych porozumień 

przewoziły migrantów do portów francuskich. 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana  

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła własne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 93,59% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

Godzina 13:30:04 

Prowadzący Katarzyna Oklińska 

Tematy newsów 

Wejście do porządku obrad Senatu ustawy o 
Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawy o ustroju 

sądów powszechnych; 
 

Serwis przechodzi w transmisję konferencji 
prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego  

Godzina 14:29:59 

Prowadzący Aleksandra Kozera 
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Tematy newsów 

Zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa jako 

realizacja punktu kampanii wyborczej według 
Jarosława Kaczyńskiego;  

Niepokój Komisji Europejskiej w związku z 

wydarzeniami w Polsce; 
Wyrok 8 lat więzienia dla Krzysztofa W., za 

kradzież 8 milionów złotych;  
Odbiór przez Polskie Linie Lotnicze Boeinga 787 

Dreamlinera i rozbudowa sieci lotniczej. 

a) Liczba newsów 4, minimalna poprawna liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność zachowana  

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 92,31% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

Godzina 15:30:00 

Prowadzący Aleksandra Kozera 

Tematy newsów 

Kontrowersje wokół zmian w sądownictwie. 

Walka opozycji z ustawami;  
Niepokój Komisji Europejskiej w związku z 

wydarzeniami w Polsce;  
Rosja chce zmniejszyć liczbę amerykańskich 

dyplomatów w Moskwie; 
Święto narodowe we Francji w rocznicę zdobycia 

Bastylii. 

a) Liczba newsów 4, minimalna liczba poprawna 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność zachowana  

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 
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l) Własne źródła Własne  

m) Jakość techniczna poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 93,59% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

Godzina 16:30:59 

Prowadzący Aleksandra Kozera 

Tematy newsów 

Atak nożownika w egipskim kurorcie – zginęło 

dwoje ukraińskich turystów; 
Walka opozycji z ustawami dotyczącymi zmian w 

sądownictwie; 
Afgańczycy zatrzymani w ciężarówce 

Macedończyka nie są związani z żadną grupą 

przestępczą. Był to akt przemytu ludźmi; 
Zatrzymanie zorganizowanej grupy przestępczej 

powiązanej z krakowskim środowiskiem 
pseudokibiców; 

Zapotrzebowanie na krew w okresie wakacyjnym 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba 

b) Ranga/Waga zachowana 

c) Zróżnicowanie zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie zachowane 

f) Równowaga czasowa zachowana 

g) Infotainment brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność zachowana  

j) Nacechowanie brak 

k) Rzetelność zachowana 

l) Własne źródła Własne  

m) Jakość techniczna poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 93,59% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

Godzina 17:30:00 

Prowadzący Aleksandra Kozera 

Tematy newsów 

O ofiarach  nożownika w Egipcie; o dziesięciu 
rannych Polakach budowlańcach w wyniku 

zawalenia się wiardunku w Szwecji; o zapowiedzi 

spotkania Andrzeja Dudy z pierwszą prezes sądu 
najwyższego; o debacie w senacie nad KRS; o 

wyroku dla fałszywego konwojenta Krzysztofa W. 
oraz jego współpracownikach; o decyzji o 

powstaniu muzeum żołnierzy wyklętych w 
Ostrołęce. 

a) Liczba newsów 6, zbyt duża liczna newsów 
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b) Ranga/Waga 
Zrównoważone poprawnie, ale brak wiadomości 

krajowej na pierwszym miejscu 

c) Zróżnicowanie 
Zróżnicowanie geograficzne, przewaga partii 
rządzącej w newsach krajowych 

d) Proporcja tematów 
Przewaga wiadomości krajowych, tylko jeden 
zagraniczny. 

e) Zrównoważenie 
Zachowane, przedstawiciele jednej ze stron w 

nieznacznej przewadze   

f) Równowaga czasowa Nadmiernie rozbudowana piąta wiadomość 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 87,18% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

Godzina 18:30:00 

Prowadzący Aleksandra Kozera 

Tematy newsów 

Polka wśród ofiar nożownika w egipskim; debata 

w senacie o krajowej radzie sądownictwa; 
działalność komisji weryfikacyjnej w sprawie 

zwrotów nieruchomości w Warszawie, 
wypowiada się Paweł Lisiecki z PiS; 

przypomnienie o bezpieczeństwie nad wodą, 
wiadomość o uratowaniu 4 tonących ludzi na 

jeziorze solińskim; zapowiedź festiwalu w 
Jarocinie. 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba newsów 

b) Ranga/Waga 
Zrównoważone poprawnie, ale brak wiadomości 
krajowej na pierwszym miejscu 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Zaburzone – tylko jeden news zagraniczny 

e) Zrównoważenie 
Przedstawiciele jednej ze stron w nieznacznej 

przewadze   

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Element w ostatnim newsie 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 
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o) Współczynnik WOI 83,33% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

godzina 19:30:00 

Prowadzący Maja Borkowska  

Tematy newsów 

Zatrzymanie Krzysztofa P., podejrzanego o 
posiadanie pornografii dziecięcej; sprawa Polki 

Maliny Borsz, która wyjechała z Niemiec wraz ze 
swoim dzieckiem w obawie przed partnerem, 

decyzja sądu o powołaniu biegłego psychologa; o 

zwolnieniu z pracy nietrzeźwego funkcjonariusza 
straży marszałkowskiej; o przygotowaniach do 

powitania brytyjskiej pary książęcej w Gdańsku. 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie 
Tylko wiadomości krajowe, zróżnicowane głosy 
polityczne, 

d) Proporcja tematów Zaburzone – tylko newsy krajowe 

e) Zrównoważenie 
Zachowane, przedstawiciele jednej ze stron w 
nieznacznej przewadze   

f) Równowaga czasowa 
Nadmiernie wydłużona druga i trzecia 
wiadomość. 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

m) Jakość techniczna Pogorszenie jakości w przekazie telefonicznym. 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 82,05% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

Godzina 20:30:00 

Prowadzący Maja Borkowska 

Tematy newsów 

Odpowiedź Polski na procedurę za odmowę 
relokacji uchodźców;, o zwolnieniu z pracy 

komornika, który bezpodstawnie zajął ciągnik 
rolnika spod Iławy; o opinii parlamentu na Litwie 

dotyczącej oryginalnej pisowni polskich nazwisk 
w dokumentach wydawanych na Litwie; o 

inscenizacji bitwy pod Grunwaldem na polach 

grunwaldzkich; o specjalnym punkcie wymiany 
odpadów w Warszawie. 

a) Liczba newsów 5, poprawna liczba newsów 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Przewaga wiadomości krajowych 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 
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f) Równowaga czasowa Nadmiernie rozbudowana trzecia wiadomość 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Poprawny 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 89,74% 

  Wysoki współczynnik obiektywizmu 

Godzina 22:30:00 

Prowadzący Maja Borkowska 

Tematy newsów 

O sprzeciwie Polski wobec przyjmowania 

uchodźców i odpowiedzi komisji europejskiej; o 
zwolnieniu z pracy komornika, który 

bezpodstawnie zajął ciągnik rolnika spod Iławy; 
o opinii parlamentu na Litwie dotyczącej 

oryginalnej pisowni polskich nazwisk w 
dokumentach wydawanych na Litwie; o 

specjalnym punkcie wymiany odpadów w 
Warszawie. 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Nadmiernie rozbudowana pierwsza wiadomość 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna Poprawna 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 91,03% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

Godzina 23:30:00 

Prowadzący Maja Borkowska 

Tematy newsów 

O debacie nad ustawie o KRS; wstrzymano prace 

budowlane na terenie dawnego pasażu Simonsa 
po decyzji stołecznego konserwatora zabytków; 

o inscenizacji bitwy pod Grunwaldem na polach 

grunwaldzkich oraz o organizacji ruchu 
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drogowego w jej trakcie; o nowo wystawionym 

wielorybie w muzeum historii naturalnej w 
Londynie. 

a) Liczba newsów 4, zbyt mała liczba 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 

d) Proporcja tematów 
Przewaga wiadomości z kraju, tylko jedna 

zagraniczna. 

e) Zrównoważenie Zachowane 

f) Równowaga czasowa Zachowana 

g) Infotainment Brak 

h) Forszpan Brak 

i) Neutralność Zachowana 

j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 

m) Jakość techniczna 
Pogorszenie jakości w nagraniach reporterskich 

w pierwszej wiadomości 

n) Mglistość języka W normie 

o) Współczynnik WOI 91,03% 

  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 
 

Tytuł/nazwa audycji; Informacje gospodarcze 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

10.07.2017: 16:35:41, 18:35:13. 

11.07.2017: 16:35:34, 18:35:33. 

12.07.2017: 16:35:13, 18:35:08. 

14.07.2017: 16:35:50, 18:34:56. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:02:23 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:02:23 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:19:08 

Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:19:08 

 

Łączny czas trwania powtórek 

danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 
audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną 
tematyką audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem z 
zakresie formy i treści. Większa 

częstotliwość niż w planie 
programowym (plan – 5, tutaj – 8). 

Inne pory emisji niż w planie (plan: 
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08:05 i 18:33, tutaj: około 16:35 i 
18:35). 

Krótka charakterystyka audycji Najważniejsze informacje 

gospodarcze z kraju i ze świata. W 
badanym tygodniu w audycji 

pojawiały się tematy takie jak raport 
NBP o inflacji i wzroście 

gospodarczym; pierwsze dni pracy 

doradców emerytalnych ZUS; wyniki 
sondażu, dotyczący rynku pracy; 

wzrost cen w czerwcu; nowy okres 
zasiłkowy programu 500+; ustawa o 

tzw. przewadze kontraktowej; nowe 
rozwiązania dotyczące ulg 

podatkowych dla twórców; projekt 
uchwały ws. Centralnego Portu 

Komunikacyjnego 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Serwis giełdowy 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

10.07.2017: 17:35:08. 

11.07.2017: 17:35:14. 

12.07.2017: 17:35:33. 

14.07.2017: 17:34:58. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 
warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:02:01 

Średni czas trwania warstwy 

słownej: 00:02:01 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:08:04 

Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:08:04 

 

Łączny czas trwania powtórek 

danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 

audycji w planie programowym na 
2017 r. (zgodność z projektowaną 

tematyką audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym.  

Krótka charakterystyka audycji Najważniejsze informacje z giełdy. 

Wydania audycji zawierają 
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informacje o zmianach w 
notowaniach spółek i indeksów 

przede wszystkim na warszawskiej 
giełdzie, ale z odniesieniem do 

rynków światowych. W badanym 
tygodniu była także mowa m.in. o 

trwających zapisach na akcje firmy 
Play, zakończeniu sprzedaży akcji 

PKN Orlen na dywidendę, wyraźnym 
osłabieniu dolara pod koniec 

tygodnia. 

 
 

Tytuł/nazwa audycji; Podsumowanie dnia – informacje  

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

10.07.2017: 21:00:00. 

11.07.2017: 21:00:00. 

12.07.2017: 21:00:00. 

13.07.2017: 21:00:00. 

14.07.2017: 21:00:00. 

15.07.2017: 21:00:00. 

16.07.2017: 21:00:00. 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 
warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 

00:28:35 

Średni czas trwania warstwy 

słownej: 00:28:35 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 

03:20:05 
Łączny czas trwania warstwy 

słownej: 03:20:05 
 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 

audycji w planie programowym na 
2017 r. (zgodność z projektowaną 

tematyką audycji, częstotliwością, 
czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym.  

Krótka charakterystyka audycji Podsumowanie informacji dnia 
przygotowane przez dziennikarzy 

PR24. W badanej próbie wśród wielu 
podejmowanych tematów były m.in. 

obchody miesięcznicy smoleńskiej i 

kontrmanifestacja; prace w senacie 
dotyczące KRS; wizyta prezydenta 

USA we Francji; sprzeciw Włochów 
w sprawie przyjmowaniu 
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emigrantów; śmierć jednego z 
przywódców terrorystycznej 

organizacji Państwo Islamskie; 
Protest przeciwników zmian w 

sądownictwie w Warszawie; 
aresztowanie ukraińskiego 

dziennikarza przez separatystów z 
Donbasu. Szczegółowy wykaz 

tematów znajduje się w części, 
dotyczącej analizy jakościowej 

serwisów informacyjnych – audycja 
została przeanalizowana jako 

wydanie serwisu o godz. 21.  

 

 

 
b) Nieodpłatne audycje wyborcze (wg ustawy z 5 I 2011 r. Kodeks 

wyborczy) 
 

Brak audycji w powyższej kategorii, nadanych w badanej próbie oraz 
umieszczonych w planie programowym PR24 na rok 2017. 

 
c) Bezpośrednia prezentacja i wyjaśnianie polityki państwa przez jego 

naczelne organy 

 
Brak audycji w powyższej kategorii, nadanych w badanej próbie oraz 

umieszczonych w planie programowym PR24 na rok 2017. 
 

 
d) Przedstawianie stanowisk partii politycznych, organizacji związków 

zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach 
publicznych 

 
Brak audycji w powyższej kategorii, nadanych w badanej próbie oraz 

umieszczonych w planie programowym PR24 na rok 2017. 
 

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) 

 

Tytuł/nazwa audycji; Ogłoszenie społeczne 

Dni i godziny emisji 
poszczególnych wydań; 

10.07.2017: 07:46:30, 10:29:12, 
11:30:19, 12:29:21, 13:29:31, 

14:36:57, 20:29:31. 
11.07.2017: 07:46:34, 10:29:29, 

12:29:20, 14:29:50, 17:29:39. 
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12.07.2017: 06:58:41, 07:59:07, 
12:29:38, 15:29:25, 16:29:42, 

19:29:48, 22:30:01. 
13.07.2017: 07:29:24, 10:59:04, 

17:59:19, 19:30:35, 20:59:10, 
22:59:05. 

14.07.2017: 06:29:31, 07:46:57, 
11:29:59, 14:29:24, 16:30:24, 

19:30:20, 20:29:47. 
15.07.2017: 06:32:17, 08:32:49, 

09:32:14, 10:29:42, 11:29:32, 
12:25:39, 15:28:25, 16:32:15, 

17:31:26, 18:31:14, 19:31:06, 

20:30:05, 22:31:56. 
16.07.2017: 06:33:08, 07:33:10, 

08:31:27, 09:37:12, 10:35:19, 
11:32:39, 12:39:25, 14:30:55, 

15:30:05, 16:32:15, 17:31:21, 
18:29:25, 19:30:53, 20:29:16. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:00:35 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:00:35 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy 
słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 

00:34:37 
Łączny czas trwania warstwy 

słownej: 00:34:37 
 

Łączny czas trwania powtórek 

danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 

audycji w planie programowym na 
2017 r. (zgodność z projektowaną 

tematyką audycji, częstotliwością, 
czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie 

programowym. 

Krótka charakterystyka audycji Ogłoszenia o działalności 

organizacji pożytku publicznego.  

 

 
f) Informacje o sytuacji na drogach, o różnego typu zagrożeniach i 

zjawiskach pogodowych 

 

Tytuł/nazwa audycji; Prognoza pogody 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

10.07.2017: 00:05:02, 01:04:35, 
02:04:43, 03:04:57, 04:05:02, 
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05:04:34, 06:05:53, 07:05:45, 
08:05:23, 09:05:40, 10:06:02, 

11:05:37, 12:05:28, 13:05:54, 
15:07:49, 16:05:46, 17:05:15, 

18:05:41, 19:05:28, 20:06:10, 
22:05:27, 23:11:05. 

11.07.2017: 00:04:46, 01:04:49, 
02:05:03, 03:05:06, 04:05:25, 

05:04:59, 06:05:49, 07:05:16, 
08:04:58, 09:05:27, 10:06:01, 

11:04:41, 12:05:29, 13:05:10, 
14:05:29, 15:07:23, 16:05:35, 

17:05:30, 18:05:35, 19:05:45, 

20:05:59, 22:06:38, 23:10:16. 

12.07.2017: 00:04:44, 01:05:04, 

02:05:21, 03:05:39, 04:04:50, 
05:05:10, 06:05:51, 07:05:38, 

08:05:19, 09:05:56, 10:05:39, 
11:05:42, 12:05:36, 13:05:40, 

14:05:46, 15:08:20, 16:05:36, 
17:06:06, 18:06:07, 19:05:42, 

20:05:54, 22:04:40, 23:09:47. 

13.07.2017: 00:04:45, 01:04:39, 

02:04:47, 03:04:21, 04:04:51, 
05:04:02, 06:05:46, 07:05:40, 

08:05:35, 09:05:26, 10:05:28, 
11:04:54, 16:38:49, 17:06:35, 

18:05:36, 19:06:46, 20:05:55, 

22:06:14, 23:10:23. 

14.07.2017: 00:04:51, 01:05:24, 

02:05:14, 03:04:50, 04:04:55, 
05:04:51, 06:06:05, 07:05:32, 

08:05:34, 09:05:27, 10:05:30, 
11:05:37, 12:05:41, 13:05:48, 

14:05:35, 15:07:39, 16:05:36, 
17:07:03, 18:06:00, 19:06:07, 

20:06:32, 22:05:03, 23:10:16. 

15.07.2017: 00:05:13, 01:05:13, 

02:04:38, 03:04:57, 04:05:30, 
05:05:06, 06:05:29, 07:06:19, 

08:05:17, 09:05:28, 10:05:26, 
11:05:40, 12:05:41, 13:05:41, 

14:06:26, 15:07:55, 16:06:27, 

17:06:29, 18:06:39, 19:05:45, 
20:05:27, 22:05:46, 23:10:46. 

16.07.2017: 00:04:54, 01:04:36, 
02:05:15, 03:04:51, 04:03:59, 
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05:04:11, 06:04:51, 07:05:31, 
08:06:09, 09:06:03, 10:04:17, 

11:05:56, 12:06:30, 13:06:18, 
14:05:53, 15:09:05, 16:06:27, 

17:06:32, 18:05:17, 19:05:07, 
20:05:44, 22:05:27, 23:10:52. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:00:28 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:00:28 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
01:12:07 

Łączny czas trwania warstwy 

słownej: 01:12:07 

Łączny czas trwania powtórek 

danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 

audycji w planie programowym na 
2017 r. (zgodność z projektowaną 

tematyką audycji, częstotliwością, 
czasem trwania i porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem z 

zakresie formy, treści i pór emisji. 
Większa częstotliwość niż w planie 

programowym. 

Krótka charakterystyka audycji Prognoza pogody dla Polski  

 

g) Inne audycje informacyjne 

Tytuł/nazwa audycji; Przeglądy prasy 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

15.07.2017: 06:12:40, 07:07:13, 
07:42:14. 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 
warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 

00:07:34 

Średni czas trwania warstwy 

słownej: 00:07:34 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 

00:22:42 
Łączny czas trwania warstwy 

słownej: 00:22:42 
 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji wtygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 

audycji w planie programowym na 
2017 r. (zgodność z projektowaną 

tematyką audycji, częstotliwością, 
czasem trwania i porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem z 

zakresie formy i treści. Mniejsza 
częstotliwość niż w planie 

programowym (plan – 6, tutaj – 3). 
Inna pora emisji (w planie: od 4:00 

do 6:00, tutaj od godziny 06:12). 
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Krótka charakterystyka audycji Przegląd najważniejszych 
wydawnictw prasowych: dzienników, 

tygodników. W badanym tygodniu 
pojawiały się tematy takie jak 

zmiany w sądownictwie; wizyta 
brytyjskiej pary książęcej w Polsce; 

przesłuchanie Michała Tuska przed 
komisją ds. Amber Gold. Obecna 

była również tematyka regionalna – 
omawiano teksty m.in. o 

zakończeniu rekrutacji na studia w 
Radomiu czy spadku bezrobocia w 

regionie radomskim. Wśród 

cytowanych tytułów były m.in. Fakt, 
Super Express, Gazeta Polska 

Codziennie, Polska The Times, Echo 
Dnia, Gazeta Wyborcza, Nasz 

Dziennik.  

 

Tytuł/nazwa audycji; 24 godziny na świecie 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

15.07.2017: 07:32:30. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:09:44 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:09:44 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:09:44 

Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:09:44 

 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 
audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną 
tematyką audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym.  

Krótka charakterystyka audycji Audycja przygotowana przez 

korespondentów PR24, którzy 
komentują najważniejsze 

wiadomości z różnych części świata. 
W wydaniu o wizycie Donalda 

Trumpa w Paryżu i zabezpieczeniu 
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Stanów Zjednoczonych przed 
terroryzmem. 

 

Tytuł/nazwa audycji; 24 godziny w kraju 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

15.07.2017: 07:12:47. 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 
warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 

00:16:33 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:16:33 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 

00:16:33 
Łączny czas trwania warstwy 

słownej: 00:16:33 

Łączny czas trwania powtórek 

danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 
audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną 
tematyką audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym.  

Krótka charakterystyka audycji Audycja przygotowana przez 

korespondentów PR24, 
komentujących najważniejsze 

informacje z Polski. W wydaniu o 
szkoleniach z programowania dla 

młodzieży, rosnącym popycie na 
kredyty mieszkaniowe, hołdzie dla 

pomordowanych Żydów w Bobowej. 

 

Tytuł/nazwa audycji; 24 godziny w Polsce i na 

świecie 

Dni i godziny emisji 

poszczególnych wydań; 

15.07.2017: 08:48:47. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:07:33 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:07:33 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy 
słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 

00:07:33 
Łączny czas trwania warstwy 

słownej: 00:07:33 
 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 
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Informacja o obecności lub braku 
audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną 
tematyką audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie 
programowym.  

Krótka charakterystyka audycji Audycja przygotowana przez 

korespondentów PR24, 
komentujących najważniejsze 

informacje z Polski i ze świata. W 
wydaniu o pracach komisji 

weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji, 

przyjeździe brytyjskiej pary 
książęcej. 

 

Tytuł/nazwa audycji; Tym żyje kraj  

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

10.07.2017: 12:14:15. 

12.07.2017: 12:14:04. 

14.07.2017: 12:14:56. 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 
warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 

00:13:30 

Średni czas trwania warstwy 

słownej: 00:13:30 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 

00:40:30 
Łączny czas trwania warstwy 

słownej: 00:40:30 

 

Łączny czas trwania powtórek 

danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 

audycji w planie programowym na 
2017 r. (zgodność z projektowaną 

tematyką audycji, częstotliwością, 
czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym.  

Krótka charakterystyka audycji Audycja poświęcona najważniejszej 

informacji dnia z Polski. Tematy 
ekonomiczne, polityczne, społeczne i 

dotyczące zwykłych ludzi. W 
wydaniach rozmowy o bombie 

odkrytej przy budowie drogi w 
okolicach Białegostoku, jeździe bez 

ubezpieczenia OC i zaostrzeniu 
sankcji za przestępstwa wobec dzieci 

(rozmowa z rzecznikiem praw 
dziecka Markiem Michalakiem). 
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Tytuł/nazwa audycji; Wiadomości z życia Kościoła  

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

10.07.2017: 23:34:05. 

11.07.2017: 23:34:55. 

12.07.2017: 23:35:16. 

13.07.2017: 23:35:41. 

14.07.2017: 23:36:03. 

15.07.2017: 23:30:13. 

16.07.2017: 23:32:09. 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 
warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 

00:02:30 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:02:30 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 

00:17:28 
Łączny czas trwania warstwy 

słownej: 00:17:28 
 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 

audycji w planie programowym na 
2017 r. (zgodność z projektowaną 

tematyką  audycji, częstotliwością, 
czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym. 

W ramówce oznaczona jako „Serwis 
informacyjny z życia Kościoła”. 

 

Krótka charakterystyka audycji Audycja o charakterze religijnym. 
Najważniejsze informacje z życia 

Kościoła. W badanej próbie wśród 
tematów audycji znalazły się 

pielgrzymka osób bezdomnych wraz 
z niepełnosprawnymi; nowa ścieżka 

beatyfikacji, ogłoszona przez 

papieża; wprowadzenie dla 
biskupów i przełożonych zakonnych 

obowiązku zgłaszania organom 
ścigania przypadków wykorzystania 

seksualnego małoletnich; akcja 
„Podarujmy lato dzieciom ze 

Wschodu”; renowacja kaplicy 
ostrobramskiej; pierwszy w tym 

roku szczyt pielgrzymkowy na Jasnej 
Górze. 

 

Tytuł/nazwa audycji; Transmisja konferencji prasowej 
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Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

10.07.2017: 13:36:07, 14:37:33. 
11.07.2017: 11:08:52, 14:38:59. 

13.07.2017: 16:00:00. 
14.07.2017: 13:31:59. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
01:02:00 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 01:02:00 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
06:11:57 

Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 06:11:57 

 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 
audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną 

tematyką audycji, częstotliwością, 
czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie 
programowym.  

Krótka charakterystyka audycji Transmisja konferencji prasowej 
Jarosława Kaczyńskiego i z 

ministerstwa sprawiedliwości w 
związku z pracami komisji 

weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji. 

 

Podsumowanie kategorii: INFORMACJA 

Łączny czas trwania audycji 

informacyjnych 

34:39:35 

Udział procentowy w badanej 

próbie 

20,63% 

Udział warstwy słownej W kategorii: 100% 
W badanej próbie: 20,63% 

 

 

PUBLICYSTYKA 

  
a) Publicystyka krajowa i międzynarodowa: polityczna, ekonomiczno-

gospodarcza, społeczna   
 

Tytuł/nazwa audycji; Debata poranka 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

10.07.2017: 08:08:17.  

11.07.2017: 08:05:56. 

12.07.2017: 08:06:11. 
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13.07.2017: 08:06:19. 

14.07.2017: 08:08:30. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:37:05 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:37:05 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
03:05:23 

Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 03:05:23 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 

audycji w planie programowym na 
2017 r. (zgodność z projektowaną 

tematyką audycji, częstotliwością, 
czasem trwania i porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem z 

zakresie formy, treści i 
częstotliwości. Inna pora emisji niż w 

planie programowym (plan: 9:15, 
tutaj: około 8:05). 

Krótka charakterystyka audycji Audycja publicystyczna z udziałem 
zaproszonych gości, którzy 

komentują bieżące wydarzenia z 
kraju i ze świata. W wydaniach: 

Katarzyna Kozłowska i Mirosław 

Skowron rozmawiali o szczycie G20; 
Ryszard Majdzik (opozycjonista w 

czasach PRL), Jacek Liziniewicz 
(Gazeta Polska Codziennie) i Marek 

Król mówili o miesięcznicy 
smoleńskiej; Cezary Krysztopa 

(publicysta) i Bartłomiej 
Radziejewski (Nowa Konfederacja) 

rozmawiali m.in. o miesięcznicy 
smoleńskiej i szczycie G20; Marcin 

Celiński (Liberte) i Rafał Ziemkiewicz 
(Do Rzeczy) debatowali o reformie 

sądownictwa; Tomasz Sakiewicz 
(Gazeta Polska, Telewizja 

Republika), Stanisław Janecki 

(wpolityce.pl, W Sieci) i Jan Śpiewak 
(Wolne Miasto Warszawa) mówili 

również o reformie sądownictwa. 

 

ANALIZA JAKOŚCIOWA: 
 

Debata poranka - 10 lipca 

2017 roku 

 

  

Prowadzący Sławomir Jastrzębowski 
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Gość/Goście Katarzyna Kozłowska (redaktor), 
Mirosław Skowron (Super Express) 

Tematy/Treść Zamieszki w czasie szczytu G20; 
miesięcznica smoleńska i 

zapowiadana kontrmanifestacja; 
perspektywy opozycji w Polsce 

a) Liczba tematów lub 

aspektów jednego tematu 

Wystarczająca 

b) Różnorodność Poprawna 

c) Wyważenie tematów Zachowane 

d) Dobór uczestników Odpowiedni - goście to publicyści o 
różnych poglądach 

e) Prezentacja Nierównomierna, ale bez złośliwości 

f) Czas wypowiedzi Zrównoważony 

g) Moderowanie Pytania niemal wyłącznie o opinie 

h) Błędy prowadzącego Prowadzący wychodzi z roli 

moderatora, komentuje omawiane 
tematy, wyraźnie (zwłaszcza w 

pierwszym temacie) staje po jednej 

ze stron. Pojawiają się określenia 
nacechowane takie jak „lewacy” czy 

„zadyma”. 

i) Poprawność językowa Język poprawny, momentami 

potoczny. 

j) Kompozycja Poprawna 

k) Obraz w Internecie Poprawny 

l) Współczynnik WOI 73%   

Debata poranka - 11 lipca 

2017 roku 

 

  

Prowadzący Dorota Kania 

Gość/Goście Ryszard Majdzik (opozycjonista), 
Jacek Liziniewicz (Gazeta Polska 

Codziennie), Marek Król (publicysta) 

Tematy/Treść Kontrmanifestacja podczas 
miesięcznicy smoleńskiej (uczestnicy, 

przebieg, możliwe kary); wizyta D. 
Trumpa w Polsce; protesty w sprawie 

Puszczy Białowieskiej;  

a) Liczba tematów lub 

aspektów jednego tematu 

Wystarczająca 

b) Różnorodność Poprawna 

c) Wyważenie tematów Przewaga czasowa pierwszego 
tematu 
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d) Dobór uczestników Jednostronny, goście reprezentują 
podobne stanowiska 

e) Prezentacja Nierównomierna, obecne 
nacechowanie 

f) Czas wypowiedzi Zrównoważony (różnice wywołane 

spóźnieniem się jednego z gości) 

g) Moderowanie Pytania w większości o opinie 

h) Błędy prowadzącego Obecne tendencyjne pytania, brak 

reakcji gdy goście używają bardzo 

potocznego i silnie nacechowanego 
języka; błędy techniczne, słychać 

skrzypiące krzesło; 

i) Poprawność językowa Język poprawny 

j) Kompozycja Poprawna 

k) Obraz w Internecie Poprawny 

l) Współczynnik WOI 65%   

Debata poranka - 12 lipca 

2017 roku 

 

  

Prowadzący Tadeusz Płużański 

Gość/Goście Bartłomiej Radziejewski, Cezary 
Krysztopa (publicyści) 

Tematy/Treść Uczestnicy kontrmanifestacji podczas 
miesięcznicy smoleńskiej i propozycja 

obciążenia ich kosztami 

zabezpieczenia marszu; kolejne 
posiedzenie komisji weryfikacyjnej 

ds. reprywatyzacji; afera 
podkarpacka 

a) Liczba tematów lub 
aspektów jednego tematu 

Wystarczająca 

b) Różnorodność Poprawna 

c) Wyważenie tematów Przewaga czasowa pierwszego 

tematu 

d) Dobór uczestników Niewystarczająco zróżnicowany, 

goście reprezentują podobne poglądy 

(choć w dyskusji różnią się ocenami) 

e) Prezentacja Zróżnoważona 

f) Czas wypowiedzi Zrównoważony 

g) Moderowanie Pytania w większości o opinie 

h) Błędy prowadzącego Błędy w dykcji, obecne słowa 
nacechowane (np. „zadymiarze”), 

obecne pytania tendencyjne; 

i) Poprawność językowa Język poprawny 
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j) Kompozycja Zaburzona, ostatni temat rozpoczęty 
ale nie omówiony 

k) Obraz w Internecie Poprawny 

l) Współczynnik WOI 72%   

Debata poranka - 13 lipca 

2017 roku 

 

  

Prowadzący Grzegorz Jankowski 

Gość/Goście Rafał Ziemkiewicz (Do Rzeczy), 
Marcin Celiński (Liberte) 

Tematy/Treść Reforma sądownictwa, opłata 

paliwowa 

a) Liczba tematów lub 

aspektów jednego tematu 

Wystarczająca 

b) Różnorodność Poprawna 

c) Wyważenie tematów Zachowane 

d) Dobór uczestników Odpowiedni - gośćmi są publicyści 
tytułów o różnej linii programowej 

e) Prezentacja Zróżnoważona 

f) Czas wypowiedzi Zrównoważony 

g) Moderowanie Pytania w większości o opinie, 

prowadzący wychodzi z roli 

moderatora dyskusji 

h) Błędy prowadzącego Wygłasza komentarze, zajmuje 

stanowisko zamiast zadawać pytania; 

i) Poprawność językowa Język poprawny, styl momentami 

bardzo potoczny 

j) Kompozycja Zachowana 

k) Obraz w Internecie Poprawny 

l) Współczynnik WOI 75%   

Debata poranka - 14 lipca 

2017 roku 

 

  

Prowadzący Grzegorz Jankowski 

Gość/Goście Stanisław Janecki (wSieci), Tomasz 
Sakiewicz (Gazeta Polska), Jan 

Śpiewak (Wolne Miasto Warszawa, 

Wprost) 

Tematy/Treść reforma sądownictwa, opłata 

paliwowa, postawa Hanny 
Gronkiewicz-Waltz; 

a) Liczba tematów lub 

aspektów jednego tematu 

Wystarczająca 

b) Różnorodność Poprawna 
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c) Wyważenie tematów Przewaga dwóch pierwszych tematów 

d) Dobór uczestników Odpowiedni - gośćmi są publicyści 
tytułów o różnej linii programowej 

(choć rozkład nie jest równomierny) 

e) Prezentacja Zróżnoważona 

f) Czas wypowiedzi Widoczna, ale akceptowalna 
przewaga dwóch z gości 

g) Moderowanie Pytania w większości o opinie, 
prowadzący wychodzi z roli 

moderatora dyskusji 

h) Błędy prowadzącego Wygłasza komentarze, zajmuje 
stanowisko zamiast zadawać pytania; 

i) Poprawność językowa Język poprawny, styl momentami 
bardzo potoczny; pojawiające się 

bardzo mocne kolokwializmy (np. 

„cholera”) 

j) Kompozycja Zachowana 

k) Obraz w Internecie Poprawny 

l) Współczynnik WOI 70% 

 
 

 

Tytuł/nazwa audycji; Podsumowanie dnia – 

publicystyka  

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

10.07.2017: 21:31:41. 

11.07.2017: 21:31:58. 

12.07.2017: 21:30:31. 

13.07.2017: 21:30:52. 

14.07.2017: 21:30:52. 

15.07.2017: 06:33:47, 21:32:50. 

16.07.2017: 06:34:04, 21:32:47. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:26:38 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:26:38 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
03:59:38 

Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 03:59:38 

 

Łączny czas trwania powtórek 

danej audycji w tygodniu; 

00:47:41 
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Informacja o obecności lub braku 
audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną 
tematyką audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym.  

Krótka charakterystyka audycji Komentarze i opinie na temat 

najważniejszych informacji dnia. W 
badanej próbie zajmowano się 

tematami takimi jak miesięcznica 
smoleńska; dzień pamięci ofiar rzezi 

wołyńskiej; śmierć przywódcy ISIS; 

weto prezydenta ws. zmian w 
Regionalnych Izbach 

Obrachunkowych; wprowadzenie 
dodatkowej opłaty drogowej; 

przesłuchania przed komisją 
weryfikacyjną ds. reprywatyzacji; 

nowelizacje ustaw o Krajowej Radzie 
Sądownictwa i ustroju sądów 

powszechnych. W tygodniu od 10 do 
16 lipca gośćmi audycji byli politycy, 

publicyści i eksperci - m.in. Jakub 
Majmurek, Marek Król, Ewa 

Siemaszko, Piotr Uściński, Artur 
Wdowczyk, Barbara Piwnik, Marzena 

Nykiel, Marek Domagalski.  

 
 

Tytuł/nazwa audycji; Pogotowie konsumenckie 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

13.07.2017: 20:35:16. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:22:04 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:22:04 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy łownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:22:04 

Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:22:04 

 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 
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Informacja o obecności lub braku 
audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną 
tematyką audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym.  

Krótka charakterystyka audycji Audycja o prawach i obowiązkach 

kupujących i sprzedających. W 
wydaniu rozmowa o kupowaniu 

biletów i wynikających z nich 
prawach widza. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Rozmowa polityczna PR24 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

10.07.2017: 16:13:23. 

11.07.2017: 16:12:47. 

12.07.2017: 16:13:18. 

13.07.2017: 23:11:20. 

14.07.2017: 16:11:43. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:14:24 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:14:24  

Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
01:11:58 

Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 01:11:58 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 

audycji w planie programowym na 
2017 r. (zgodność z projektowaną 

tematyką audycji, częstotliwością, 
czasem trwania i porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem z 

zakresie formy, treści i 
częstotliwości. W jednym przypadku 

inna pora emisji niż w planie 
programowym (plan: 16:15, tutaj: 

23:11). 

Krótka charakterystyka audycji Rozmowa polityczna dziennikarzy 

PR24 z politykami zasiadającymi w 

Sejmie. W wydaniach: Sebastian 
Kaleta (PiS), Paweł Rabiej (.N), 

Robert Kropiwnicki (PO) o decyzjach 
komisji weryfikacyjnej; Piotr 

Zgorzelski (PSL) o rocznicy rzezi 
wołyńskiej; Krzysztof Jurgiel 

(minister rolnictwa) o wniosku w 
sprawie jego odwołania; Łukasz 

Piebiak (wiceminister 
sprawiedliwości) o reformach 
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sądownictwa; Paweł Rabiej (.N), 
Robert Kropiwnicki (PO), Sebastian 

Kaleta (PiS) o reprywatyzacji. 

 

ANALIZA JAKOŚCIOWA: 
 

Rozmowa Polityczna PR 24 - 

10 lipca 2017 roku 

 

  

Prowadzący Adrian Klarenbach 

Gość/Goście Sebastian Kaleta (PiS), Paweł Rabiej 
(Nowoczesna), Robert Kropiwnicki 

(tel., PO) 

Tematy/Treść Decyzja komisji weryfikacyjnej o 

powrocie działki przy ul. Twardej do 

miasta; komentarz do zachowania 
Hanny Gronkiewicz-Waltz;  

a) Liczba tematów lub 
aspektów jednego tematu 

Mała liczba aspektów tematu 
przewodniego, omówiona w czasie 

audycji 

b) Różnorodność Mała 

c) Wyważenie tematów Widoczne przesunięcie akcentu na 
drugi z aspektów tematu 

d) Dobór uczestników Odpowiedni 

e) Prezentacja Zrównoważona 

f) Czas wypowiedzi Zrównoważony 

g) Moderowanie Pytania w większości o opinie 

h) Błędy prowadzącego Słychać emocjonalny stosunek 
prowadzącego do przedstawianych 

zagadnień 

i) Poprawność językowa Język poprawny, ale chwilami mocno 

potoczny 

j) Kompozycja Zachowana 

k) Obraz w Internecie Poprawny 

l) Współczynnik WOI 67%   

Rozmowa Polityczna PR 24 - 

11 lipca 2017 roku 

 

  

Prowadzący Adrian Klarenbach 

Gość/Goście Piotr Zgorzelski (PSL) 

Tematy/Treść Rocznica rzezi wołyńskiej; działania 

rządzących dla upamiętnienia tych 
wydarzeń; postawa Ukrainy i 

Ukraińców; polityczny aspekt pamięci; 
przebieg rzezi; relacje polsko-
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ukraińskie w ostatnich latach; 
bezrobocie; większe wpływy z VAT;  

a) Liczba tematów lub 
aspektów jednego tematu 

Wystarczająca w stosunku do długości 
audycji 

b) Różnorodność Zachowana 

c) Wyważenie tematów Zachowane 

d) Dobór uczestników Uzasadniona formatem audycji 

obecność jednego gościa 

e) Prezentacja Zrównoważona 

f) Czas wypowiedzi Zrównoważony 

g) Moderowanie Pytania o fakty i opinie 

h) Błędy prowadzącego Brak 

i) Poprawność językowa Język poprawny, nieliczne 

kolokwializmy 

j) Kompozycja Zachowana w większości audycji, 
ostatnie dwa tematy omówione 

skrótowo; 

k) Obraz w Internecie Poprawny 

l) Współczynnik WOI 95%   

Rozmowa Polityczna PR 24 - 
12 lipca 2017 roku 

 

  

Prowadzący Adrian Klarenbach 

Gość/Goście Krzysztof Jurgiel (tel.; PiS); Ryszard 

Czarnecki (PiS); (dwie osobne 
rozmowy);  

Tematy/Treść Posiedzenie sejmu - m.in. wniosek o 

wotum nieufności dla K. Jurgiela i 
dodatkowa opłata w cenach paliw (na 

fundusz dróg samorządowych); w 
drugiej rozmowie - umowa 

stowarzyszeniowa Ukrainy z UE;  

a) Liczba tematów lub 

aspektów jednego tematu 

Wystarczająca liczba wątków tylko 

dzięki podzieleniu audycji na dwie 

rozmowy 

b) Różnorodność Mała 

c) Wyważenie tematów Większość audycji poświęcone 

jednemu tematowi 

d) Dobór uczestników Dwaj politycy jednej opcji; 

e) Prezentacja Zrównoważona 

f) Czas wypowiedzi Zrównoważony 

g) Moderowanie Pytania w przeważającej mierze o 

opinie 

h) Błędy prowadzącego Brak poważnych naruszeń 
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i) Poprawność językowa Język poprawny, sporadyczne 
kolokwializmy 

j) Kompozycja Zachowana w większej części; błąd - 
brak zapowiedzi zmienionej formy 

audycji (podziału na dwie rozmowy);  

k) Obraz w Internecie Poprawny 

l) Współczynnik WOI 70%   

Rozmowa Polityczna PR 24 - 

13 lipca 2017 roku 

 

  

Prowadzący Adrian Klarenbach 

Gość/Goście Łukasz Piebiak (wiceminister 
sprawiedliwości) 

Tematy/Treść Postępowania dyscyplinarne wśród 
sędziów; sędziowie przyłapani na 

kradzieży; stosunek środowiska 
sędziowskiego do proponowanych 

zmian w sądownictwie;  

a) Liczba tematów lub 
aspektów jednego tematu 

Wystarczająca w stosunku do długości 
audycji 

b) Różnorodność Mała 

c) Wyważenie tematów Główna część rozmowy o reformie 

sądownictwa skupiona na reakcjach 
środowiska sędziowskiego 

d) Dobór uczestników Odpowiedni - jeden gość 

e) Prezentacja Zrównoważona 

f) Czas wypowiedzi Zrównoważony 

g) Moderowanie Pytania przede wszystkim o opinie i 

komentarze 

h) Błędy prowadzącego Brak poważnych naruszeń standardów 

i) Poprawność językowa Język poprawny, chwilami potoczny 

j) Kompozycja Zachowana 

k) Obraz w Internecie Poprawny 

l) Współczynnik WOI 85%   

Rozmowa Polityczna PR 24 - 
14 lipca 2017 roku 

 

  

Prowadzący Adrian Klarenbach 

Gość/Goście Paweł Rabiej (Nowoczesna); Robert 

Kropiwnicki (PO); Sebastian Kaleta 
(PiS);  

Tematy/Treść Decyzja komisji weryfikacyjnej ws. 
Budynku przy Chmielnej; postawa 

Hanny Gronkiewicz-Waltz;  
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a) Liczba tematów lub 
aspektów jednego 

tematutematów 

Zbyt mała w stosunku do długości 
audycji (częściowo to wynik obecności 

większej niż zwykle liczby gości) 

b) Różnorodność Mała 

c) Wyważenie tematów Przewaga jednego aspektu 

d) Dobór uczestników Odpowiedni 

e) Prezentacja Zrównoważona 

f) Czas wypowiedzi Zrównoważony 

g) Moderowanie Pytania głównie o fakty opinie 

h) Błędy prowadzącego Słychać emocjonalny stosunek 

prowadzącego do poruszanych kwestii 

i) Poprawność językowa Język poprawny, ale momentami 
potoczny 

j) Kompozycja Generalnie zachowana; podwójne 
łączenie telefoniczne powoduje, że 

goście starają się mówić równocześnie 

k) Obraz w Internecie Poprawny 

l) Współczynnik WOI 70% 

 
 

 

Tytuł/nazwa audycji; Cafe Armia 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

15.07.2017: 10:30:18. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:25:53 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:25:53 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:25:53 

Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:25:53 

 

Łączny czas trwania powtórek 

danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 
audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną 
tematyką audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem z 
zakresie formy, treści i 

częstotliwości. Inna pora emisji niż w 
planie programowym (plan: 10:15, 

tutaj: 10:30). 

Krótka charakterystyka audycji Audycja Agnieszki Drążkiewicz 

poruszająca tematykę militarną tj. 
życie polskich żołnierzy czy obecną 

sytuację polskich jednostek. W 
wydaniu o memorandum MON-u z 
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departamentem z USA (sprzedaż 
systemu Patriot). 

 
 

Tytuł/nazwa audycji; Kobiety sukcesu 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

16.07.2017: 13:13:28. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:38:47 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:38:47 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 

00:38:47 
Łączny czas trwania warstwy 

słownej: 00:38:47 
 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 
audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną 

tematyką audycji, częstotliwością, 
czasem trwania i porą emisji) 

Audycja umieszczona w planie 
programowym pod nazwą „Polki 

sukcesu, Polki biznesu”. Audycja 

nadana zgodnie z planem z zakresie 
formy i treści, częstotliwości 

nadawania i pór emisji. 

Krótka charakterystyka audycji Autorska audycja Mai Kluczyńskiej, 

a gośćmi są kobiety, które w 
różnych dziedzinach życia odniosły 

sukces. W wydaniu gość – Ewelina 
Chełstowska, współorganizatorka 

konferencji "Kobieta urzekająca" i 
rozmowa o geniuszu kobiet. 

 

 
 

Tytuł/nazwa audycji; Świat w południe 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

10.07.2017: 12:44:59. 

11.07.2017: 12:44:00. 

12.07.2017: 12:42:40. 

14.07.2017: 12:44:50. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:12:44 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:12:44  
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Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:50:57 

Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:50:57 

 

Łączny czas trwania powtórek 

danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 

audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną 
tematyką audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem z 

zakresie formy i treści. Mniejsza 

częstotliwość niż w planie (plan – 5, 
tutaj – 4) i inna pora emisji (plan: 

12:40, tutaj: zazwyczaj około 
12:45). 

Krótka charakterystyka audycji Audycja publicystyczna mająca 
charakter komentarza na temat 

aktualnych spraw 
międzynarodowych. W wydaniach 

rozmowy o relacji Ukraina-NATO, 

Kazachstanie i jego jedwabnym 
szlaku; rozmowa z Patrykiem 

Kugielem o sytuacji w Indiach; 
Mariusz Borkowski o rzekomej 

śmierci przywódcy Państwa 
Islamskiego. 

 

Świat w południe - 10 lipca 
2017 roku 

 

  

Prowadzący Adrian Bąk 

Gość/Goście Dr Alena Babakowa (dziennikarka 

ukraińska) 

Tematy/Treść Wizyty sekretarzy ONZ i NATO na 

Ukrainie; relacje UKR z NATO; zmiany 
w polityce Ukrainy;  

a) Liczba tematów lub 

aspektów jednego tematu 

Wystarczająca 

b) Różnorodność Poprawna 

c) Wyważenie tematów Przewaga dwóch pierwszych tematów 

d) Dobór uczestników Odpowiedni - gościem jest ekspert; 

e) Prezentacja Zrównoważona 

f) Czas wypowiedzi Zrównoważony 

g) Moderowanie Pytanie o fakty i opinie 

h) Błędy prowadzącego Brak poważnych naruszeń 

i) Poprawność językowa Język poprawny 

j) Kompozycja Zachowana 
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k) Obraz w Internecie Strona audycji dobrze zorganizowana, 
ale w archiwum brak wydań z badanej 

próby; 

l) Współczynnik WOI 97%   

Świat w południe - 11 lipca 
2017 roku 

 

  

Prowadzący Michał Strzałkowski 

Gość/Goście Patryk Kugiel, analityk Polskiego 

Instytutu Spraw Międzynarodowych; 

Tematy/Treść Potencjał gospodarczy i problemy 

Indii; bezpieczeństwo i zamachy w 

Indiach; relacje Indii z Pakistanem; 
ustalenia ze szczytu G20; 

a) Liczba tematów lub 
aspektów jednego tematu 

Wystarczająca 

b) Różnorodność Poprawna 

c) Wyważenie tematów Przewaga dwóch pierwszych tematów 

d) Dobór uczestników Odpowiedni - gościem jest ekspert; 

e) Prezentacja Zrównoważona 

f) Czas wypowiedzi Zrównoważony 

g) Moderowanie Pytanie o fakty i opinie 

h) Błędy prowadzącego Brak poważnych naruszeń 

i) Poprawność językowa Język poprawny, błędy w dykcji;  

j) Kompozycja Zachowana 

k) Obraz w Internecie Strona audycji dobrze zorganizowana, 
ale w archiwum brak wydań z badanej 

próby; 

l) Współczynnik WOI 92% 

  

Świat w południe - 12 lipca 
2017 roku 

 

  

Prowadzący Michał Żakowski 

Gość/Goście Mariusz Borkowski (wieloletni 

korespondent mediów na Bliskim 
Wschodzie) 

Tematy/Treść Doniesienia o śmierci przywódcy ISIS; 
dalsze losy kalifatu 

a) Liczba tematów lub 

aspektów jednego tematu 

Wystarczająca 

b) Różnorodność Poprawna 

c) Wyważenie tematów Zachowane 

d) Dobór uczestników Odpowiedni - gościem jest ekspert; 

e) Prezentacja Zrównoważona 
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f) Czas wypowiedzi Zrównoważony 

g) Moderowanie Pytania o fakty i opinie 

h) Błędy prowadzącego Brak poważnych naruszeń 

i) Poprawność językowa Język poprawny, błędy w dykcji i 

pojawiające się kolokawializmy 

j) Kompozycja Zachowana 

k) Obraz w Internecie Strona audycji dobrze zorganizowana, 

ale w archiwum brak wydań z badanej 

próby; 

l) Współczynnik WOI 86,67% 

  

Świat w południe - 14 lipca 
2017 roku 

 

  

Prowadzący Krzysztof Renik 

Gość/Goście Aleksandra Jarosiewicz (Ośrodek 

Studiów Wschodnich) 

Tematy/Treść Kazachstan – wizyta prezydenta 

Niemiec; rola w tranzycie pomiędzy 
Europą a Chinami;  

a) Liczba tematów lub 

aspektów jednego tematu 

Wystarczająca 

b) Różnorodność Poprawna 

c) Wyważenie tematów Zachowane 

d) Dobór uczestników Odpowiedni - gościem jest ekspert; 

e) Prezentacja Zrównoważona 

f) Czas wypowiedzi Zrównoważony 

g) Moderowanie Pytanie o fakty i opinie 

h) Błędy prowadzącego Brak poważnych naruszeń 

i) Poprawność językowa Język poprawny, sporadyczne błędy w 
dykcji;  

j) Kompozycja Zachowana 

k) Obraz w Internecie Strona audycji dobrze zorganizowana, 
ale w archiwum brak wydań z badanej 

próby; 

l) Współczynnik WOI 91,67% 

 
 

 

Tytuł/nazwa audycji; Wydarzenia dnia za granicą 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

10.07.2017: 07:47:04. 

11.07.2017: 07:47:09. 
12.07.2017: 07:50:58. 

13.07.2017: 07:48:36. 
14.07.2017: 07:47:32. 
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Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:07:01 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:07:01 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:35:03 

Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:35:03 

 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 
audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną 

tematyką audycji, częstotliwością, 
czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie 
programowym. 

Krótka charakterystyka audycji Najważniejsze wydarzenia dnia poza 
granicami Polski, widziane oczami 

dziennikarzy PR24. W wydaniach 
m.in. o wyzwoleniu Mosulu z rąk 

Państwa Islamskiego, spotkaniu 
Donalda Trumpa Juniora z 

Rosjanami, wizycie w Polsce szefa 
chińskiego parlamentu. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Magazyn europejski 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

15.07.2017: 10:15:06. 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 
warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 

00:12:56 

Średni czas trwania warstwy 

słownej: 00:12:56 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 

00:12:56 
Łączny czas trwania warstwy 

słownej: 00:12:56 
 

Łączny czas trwania powtórek 

danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 

audycji w planie programowym na 
2017 r. (zgodność z projektowaną 

tematyką audycji, częstotliwością, 
czasem trwania i porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem z 

zakresie formy, treści i częstotliwości 
nadawania. Inna pora niż w planie 

programowym (plan: 13:15, tutaj: 
10:15). 
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Krótka charakterystyka audycji Audycja poświęcona bieżącym 
wydarzeniom  z Brukseli i 

dotyczących Unii Europejskiej. W 
wydaniu rozmowy o negocjacjach w 

sprawie Brexitu. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; 7 dni Wschód 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

16.07.2017: 10:08:58. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:45:05 

Średni czas trwania warstwy 
słownej:  00:45:05  

Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:45:05 

Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:45:05 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 

audycji w planie programowym na 
2017 r. (zgodność z projektowaną 

tematyką audycji, częstotliwością, 
czasem trwania i porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem z 

zakresie formy, treści i częstotliwości 
nadawania. Inna pora niż w planie 

programowym (plan: 10:15, tutaj: 
10:08). 

Krótka charakterystyka audycji Audycja realizowana przez 
dziennikarzy i  korespondentów 

PR24. Zaproszeni goście komentują 
w niej bieżące wydarzenia zza 

granicy. W wydaniu o rosyjskich 
działaniach w przestrzeni 

informacyjnej. 

 
 

 

Tytuł/nazwa audycji; Debata dnia 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

10.07.2017: 17:07:51. 

11.07.2017: 17:07:55. 

12.07.2017: 17:08:12. 

13.07.2017: 17:10:18, 23:38:22. 

14.07.2017: 17:08:47, 23:10:47. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:35:18 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:35:18 
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Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
04:07:08 

Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 04:07:08 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:58:00 

Informacja o obecności lub braku 
audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną 

tematyką audycji, częstotliwością, 
czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym. 

Krótka charakterystyka audycji Audycja prowadzona w formie 
debaty z zaproszonymi gośćmi, 

którzy komentują bieżącą sytuację 
w kraju i na świecie. W wydaniach 

debaty o miesięcznicy smoleńskiej; 
Aleksander Majewski (wpolityce.pl), 

Tomasz Walczak (Super Express) o 
protestach podczas miesięcznicy 

smoleńskiej; Piotr Nisztor (Gazeta 
Polska Codziennie), Dariusz 

Grzędziński (Fakt) o dyskusjach w 

sejmie o KRS; Mateusz Baczyński 
(Onet.pl), Karol Gac (dorzeczy.pl) o 

przesłuchaniach komisji 
weryfikacyjnej; Łukasz Warzecha 

(Do Rzeczy), Bartosz Rydliński 
(UKSW) o reformach sądownictwa. 

 
 

Tytuł/nazwa audycji; Kulisy spraw  

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

10.07.2017: 19:06:52. 

11.07.2017: 19:11:50. 

12.07.2017: 19:13:26. 

13.07.2017: 19:14:52. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:16:36 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:16:36 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
01:06:23 

Łączny czas trwania warstwy 

słownej: 01:06:23 
 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 
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Informacja o obecności lub braku 
audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną 
tematyką audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym.  

Krótka charakterystyka audycji Audycja realizowana przez 

dziennikarzy śledczych, którzy 
ujawniają tajemnice afer i śledztw. 

W wydaniach: Jarosław Jakimczyk o 
zniesławieniu; jak Ukraińcy 

rozumieją rzeź wołyńską; Gabriel 

Kayzer o wizycie Donalda Trumpa; 
kulisy przetargu na caracale. 

 
ANALIZA JAKOŚCIOWA: 

 

Kulisy spraw - 10 lipca 
2017 roku 

 

Prowadzący Jerzy Jachowicz 

Gość/Goście Jarosław Jakimczyk- Redaktor naczelny 
portalu KompromatRP.pl, były dziennikarz 

śledczy 

 

Tematy/Treść Proces Jarosława Jakimczyka z QUMAK S.A. 

Artykuł 212 Kodeksu Karnego 

a) Liczba tematów lub 

aspektów jednego tematu 

Jeden główny temat programu z kilkoma 

pobocznymi wątkami. 

b) Różnorodność W audycji występuje jeden temat- 
tematyka polityczno- śledcza 

c) Wyważenie tematów Proporcje czasowe zachowane poprawnie. 
Spójne przejścia pomiędzy wątkami. 

d) Dobór uczestników Gość dobrze dobrany- kompetentne i 

rzeczowe wypowiedzi. 

e) Prezentacja Gość przedstawiony imieniem i nazwiskiem 

oraz pełnioną funkcją. 

f) Czas wypowiedzi Prowadzący zadaje konkretne pytania, gość 
rzetelnie na nie odpowiada, proporcje 

czasowe zachowane poprawnie. 
Wypowiedzi prowadzącego zbyt długie i to 

momentami zaburza proporcje. 

g) Moderowanie Prowadzący poprawnie spełnia rolę 

moderatora. Zadaje konkretne pytania i 

czeka na odpowiedzi, wtrąca również swoje 
informacje. 

h) Błędy prowadzącego Prowadzący jest uczestnikiem rozmowy, 
przywołuje różne historie, niekiedy zbyt 
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długa wypowiedź prowadzącego lub wstęp 
do pytania. 

i) Poprawność językowa Prowadzący używa poprawnej polszczyzny. 

j) Kompozycja Audycja przebiega spokojnie. Tempo 

audycji dostosowane jest do spokojnego 
tonu prowadzącego- czasami nazbyt 

spokojnego 

k) Obraz w Internecie Audycja posiada swoją podstronę. 

Informacje dotyczące audycji są czytelne, 
rozbudowane z możliwością wysłuchania 

archiwalnych nagrań oraz przeczytania 
głównych wypowiedzi uczestników. 

l) Współczynnik WOI 86,67 % 

Dobry współczynnik obiektywizmu 

Kulisy spraw - 11 lipca 

2017 roku 

 

  

Prowadzący Łukasz Kurtz 

Gość/Goście Jacek Łęski, dziennikarz śledczy, autor 
książki „Pokochać Ukrainę” 

Tematy/Treść Wiedza Ukraińców i ich stosunek do Rzezi 

Wołyńskiej, 74. rocznica Rzezi Wołyńskiej, 
stosunki polsko-ukraińskie. 

a) Liczba tematów lub 
aspektów jednego tematu 

Jeden temat główny. 

b) Różnorodność Temat główny dotyczący Rzezi Wołyńskiej. 

c) Wyważenie tematów Proporcja czasowa poprawna. 

d) Dobór uczestników Właściwy dobór gościa- autor książki 

„Pokochać Ukrainę”  

e) Prezentacja Prowadząca przedstawiała gościa 
spokojnie, profesjonalnie z imienia 

nazwiska i zajmowanego stanowiska. 

f) Czas wypowiedzi Proporcje czasowe zostały zachowane, gość 

mówił spokojnie, nie przeciągał 

wypowiedzi. 

g) Moderowanie Prowadzący umiejętnie moderował 

rozmowę, zadawał pytania, momentami 
dopytywał, wtrącał swoje historie, ale nie 

było to nachalne. 

h) Błędy prowadzącego Brak błędów prowadzącego. 

i) Poprawność językowa Prowadzący używa poprawnej polszczyzny, 
momentami zdarza się prowadzącemu 

używanie „mhm”. 

j) Kompozycja Prowadzący dobrze panuje nad kompozycją 

audycji, tempo audycji poprawne, „dobrze 

się słucha” tej audycji. 
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k) Obraz w Internecie Audycja posiada swoją podstronę. 
Informacje dotyczące audycji są czytelne, 

rozbudowane. Można wysłuchać 
archiwalnych nagrań i przeczytać 

streszczenie rozmowy. 

l) Współczynnik WOI 96,67% 

Bardzo dobry współczynnik obiektywizmu. 

Kulisy spraw - 12 lipca 
2017 roku 

 

  

Prowadzący Rafał Dudkiewicz 

Gość/Goście Gabriel Kayzer- publicysta, pisarz, 

dziennikarz, autor książki „Klincz?” 
 

Tematy/Treść Stosunki polsko- żydowskie, reakcja 

środowiska żydowskiego na rezygnację 
prezydenta Trumpa z wizyty pod 

pomnikiem Bohaterów Getta podczas 
wizyty w Polsce  

a) Liczba tematów lub 
aspektów jednego tematu 

Jeden temat w trakcie całej audycji.  

b) Różnorodność Brak różnorodności. Cała audycja 

poświęcona jednemu tematowi. 

c) Wyważenie tematów Proporcja czasowa zachowana. 

d) Dobór uczestników Gość jest obeznany z tematem, odpowiada 

rzetelnie na zadane pytania. 

e) Prezentacja Gość został neutralnie przedstawiony przez 
prowadzącego z imienia i nazwiska oraz 

funkcji, zawodu i dorobku literackiego. 

f) Czas wypowiedzi Proporcje czasowe zachowane poprawnie, 

odpowiedzi na pytania konkretne, nie 

przesadzone czasowo. 

g) Moderowanie Prowadzący moderuje rozmowę bardzo 

sprawnie, zadaje pytania, czeka na 
odpowiedź gościa, dopytuje, nie przerywa 

wypowiedzi.  

h) Błędy prowadzącego Prowadzący przyjął rolę neutralnego 
gospodarza programu. Nie występowały 

słowa nacechowane. 

i) Poprawność językowa Styl poprawny, opanowany i spokojny ton 

prowadzenia audycji. 

j) Kompozycja Prowadzący panuje nad kompozycją, 
audycji dobrze się słucha. 

k) Obraz w Internecie Audycja posiada swoją podstronę. 
Informacje dotyczące audycji są czytelne, 

rozbudowane z możliwością wysłuchania 
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archiwalnych nagrań oraz przeczytania 
głównych wypowiedzi uczestników. 

l) Współczynnik WOI 96,67% Bardzo dobry współczynnik 
obiektywizmu 

Kulisy spraw - 13 lipca 

2017 roku 

 

Prowadzący Wojciech Surmacz 

Gość/Goście Radosław Jankiewicz- dziennikarz śledczy 

„Magazynu Śledczego Anity Gargas” w 

TVP1 

Tematy/Treść Kulisy przetargu na Caracale 

a) Liczba tematów lub 

aspektów jednego tematu 

Jeden temat dotyczący przetargu na 

śmigłowce Caracale. 

b) Różnorodność Jeden główny temat. 

c) Wyważenie tematów Proporcja czasowa zachowana. 

d) Dobór uczestników Dobór odpowiedni- Dziennikarz śledczy, 
autor reportaży dotyczących tematu. 

e) Prezentacja Gość przedstawiony z imienia, nazwiska, 

profesji i miejsca pracy- na początku 
audycji i na końcu. 

f) Czas wypowiedzi Prowadzący zadaje konkretne pytania, gość 
na nie odpowiada. 

g) Moderowanie Prowadzący bardzo sprawnie moderuje 

rozmowę, mimo, że jest to wywiad. Daje 
rozmówcy odpowiedzieć na pytanie, 

szereguje fakty.  

h) Błędy prowadzącego Prowadzący nie używał słów 

nacechowanych ani nie stawiał się w roli 

uczestnika. 

i) Poprawność językowa Momentami prowadzący używa 

kolokwializmów np. „na bogato” 

j) Kompozycja Audycja przebiega spokojnie, ale zostaje 

przerwana, słuchacz może mieć wrażenie, 

że zostaje urwana. Program musiał zostać 
mocno skrócony z powodu zmian 

ramówkowych w tym dniu. 

k) Obraz w Internecie Audycja posiada swoją podstronę. 

Informacje dotyczące audycji są czytelne, 
rozbudowane. Można wysłuchać 

archiwalnych nagrań i przeczytać 
streszczenie rozmowy. 

l) Współczynnik WOI 91,67% 

Bardzo dobry współczynnik obiektywizmu 
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Tytuł/nazwa audycji; Gospodarczy temat dnia 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

11.07.2017: 13:42:38. 

12.07.2017: 13:43:01. 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 
warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 

00:13:40 

Średni czas trwania warstwy 

słownej: 00:13:40  

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 

00:27:20 
Łączny czas trwania warstwy 

słownej: 00:27:20 
 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 

audycji w planie programowym na 
2017 r. (zgodność z projektowaną 

tematyką audycji, częstotliwością, 
czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym.  

Krótka charakterystyka audycji Audycja przygotowana przez 
dziennikarzy PR24 o tematyce 

gospodarczej. W wydaniach: 

sytuacja towarzystw funduszy 
inwestycyjnych; wirtualne waluty. 

 
 

Tytuł/nazwa audycji; Gorący temat  

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

10.07.2017: 15:09:12. 

11.07.2017: 15:08:12. 

12.07.2017: 15:08:52. 

14.07.2017: 15:08:22. 

15.07.2017: 15:10:21. 

16.07.2017: 15:09:33. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:18:37 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:18:37 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
01:51:39 

Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 01:51:39  

 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 
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Informacja o obecności lub braku 
audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną 
tematyką audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym.  

Krótka charakterystyka audycji Zaproszeni goście komentują 

najbardziej popularny w mediach 
temat dnia. W wydaniach o 

decyzjach komisji weryfikacyjnej; 
Janusz Szewczak 

(wiceprzewodniczący sejmowej 

komisji finansów publicznych) o 
sytuacji w budżecie; Piotr Pałka o 

zbezczeszczeniu zwłok ofiar 
katastrofy smoleńskiej; współpraca 

Lecha Wałęsy z SB; Piotr 
Andrzejewski, sędzia TS o reformach 

sądownictwa. 

 

 
 

Tytuł/nazwa audycji; Konfrontacje idei  

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

15.07.2017: 09:32:49. 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 
warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 

00:23:27 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:23:27 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 

00:23:27 
Łączny czas trwania warstwy 

słownej: 00:23:27 
 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 

audycji w planie programowym na 
2017 r. (zgodność z projektowaną 

tematyką audycji, częstotliwością, 
czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym.  

Krótka charakterystyka audycji Audycja Ryszarda Bugaja i 
Zdzisława Krasnodębskiego, w 

której zaproszeni goście dyskutują o 
czasach teraźniejszych, przeszłych i 

przyszłych. W wydaniu ze 
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Strasburga Hans Olaf Henkel, m.in.. 
o Helmucie Kohlu. 

 
 

Tytuł/nazwa audycji; Spojrzenie na Wschód  

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

12.07.2017: 15:35:00, 23:37:51. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:21:46 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:21:46 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 

00:43:33 
Łączny czas trwania warstwy 

słownej: 00:43:33 
 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:21:38 

Informacja o obecności lub braku 
audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną 

tematyką audycji, częstotliwością, 
czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym. 

Krótka charakterystyka audycji Audycja Marii Przełomiec dotykająca 
tematów z Azji i wschodniej Europy. 

W wydaniach o stosunkach polsko-
ukraińskich. 

 
 

 

Tytuł/nazwa audycji; O sobie samych  

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

11.07.2017: 23:11:10. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:40:27 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:40:27 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:40:27 

Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:40:27 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 
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Informacja o obecności lub braku 
audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną 
tematyką audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym. 
Można ją jednak zaliczyć, zgodnie z 

planem programowym, do 
wieczornych audycji autorskich – 

publicystyka, emitowanych między 
23:10-0:00. 

Krótka charakterystyka audycji Audycja społeczna Olgi Mickiewicz- 
Adamowicz. W wydaniu rozmowa o 

osobach niepełnosprawnych – co się 

z nimi dzieje, kiedy kończą 25 lat i 
państwo przestaje ich wspierać. 

 
 

 
 

Tytuł/nazwa audycji; 24 pytania – Rozmowa poranka  

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

10.07.2017: 07:34:07. 

11.07.2017: 07:34:56. 

12.07.2017: 07:34:38. 

13.07.2017: 07:34:55. 

14.07.2017: 07:35:04. 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 
warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 

00:12:52 

Średni czas trwania warstwy 

słownej: 00:12:52 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 

01:04:19 
Łączny czas trwania warstwy 

słownej: 01:04:19 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 
audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną 
tematyką audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym.  

Krótka charakterystyka audycji Rozmowa z udziałem zaproszonych 
gości; polityków, ekspertów, 

publicystów o najważniejszych 
wydarzeniach z kraju i ze świata. W 

wydaniach rozmowy z Piotrem 
Aplem, posłem Kukiz'15; Cezarym 

Jurkiewiczem, radnym PiS; 
Patrykiem Jakim, wiceministrem 

sprawiedliwości; Sebastianem Kaletą 



215 
 

z ministerstwa sprawiedliwości; 
Marcinem Święcickim z PO. 

 
 

 

Tytuł/nazwa audycji; Najlepsze z najlepszych 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

10.07.2017: 00:14:10. 

11.07.2017: 00:05:15. 

12.07.2017: 00:05:00. 

13.07.2017: 00:05:08. 

14.07.2017: 00:05:04. 

15.07.2017: 00:25:50. 

16.07.2017: 00:13:00. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
05:12:39 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 05:12:39 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
36:28:33 

Łączny czas trwania warstwy 

słownej: 36:28:33 

Łączny czas trwania powtórek 

danej audycji w tygodniu; 

36:28:33 

Informacja o obecności lub braku 

audycji w planie programowym na 
2017 r. (zgodność z projektowaną 

tematyką audycji, częstotliwością, 
czasem trwania i porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem z 

zakresie formy i treści, częstotliwości 
nadawania i pór emisji. 

Krótka charakterystyka audycji Powtórka najlepszych audycji 

Polskiego Radia 24. W badanej 
próbie wśród tematów audycji były 

m.in. wyzwolenie Mosulu; 
miesięcznica smoleńska; weto 

prezydendta ws. ustawy o RIO; 
posiedzenie komisji weryfikacyjnej; 

senackie prace nad zmianami w 
sądownictwie.  

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Świat w powiększeniu 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

10.07.2017: 19:35:29. 

11.07.2017: 19:34:56. 

12.07.2017: 19:34:43. 

13.07.2017: 19:36:24. 

14.07.2017: 19:35:54. 



216 
 

15.07.2017: 19:31:42. 

16.07.2017: 19:31:27. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:23:47 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:23:47 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
02:46:29 

Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 02:46:29 

 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 
audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną 
tematyką audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem z 
zakresie formy i treści. Większa 

częstotliwość niż w planie 
programowym (plan – 1-2 razy na 

miesiąc, tutaj – 7 razy w tygodniu). 
Inna pora emisji (plan: 21:15, tutaj: 

około 19:30-19:35). 

Krótka charakterystyka audycji Audycja komentująca bieżące 
wydarzenia międzynarodowe 

realizowana z udziałem polityków, 
komentatorów i ekspertów. W 

wydaniach: gospodarcze skutki 
szczytu G20 w Hamburgu; Ukraina i 

droga do Unii Europejskiej; rozmowa 
Liu Xiaobo, laureacie Pokojowej 

Nagrody Nobla; problemy Donalda 
Trumpa z Rosją; wizyta Donalda 

Trumpa we Francji; wojna w 
Jemenie i epidemią cholery, w 

Brazylii prezydent skazany za 

korupcję; polityka Emmanuela 
Macrona. 

 
ANALIZA JAKOŚCIOWA: 

 

Świat w powiększeniu - 10 
lipca 2017 roku 

 

  

Prowadzący Magdalena Skajewska 

Gość/Goście Marek Wąsiński (ekspert); Nikola 

Dmitrow (minister spraw zagr. 
Macedonii); 

Tematy/Treść Szczyt G20 i wizyta Donalda Trumpa - 
porozumienia gospodarcze; rozmowy o 
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porozumieniach paryskich i postawie 
USA; sytuacja w Macedonii i jej 

stosunki z UE; 

a) Liczba tematów lub 

aspektów jednego tematu 

Dwóch gości, dwa tematy; drugi z nich 

omówiony w różnych aspektach; 

b) Różnorodność Poprawna 

c) Wyważenie tematów Czas poprawnie między dwa główne 
wątki 

d) Dobór uczestników Odpowiedni - gość w studiu jest 

ekspertem, nagrana jest rozmowa z 
zagranicznym politykiem 

e) Prezentacja Zrównoważona 

f) Czas wypowiedzi Przewaga drugiego z gości, wywołana 
formą audycji 

g) Moderowanie Pytania o fakty i opinie 

h) Błędy prowadzącego Brak poważnych naruszeń 

i) Poprawność językowa Język poprawny; błąd w tłumaczeniu 

wypowiedzi rozmówcy ([rok] 

dwutysięczny pierwszy) 

j) Kompozycja Pierwsza część zdecydowanie mniej 

dynamiczna niż druga 

k) Obraz w Internecie Poprawny 

l) Współczynnik WOI 90%   

Świat w powiększeniu - 11 

lipca 2017 roku 

 

  

Prowadzący Krzysztof Renik 

Gość/Goście Paweł Buszko (korespondent PR w 
Kijowie); Grzegorz Gromadzki 

(ekspert) 

Tematy/Treść Szczyt Ukraina-UE; ratyfikacja umowy 

stowarzyszeniowej; starania UKR o 
wejście do NATO; 

Buszko: nastroje w społeczeństwie, 
oczekiwania w stosunku do UE; 

przygotowania UKR do wstąpienia do 

UE;  
Gromadzki: zmiany w armii UKR; 

sondaże ws. wejścia do NATO; rola 
USA w rozwiązaniu konfliktu na 

Ukrainie;  

a) Liczba tematów lub 

aspektów jednego tematu 

Wystarczająca 

b) Różnorodność Poprawna 

c) Wyważenie tematów Zachowane 
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d) Dobór uczestników Odpowiedni - goście w studiu są 
ekspertami 

e) Prezentacja Zrównoważona 

f) Czas wypowiedzi Przewaga drugiego z gości, wywołana 

formą audycji 

g) Moderowanie Pytania o fakty i opinie 

h) Błędy prowadzącego Brak poważnych naruszeń 

i) Poprawność językowa Język poprawny 

j) Kompozycja Poprawna 

k) Obraz w Internecie Poprawny 

l) Współczynnik WOI 95%   

Świat w powiększeniu - 12 

lipca 2017 roku 

 

  

Prowadzący Agata Kasprolewicz 

Gość/Goście Rafał Tomański (korespondent PAP w 
Pekinie);  

Tematy/Treść Sylwetka Liu Xiabao, chińskiego 

dysydenta, laureata pokojowego 
Nobla, umierającego w chińskim 

szpitalu; relacje między Chinami a 
resztą świata;  

a) Liczba tematów lub 

aspektów jednego tematu 

Wystarczająca 

b) Różnorodność Poprawna 

c) Wyważenie tematów Zachowane 

d) Dobór uczestników Odpowiedni - gość w studiu jest 
ekspertem 

e) Prezentacja Zrównoważona 

f) Czas wypowiedzi Proporcje zachowane 

g) Moderowanie Pytania o fakty i opinie 

h) Błędy prowadzącego Brak poważnych naruszeń 

i) Poprawność językowa Język poprawny 

j) Kompozycja Poprawna 

k) Obraz w Internecie Poprawny 

l) Współczynnik WOI 95%   

Świat w powiększeniu - 13 

lipca 2017 roku 

 

  

Prowadzący Michał Żakowski 

Gość/Goście Artur Wróblewski (amerykanista) 

Tematy/Treść Spotkanie prezydentów USA i Francji; 

kontakty D. Trumpa jr. Z Rosjanami i 
relacje Rosja-USA;  
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a) Liczba tematów lub 
aspektów jednego tematu 

Wystarczająca 

b) Różnorodność Poprawna 

c) Wyważenie tematów Zachowane 

d) Dobór uczestników Odpowiedni - gość w studiu jest 

ekspertem 

e) Prezentacja Zrównoważona 

f) Czas wypowiedzi Proporcje zachowane 

g) Moderowanie Pytania o fakty i opinie 

h) Błędy prowadzącego Brak poważnych naruszeń 

i) Poprawność językowa Język poprawny 

j) Kompozycja Poprawna 

k) Obraz w Internecie Poprawny 

l) Współczynnik WOI 95%   

Świat w powiększeniu - 14 
lipca 2017 roku 

 

  

Prowadzący Paweł Lekki 

Gość/Goście Tomasz Zalewski (korespondent 

zagraniczny m.in. „Polityki”); Andrzej 

Talaga (ekspert z Warsaw Enterprise 
Institute) 

Tematy/Treść Wizyta Donalda Trumpa we Francji; 
relacje USA-Niemcy; liczebność armii 

Polski i krajów sąsiednich;  

a) Liczba tematów lub 
aspektów jednego tematu 

Wystarczająca 

b) Różnorodność Poprawna 

c) Wyważenie tematów Zachowane 

d) Dobór uczestników Odpowiedni - goście są ekspertami 

e) Prezentacja Zrównoważona 

f) Czas wypowiedzi Proporcje zachowane, różnice 

uzasadnione formą audycji 

g) Moderowanie Pytania o fakty i opinie 

h) Błędy prowadzącego Brak poważnych naruszeń 

i) Poprawność językowa Język poprawny 

j) Kompozycja Poprawna 

k) Obraz w Internecie Poprawny 

l) Współczynnik WOI 95%   

Świat w powiększeniu - 15 
lipca 2017 roku 

 

  

Prowadzący Adrian Bąk 
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Gość/Goście Tadeusz Strójwąs, były dyplomata; 
Lech Miodek, dyplomata i ambasador 

w krajach Ameryki Łacińskiej 

Tematy/Treść Wojna domowa, głód i epidemia w 

Jemenie; wyrok dla Luiza Inacio Luli 
da Silvy, lidera sondaży przed 

przyszłorocznymi wyborami 
prezydenckimi w Brazylii 

a) Liczba tematów lub 

aspektów jednego tematu 

Wystarczająca 

b) Różnorodność Poprawna 

c) Wyważenie tematów Zachowane 

d) Dobór uczestników Odpowiedni - goście są ekspertami 

e) Prezentacja Zrównoważona 

f) Czas wypowiedzi Proporcje zachowane, różnice 

uzasadnione formą audycji 

g) Moderowanie Pytania o fakty i opinie 

h) Błędy prowadzącego Brak poważnych naruszeń 

i) Poprawność językowa Język poprawny 

j) Kompozycja Poprawna 

k) Obraz w Internecie Poprawny 

l) Współczynnik WOI 95%   

Świat w powiększeniu - 16 

lipca 2017 roku 

 

  

Prowadzący Bogumił Husejnow 

Gość/Goście Roman Rewald z Amerykańskiej Izby 

Handlowej; Prof. Piotr Madajczyk z 
Instytutu Studiów Politycznych Polskiej 

Akademii Nauk 

Tematy/Treść Komentarz do wizyty Donalda Trumpa 

w Europie; relacje europejskich 
polityków z prezydentem USA; rola 

Emmanuela Macrona w polityce 
europejskiej; relacje krajów 

europejskich z Rosją w związku z 

konfliktami w Syrii i Ukrainie;  

a) Liczba tematów lub 

aspektów jednego tematu 

Wystarczająca 

b) Różnorodność Poprawna 

c) Wyważenie tematów Zachowane 

d) Dobór uczestników Odpowiedni - goście są ekspertami 

e) Prezentacja Zrównoważona 

f) Czas wypowiedzi Zrównoważony 

g) Moderowanie Pytania o fakty i opinie 
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h) Błędy prowadzącego Brak poważnych naruszeń 

i) Poprawność językowa Język poprawny, błędy w dykcji; 

j) Kompozycja Poprawna; niedociągnięciem jest brak 
przedstawiania gości, którzy zabierają 

głos, zwłaszcza biorąc pod uwagę 

długość audycji; 

k) Obraz w Internecie Poprawny 

l) Współczynnik WOI 85% 

 
 

Tytuł/nazwa audycji; Portal Polskiego Radia proponuje 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

10.07.2017: 06:11:03, 19:05:53. 

11.07.2017: 06:10:55, 19:06:15. 

12.07.2017: 06:10:44, 19:06:05. 

13.07.2017: 19:07:26. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 
warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:08:15 

Średni czas trwania warstwy 

słownej: 00:08:15 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:57:45 

Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:57:45 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 
audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną 

tematyką audycji, częstotliwością, 
czasem trwania i porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem z 
zakresie formy i treści. Większa 

częstotliwość niż w planie 

programowym (plan – 5, tutaj – 7). 
Inna pora emisji (plan: 9:55, tutaj 

około 6:10 i 19:05). 

Krótka charakterystyka audycji Zapowiedzi i propozycje PR24.  

 
 

 

Tytuł/nazwa audycji; Gość PR 24 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

10.07.2017: 15:45:41. 

11.07.2017: 06:43:55, 11:34:47, 
14:06:11, 14:44:45, 15:43:32. 

12.07.2017: 10:45:52, 11:14:00, 
13:14:28, 14:14:52, 23:11:16. 

13.07.2017: 10:41:02, 14:34:45. 

14.07.2017: 10:46:50, 14:16:26. 
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15.07.2017: 08:06:12, 08:33:24, 
22:32:31. 

16.07.2017: 11:33:14, 14:31:39. 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 
warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 

00:13:56 

Średni czas trwania warstwy 

słownej: 00:13:56 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 

04:38:38 
Łączny czas trwania warstwy 

słownej: 04:38:38 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:19:00 

Informacja o obecności lub braku 
audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną 
tematyką audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem z 
zakresie formy i treści. Mniejsza 

częstotliwość niż w planie 
programowym (plan – 26, tutaj – 

20). Inne pory emisji niż te 
zaplanowane (9:15, 13:33, 14:15, 

16:15, 17:15, 18:15). 

Krótka charakterystyka audycji Audycja z udziałem zaproszonych 
gości; polityków, ekspertów, 

dziennikarzy, komentatorów, itp. W 
wydaniach: prof. Wojciech 

Bieńkowski o polityce Donalda 
Trumpa; dr Jerzy Targalski o wizycie 

Donalda Trumpa w Warszawie; 
Łukasz Kobeszko (publicysta) o 

miesięcznicy smoleńskiej; Łukasz 
Wenerski (Instytut Spraw 

Publicznych) o Narodowym Dniu 
Pamięci Ofiar Ludobójstwa 

dokonanego przez ukraińskich 

nacjonalistów na obywatelach II 
Rzeczypospolitej Polskiej; Karolina 

Rybska, ekspert ds. reprywatyzacji; 
Bartosz Turek (analityk rynku 

nieruchomości) o mieszkaniach dla 
młodych; adwokat dr Witold 

Kabański o sprawie nieistniejącego 
Antosia, na którego były zbierane 

pieniądze; Adrian Stankowski 
(Gazeta Polska Codziennie, 

Telewizja Republika) o opłacie  
paliwowej; Mateusz Woliński 

(Akademia Leona Koźmińskiego) o 
nowelizacji art. 240 kk; Radosław 
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Żydok o organizacjach 
proobronnych; Andrzej Szczęściak 

(eskpert rynku paliw) o opłacie 
paliwowej; Zofia Gońda (Wolne 

Miasto Warszawa) o reprywatyzacji; 
Wojciech Kraft (doradca zawodowy) 

o reformie szkolnictwa zawodowego; 
Grzegorz Rożalski o trendach  

wakacyjnych i urlopowych; Damian 
Sikorski, muzyk, dziennikarz o 

poszukiwaniach młodych muzyków 
przez radiową Czwórkę; Marcin 

Lisiak (Stowarzyszenie Nadzieja na 

Mundial) o MŚ dzieci z domów 
dziecka; Agata Sasinowska, aktorka 

o graniu w miejscu publicznym; 
Mariusz Urbanek (publicysta, pisarz) 

o książce "Makuszyński. O jednym 
takim któremu ukradziono słońce"; 

Dawid Muchlewicz, trener 
personalny o zdrowym stylu życia. 

 
 

Tytuł/nazwa audycji; Ludzie gospodarki 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

16.07.2017: 15:30:39, 23:35:32. 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 
warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 

00:24:44 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:24:44 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 

00:49:27 
Łączny czas trwania warstwy 

słownej: 00:49:27 
 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:23:57 

Informacja o obecności lub braku 

audycji w planie programowym na 
2017 r. (zgodność z projektowaną 

tematyką audycji, częstotliwością, 
czasem trwania i porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem z 

zakresie formy i treści. Większa 
częstotliwość niż w planie 

programowym (plan – 1, tutaj – 2). 
Inna pora emisji (plan: 15:15, tutaj: 

15:30 i 23:35). 

Krótka charakterystyka audycji Audycja w której prezentowane są 

znane  i ważne osoby ze świata 
gospodarki, ekonomii, nauki. W 
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wydaniu Przemysław Powalacz, 
prezes zarządu Geberit Polska 

(branża sanitarna). 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Temat dnia 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

10.07.2017: 06:37:19, 07:06:10, 

10:16:26, 10:41:22, 11:15:57, 
13:14:33, 13:34:54, 14:15:05, 

14:54:21, 16:09:18, 16:40:41, 
18:05:57, 18:40:00. 

11.07.2017: 06:37:24, 07:06:04, 
10:16:31, 10:45:34, 11:15:56, 

13:16:35, 14:15:13, 16:06:55, 
16:39:53, 18:06:08, 18:39:55. 

12.07.2017: 06:37:37, 07:06:30, 
10:15:05, 14:39:21, 16:06:40, 

16:39:46, 18:06:32, 18:39:45. 

13.07.2017: 06:42:50, 07:06:12, 

10:16:07, 18:06:16. 

14.07.2017: 10:14:12, 14:41:09, 
19:07:02. 

15.07.2017: 09:06:26, 12:10:33, 
16:07:10, 17:07:01, 17:32:00, 

19:06:07. 

16.07.2017: 08:07:28, 08:36:28, 

09:07:03, 09:37:48, 12:40:01, 
16:06:49, 23:12:02. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:14:44 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:14:44 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
12:46:18 

Łączny czas trwania warstwy 

słownej: 12:46:18 

Łączny czas trwania powtórek 

danej audycji w tygodniu; 

00:19:42 

Informacja o obecności lub braku 

audycji w planie programowym na 
2017 r. (zgodność z projektowaną 

tematyką audycji, częstotliwością, 
czasem trwania i porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem z 

zakresie formy i treści. Większa 
częstotliwość niż w planie 

programowym (plan – 41, tutaj – 
52). Inne pory emisji (w planie: 

11:45, 13:15, 14:14, 15:15, 15:45, 

16:45, 17:15, 17:45). 
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Krótka charakterystyka audycji Najważniejsze wydarzenia dnia 
komentowane przez zaproszonych 

gości. W wydaniach m.in. o nowych 
zabytkach na liście Światowego 

Dziedzictwa UNESCO; o programie 
mieszkaniowym dla młodych; o 

wnioskach po szczycie G20; o 
bezpieczeństwie w sieci; o 

obchodach miesięcznicy 
smoleńskiej; o obradach i decyzjach 

komisji weryfikacyjnej ds. 
reprywatyzacji; o opłacie paliwowej; 

o rocznicy rzezi wołyńskiej; o 

wypadku polskiego autokaru w 
Serbii; o śmierci Julii Hartwig; o 

reformie sądownictwa.  

 

 
 

Tytuł/nazwa audycji; Szukając dziury w całym 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

11.07.2017: 22:12:19. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:42:25 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:42:25 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 

00:42:25 
Łączny czas trwania warstwy 

słownej: 00:42:25 

Łączny czas trwania powtórek 

danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 

audycji w planie programowym na 
2017 r. (zgodność z projektowaną 

tematyką audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem z 

zakresie formy, treści i częstotliwości 
nadawania. Inna pora emisji (plan: 

19:15, tutaj: 22:12). 

Krótka charakterystyka audycji Audycja Łukasza Warzechy. 

Prowadzący porusza w niej 
tematykę społeczno-polityczną. W 

wydaniu o porozumieniu Trójmorze. 
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Tytuł/nazwa audycji; Światowa szachownica 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

12.07.2017: 20:35:29. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 
warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:22:45 

Średni czas trwania warstwy 

słownej: 00:22:45 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:22:45 

Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:22:45 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 
audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną 

tematyką audycji, częstotliwością, 
czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym.  

Krótka charakterystyka audycji Grzegorz Ślubowski o zmianach na 
świecie. W wydaniu gość, prof. Piotr 

Grochmalski o  europejskich 
wizytach Donalda Trumpa. 

 
ANALIZA JAKOŚCIOWA: 

 

Światowa Szachownica 
- 12 lipca 2017 roku 

 

Prowadzący Paweł Lekki 

Gość/Goście Piotr Grochmalski (ekspert) 

Tematy/Treść Europejska wizyta Donalda Trumpa - 

aspekty gospodarcze, polityczne, militarne, 
dotyczące bezpieczeństwa;  

a) Liczba tematów lub 

aspektów jednego tematu 

Jeden temat przewodni, omówiony w 

różnych aspektach 

b) Różnorodność Odpowiednia 

c) Wyważenie tematów Zachowane 

d) Dobór uczestników Odpowiedni - gość jest ekspertem 

e) Prezentacja Zrównoważona 

f) Czas wypowiedzi Zrównoważony 

g) Moderowanie Pytania o fakty i opinie 

h) Błędy prowadzącego Brak poważnych naruszeń 

i) Poprawność językowa Język poprawny 

j) Kompozycja Zachowana 

k) Obraz w Internecie Poprawny 

l) Współczynnik WOI 92% 
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Tytuł/nazwa audycji; Społeczny punkt widzenia 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

14.07.2017: 11:14:24. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:12:44 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:12:44 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:12:44 

Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:12:44 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 

audycji w planie programowym na 
2017 r. (zgodność z projektowaną 

tematyką audycji, częstotliwością, 
czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie 

programowym.  

Krótka charakterystyka audycji Audycja o charakterze rodzinnym i 
społecznym. W wydaniu o programie 

wsparcia rodzin „Za życiem”. 

 
 

Tytuł/nazwa audycji; Podsumowanie tygodnia 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

15.07.2017: 11:18:31. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:34:50 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:34:50 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:34:50 

Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:34:50 

Łączny czas trwania powtórek 

danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 

audycji w planie programowym na 
2017 r. (zgodność z projektowaną 

tematyką audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym  
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Krótka charakterystyka audycji Podsumowanie najważniejszych 
wydarzeń tygodnia. W wydaniu o 

przeszłości Lecha Wałęsy i zmianach 
w sądownictwie. 

 
 

Tytuł/nazwa audycji; Wydarzenia PR24 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

10.07.2017: 10:06:18, 10:34:51, 
11:06:14, 11:35:53, 12:06:05, 

12:34:15, 13:06:26, 15:34:18. 
11.07.2017: 10:06:23, 10:34:57, 

11:05:28, 12:06:13, 12:34:57, 
13:05:59, 13:35:39, 14:35:52, 

15:35:32. 
12.07.2017: 10:06:05, 10:35:12, 

11:06:18, 11:35:02, 12:06:02, 
12:35:23, 13:06:04, 13:35:31, 

14:06:07, 14:35:21. 
13.07.2017: 06:09:55, 06:37:43, 

10:06:00, 10:35:08, 11:05:07. 

14.07.2017: 06:11:38, 06:38:12, 
10:05:53, 10:34:24, 11:06:00, 

11:35:29, 12:06:23, 12:34:43, 
13:06:14, 13:46:46, 14:05:56, 

14:35:04. 
15.07.2017: 06:19:42, 06:32:52, 

10:05:46, 11:06:02, 12:06:40, 
13:06:01, 14:06:48, 15:08:55, 

16:06:49, 18:07:02. 
16.07.2017: 06:05:30, 10:04:33, 

11:06:14, 12:06:47, 12:24:27, 
13:06:35, 14:06:09, 17:07:02, 

18:05:36. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:08:55 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:08:55 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
09:22:00 

Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 09:22:00 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 
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Informacja o obecności lub braku 
audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną 
tematyką audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie 
programowym.  

Krótka charakterystyka audycji Najważniejsze wydarzenia oczami 

PR24. W wydaniach m.in. echa 
szczytu G20 w Hamburgu;  

miesięcznica smoleńska; opłata 
paliwowa, reforma sądownictwa; 

obrady komisji weryfikacyjnej ds. 

reprywatyzacji; bezpieczeństwo na 
wakacjach; prace Rady Dialogu 

Społecznego; kryzys migracyjny; 
wypadek polskiego autobusu w 

Serbii; rocznica rzezi wołyńskiej; 
przeszłość Lecha Wałęsy. 

 
 

b) Reportaże oraz inne formy dokumentalne, interwencyjne i społeczne 
 

 

Tytuł/nazwa audycji; Reportaż w PR24 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

15.07.2017: 20:31:05. 

16.07.2017: 20:30:21. 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 
warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 

00:17:21 

Średni czas trwania warstwy 

słownej: 00:17:21 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 

00:34:41 
Łączny czas trwania warstwy 

słownej: 00:34:41 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 
audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną 
tematyką audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym.  

Krótka charakterystyka audycji Reportaż przygotowany przez 
dziennikarzy PR24. W wydaniach o 

poszukiwaniach historii kamienicy 
przy ulicy Masztalarskiej przez 

młodych mieszkańców Poznania ze 
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stowarzyszenia Cukier Puder i 
Krakowie lat 60. 

 
Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców  

 
Inne audycje publicystyczne 

 

Tytuł/nazwa audycji; Felieton w PR24 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

10.07.2017: 22:06:20. 

11.07.2017: 22:07:44. 

12.07.2017: 22:05:38. 

13.07.2017: 22:06:54. 

14.07.2017: 22:05:51. 

15.07.2017: 22:10:39. 

16.07.2017: 22:06:01. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:04:20 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:04:20 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 

00:30:20 
Łączny czas trwania warstwy 

słownej: 00:30:20 

Łączny czas trwania powtórek 

danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 

audycji w planie programowym na 
2017 r. (zgodność z projektowaną 

tematyką audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym.  

Krótka charakterystyka audycji Felietony dziennikarzy PR24. Wśród 

podejmowanych w badanym 
tygodniu tematów były m.in. udział 

Władysława Frasyniuka w 
manifestacji „Obywateli RP”; 

miesięcznica smoleńska i związane z 
nią kontrmanifestacje; oczekiwania 

Polaków wobec państwa; zarzuty 
opozycji, oskarżającej rządzących o 

„mordowanie demokracji”; obniżki 
emerytur, wynikające z tzw. ustawy 

dezubekizacyjnej. 
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Tytuł/nazwa audycji; Życie z duszą czy bez 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

16.07.2017: 19:06:17. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 
warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:23:47 

Średni czas trwania warstwy 

słownej: 00:23:47 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:23:47 

Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:23:47 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 
audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną 

tematyką audycji, częstotliwością, 
czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym.  

Krótka charakterystyka audycji Audycja objaśniająca jak 
najważniejsze instytucje wiary 

funkcjonują we współczesnej 
kulturze i popkulturze. Audycja 

Filipa Memchesa. W wydaniu Dariusz 
Karłowicz, i rozmowa o jego książce 

„Polska jako Jason Bourne”. 

 
 

Tytuł/nazwa audycji; Wróżenie z faktów 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

16.07.2017: 18:13:45. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:40:23 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:40:23 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:40:23 

Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:40:23 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 
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Informacja o obecności lub braku 
audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną 
tematyką audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym.  

Krótka charakterystyka audycji Audycja Łukasza Warzechy, który 

wspólnie z zaproszonymi gośćmi 
prognozuje jak rozwiną się 

najważniejsze wydarzenia polityczne 
i społeczne. W wydaniu goście: Piotr 

Semka (Do Rzeczy), Jarosław 

Włodarczyk (Press Club Polska), 
m.in. o manifestacji opozycji 

przeciwko zmianom w sądownictwie. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Więcej świata  

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

16.07.2017: 12:18:46. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 
warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:05:41 

Średni czas trwania warstwy 

słownej: 00:05:41 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 

00:05:41 

Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:05:41 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 
audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną 
tematyką audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym.  

Krótka charakterystyka audycji Audycja prowadzona przez 
korespondentów PR24 poruszająca 

tematykę społeczną. W audycji 
pojawiają się także goście. W 

wydaniu o filmie w reżyserii Ewana 
McGregora „Amerykańska sielanka”. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Społeczeństwo obywatelskie 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

15.07.2017: 00:05:34. 
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Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 
warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:20:16 

Średni czas trwania warstwy 

słownej: 00:20:16 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:20:16 

Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:20:16 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 
audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną 

tematyką audycji, częstotliwością, 
czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym.  

Krótka charakterystyka audycji Audycja społeczna Macieja 
Woźniakiewicza poruszająca tematy 

ludzkich nieszczęść,  tragedii i 
krzywd. W wydaniu o organizacji 

pozarządowej Otwarte Ramiona, 
która pomaga dzieciom z 

poporodowymi powikłaniami. 

 
 

Tytuł/nazwa audycji; Gorąca planeta 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

15.07.2017: 12:26:15. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:30:16 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:30:16 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:30:16 

Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:30:16 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 

audycji w planie programowym na 
2017 r. (zgodność z projektowaną 

tematyką audycji, częstotliwością, 
czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym.  

Krótka charakterystyka audycji Audycja Marcina Pośpiecha o 
tematyce europejskiej. W wydaniu: 

Włochy apelują o pomoc w sprawie 
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migrantów; usuwanie pomników 
wdzięczności; Państwo Islamskie; 

turystyczne miejsca, w których 
turyści nie są mile widziani. 

 
 

Tytuł/nazwa audycji; Polacy w świecie 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

16.07.2017: 17:09:33. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:45:21 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:45:21 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 

00:45:21 
Łączny czas trwania warstwy 

słownej: 00:45:21 

Łączny czas trwania powtórek 

danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 

audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną 
tematyką audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym.  

Krótka charakterystyka audycji Audycja Edyty Poźniak poświęcona 

życiu Polaków za granicą. W 
wydaniu o Narodowym Instytucie 

Polskiego Dziedzictwa Kulturowego 
za Granicą; bibliotece w Buenos 

Aires; Kazachstanie, w którym 
mieszka 30-40 tysięcy Polaków. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Dwaj panowie Z. 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

11.07.2017: 20:35:08. 
 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 
warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 

00:24:00 
Średni czas trwania warstwy 

słownej: 00:24:00 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:24:00 

Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:24:00 
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Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 
audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną 
tematyką audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie 
programowym. 

Krótka charakterystyka audycji Audycja Marka Zająca i Dominika 
Zdorta. Dziennikarze deklarują, że 

nie zadowalają się utartymi opiniami 
i banalnymi komentarzami. 

Zapowiadają, że będą zagłębiać się 
w każdym temacie, poszerzać 

perspektywę i pokazywać kontekst 
omawianych wydarzeń. W wydaniu 

m.in. o demonstracjach podczas 
szczytu G20 w Hamburgu. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Rządy pieniądza 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

10.07.2017: 09:05:56. 
11.07.2017: 09:06:22. 

12.07.2017: 09:06:42. 
13.07.2017: 09:05:55. 

14.07.2017: 09:05:57. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:41:00 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:41:00 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
03:24:59 

Łączny czas trwania warstwy 

słownej: 03:24:59 

Łączny czas trwania powtórek 

danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 

audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną 
tematyką audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie 

programowym. 

Krótka charakterystyka audycji Audycja o tematyce ekonomicznej. 

Zaproszeni goście rozmawiają w 
Polskim Radiu 24 o najważniejszych 

wydarzeniach i procesach 
gospodarczych ważnych dla świata i 

dla Polski. W wydaniach: Łukasz 
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Piechowiak (Fundacja Krakowskie 
Przedmieście), Kazimierz Krupa, 

Artur Bartoszewicz (SGH), Jerzy 
Kwieciński m.in.. o szczycie G20; 

Marek Zuber, Mariusz Adamiak (PKO 
BP), Grzegorz Nowacki (Puls 

Biznesu) o decyzjach komisji 
weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji; 

Małgorzata Starczewska-
Krzysztoszek (Konfederacja 

Lewiatan), Marian Szołucha 
(Akademia Finansów i Biznesu 

Vistula), Andrzej Stefaniak (dealer 

walutowy, DMK) o opłacie 
paliwowej; Paweł Pelc, Jakub 

Borowski, Mirosław Budzicki o 
ratingach Polski; dyskutowano też o 

wzroście cen energii. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Post scriptum 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

16.07.2017: 08:32:03. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:04:25 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:04:25 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:04:25 

Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:04:25 

Łączny czas trwania powtórek 

danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 

audycji w planie programowym na 
2017 r. (zgodność z projektowaną 

tematyką audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie 

programowym. 

Krótka charakterystyka audycji Cykl felietonów autorskich. W 

wydaniu o echach reformy 
sądownictwa. 
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Tytuł/nazwa audycji; Poranek w PR24 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

10.07.2017: 06:06:18. 

11.07.2017: 06:06:04. 

12.07.2017: 06:06:42. 

13.07.2017: 06:06:12. 

14.07.2017: 06:06:23. 

15.07.2017: 06:05:50. 

16.07.2017: 06:11:29. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:08:04 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:08:04 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:56:29 

Łączny czas trwania warstwy 

słownej: 00:56:29 

Łączny czas trwania powtórek 

danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 

audycji w planie programowym na 
2017 r. (zgodność z projektowaną 

tematyką audycji, częstotliwością, 
czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym.  

Krótka charakterystyka audycji Poranne pasmo radiowe. Fragmenty 

nadanego programu, oznaczone jako 
audycja „Poranek w PR24” to krótkie 

fragmenty, zawierające zapowiedzi 
audycji, komentarze prowadzących 

pasmo lub skrótowe informacje 
dotyczące danego dnia. 

 

Tytuł/nazwa audycji; Popołudnie w PR24 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

10.07.2017: 16:06:16. 
11.07.2017: 16:06:23. 

12.07.2017: 16:06:08. 
13.07.2017: 16:29:01. 

14.07.2017: 16:05:52. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:12:49 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:12:49 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 

01:04:07 
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Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 01:04:07 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 
audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną 
tematyką audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie 
programowym. 

Krótka charakterystyka audycji Popołudniowe pasmo radiowe. 
Fragmenty nadanego programu, 

oznaczone jako audycja „Popołudnie 
w PR24” to krótkie fragmenty, 

zawierające zapowiedzi audycji, 
komentarze prowadzących pasmo 

lub skrótowe informacje dotyczące 
danego dnia. 

 

Tytuł/nazwa audycji; Wieczór w PR24 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

10.07.2017: 19:59:45. 

11.07.2017: 19:07:58. 

12.07.2017: 19:07:50. 

13.07.2017: 19:08:12. 

14.07.2017: 19:06:37. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:12:55 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:12:55 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
01:04:37 

Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 01:04:37 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 

audycji w planie programowym na 
2017 r. (zgodność z projektowaną 

tematyką audycji, częstotliwością, 
czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym. 

Krótka charakterystyka audycji Wieczorne pasmo radiowe. 
Fragmenty nadanego programu, 

oznaczone jako audycja „Wieczór w 
PR24” to krótkie fragmenty, 

zawierające zapowiedzi audycji, 
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komentarze prowadzących pasmo 
lub skrótowe informacje dotyczące 

danego dnia. 

 

Tytuł/nazwa audycji; Noc w PR24 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

10.07.2017: 00:00:00. 

11.07.2017: 00:59:30. 

12.07.2017: 00:59:48. 

13.07.2017: 00:59:44. 

14.07.2017: 00:59:47. 

15.07.2017: 00:59:46. 

16.07.2017: 00:05:11. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:10:05 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:10:05 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 

01:10:35 
Łączny czas trwania warstwy 

słownej: 01:10:35 

Łączny czas trwania powtórek 

danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 

audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną 
tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym.  

Krótka charakterystyka audycji Nocne pasmo radiowe. Fragmenty 

nadanego programu, oznaczone jako 
audycja „Noc w PR24” to krótkie 

fragmenty, zawierające zapowiedzi 
audycji, komentarze prowadzących 

pasmo lub skrótowe informacje 
dotyczące danego dnia.  

 

Tytuł/nazwa audycji; Weekend w PR24 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

15.07.2017: 10:59:41. 

16.07.2017: 10:59:27. 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 
warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 

00:22:08 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:22:08 
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Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:44:16 

Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:44:16 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 
audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną 

tematyką audycji, częstotliwością, 
czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym. 

Krótka charakterystyka audycji Weekendowe pasmo radiowe. 
Fragmenty nadanego programu, 

oznaczone jako audycja „Weekend w 
PR24” to krótkie fragmenty, 

zawierające zapowiedzi audycji, 
komentarze prowadzących pasmo 

lub skrótowe informacje dotyczące 
danego dnia. 

 

Tytuł/nazwa audycji; Dzień w PR24 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

10.07.2017: 10:59:27. 

11.07.2017: 10:59:44. 
12.07.2017: 10:59:35. 

13.07.2017: 10:59:39. 
14.07.2017: 10:59:39. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:03:39 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:03:39 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 

00:18:16 
Łączny czas trwania warstwy 

słownej: 00:18:16 

Łączny czas trwania powtórek 

danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 
audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną 
tematyką audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie 
programowym. 

Krótka charakterystyka audycji Przedpołudniowe pasmo radiowe. 

Fragmenty nadanego programu, 
oznaczone jako audycja „Dzień w 

PR24” to krótkie fragmenty, 
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zawierające zapowiedzi audycji, 
komentarze prowadzących pasmo 

lub skrótowe informacje dotyczące 
danego dnia. 

 

Podsumowanie kategorii: PUBLICYSTYKA 

Łączny czas trwania audycji 

publicystycznych 

105:16:23 

Udział procentowy w badanej 
próbie 

62,66% 

Udział warstwy słownej W kategorii: 100% 
W badanej próbie: 62,66% 

 

 
KULTURA 

(bez muzyki rozrywkowej stanowiącej oprawę audycji - zakwalifikować ją 
do rozrywki; wykazać wyłącznie muzykę stanowiącą integralną część 

audycji słowno-muzycznych) 
  

a) Audycje prezentujące dzieła i popularyzujące wiedzę o poszczególnych 
dziedzinach kultury i sztuki 

 
 

Tytuł/nazwa audycji; Między kropkami 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

15.07.2017: 22:14:38. 

16.07.2017: 07:34:24. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:16:15 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:16:15 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:32:30 

Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:32:30 

Łączny czas trwania powtórek 

danej audycji w tygodniu; 

00:15:12 

Informacja o obecności lub braku 

audycji w planie programowym na 
2017 r. (zgodność z projektowaną 

tematyką audycji, częstotliwością, 
czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym. 

Krótka charakterystyka audycji Audycja autorska Weroniki 

Wakulskiej dotycząca 
najważniejszych premier ze świata 

literatury. Zaproszonymi gośćmi są 
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pisarze. W wydaniu Lidia 
Sadkowska-Mokas o książce o 

Tadeuszu Konwickim. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Warto czytać  

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

16.07.2017: 14:13:51. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 
warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:15:30 

Średni czas trwania warstwy 

słownej: 00:15:30 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:15:30 

Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:15:30 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 
audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną 

tematyką  audycji, częstotliwością, 
czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym. 

Krótka charakterystyka audycji Magazyn o książkach Luizy Bebłot. 
Prowadząca rozmawia z pisarzami o 

najważniejszych literackich tytułach. 
W wydaniu książka Waldemar 

Piasecki „Jedno życie” (biografia 
Jana Karskiego). 

 

 
 

b) Informacje o bieżących wydarzeniach z różnych dziedzin kultury oraz 
magazyny kulturalne, wspomagające wybór aktywnych form udziału w 

kulturze  
 

Tytuł/nazwa audycji; Trendy kultury 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

12.07.2017: 22:09:56. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 
warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:44:44 

Średni czas trwania warstwy 

słownej: 00:44:44 
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Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:44:44 

Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:44:44 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 
audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną 

tematyką audycji, częstotliwością, 
czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym.  

Krótka charakterystyka audycji Subiektywny przegląd 
najważniejszych wydarzeń 

kulturalnych w wykonaniu Joanny 
Sławińskiej. W wydaniu również 

gość, reżyser Janusz Zaorski – o 
pracy nad filmem, który jest 

adaptacją literatury. 

 
 

Tytuł/nazwa audycji; Rozmowa kulturalna 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

10.07.2017: 11:44:35. 

12.07.2017: 11:43:31. 

14.07.2017: 11:44:00. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:12:42 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:12:42 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 

00:38:05 
Łączny czas trwania warstwy 

słownej: 00:38:05 

Łączny czas trwania powtórek 

danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 

audycji w planie programowym na 
2017 r. (zgodność z projektowaną 

tematyką audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym.  

Krótka charakterystyka audycji Program dotyczący najważniejszych 

wydarzeń ze świata kultury 
prowadzony przez osoby związane 

na co dzień z kulturą; aktorów, 
pisarzy, itd. W wydaniach: Jan 

Jakub Należyty – Krakowski Teatr 
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Komedia laureatem konkursu „Teraz 
Polska”; rozmowa z prof. Henrykiem 

Skarżyńskim – Międzynarodowy 
Festiwal Muzyczny dla Dzieci, 

Młodzieży i Dorosłych „Ślimakowe 
Rytmy”; wrocławski jeż. 

 
 

Tytuł/nazwa audycji; Weekend kulturalny 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

14.07.2017: 15:34:13. 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 
warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 

00:23:27 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:23:27 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 

00:23:27 
Łączny czas trwania warstwy 

słownej: 00:23:27 
 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 

audycji w planie programowym na 
2017 r. (zgodność z projektowaną 

tematyką audycji, częstotliwością, 
czasem trwania i porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem z 

zakresie formy, treści i częstotliwości 
nadawania. Inna pora emisji niż w 

planie (plan: 17:15, tutaj: 15:34). 

Krótka charakterystyka audycji Audycja kulturalna poruszająca 
tematy ze świata literatury, filmu 

czy teatru w której prowadzący 
rozmawia z zaproszonymi gośćmi 

(krytycy, literaturo i filmoznawcy, 
itp.). W wydaniu propozycje 

wydarzeń weekendowych, m.in. w 

Mrągowie. 

 

 
c) Reportaże radiowe i inne formy prezentujące różnorodność polskiej 

kultury 
 

Brak audycji w powyższej kategorii, nadanych w badanej próbie oraz 
umieszczonych w planie programowym PR24 na rok 2017. 

 
d) Słuchowiska i inne spektakle Teatru Polskiego Radia 
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Brak audycji w powyższej kategorii, nadanych w badanej próbie oraz 

umieszczonych w planie programowym PR24 na rok 2017. 
 

e) Różnego rodzaju artystyczne formy udramatyzowane dla dzieci i 

młodzieży, w tym bajki i słuchowiska 
 

Brak audycji w powyższej kategorii, nadanych w badanej próbie oraz 
umieszczonych w planie programowym PR24 na rok 2017. 

 
f) Proza i poezja czytana na antenie 

 
Brak audycji w powyższej kategorii, nadanych w badanej próbie oraz 

umieszczonych w planie programowym PR24 na rok 2017. 
 

g) Radiowy reportaż artystyczny 
 

Brak audycji w powyższej kategorii, nadanych w badanej próbie oraz 
umieszczonych w planie programowym PR24 na rok 2017. 

 

h) Koncerty muzyki klasycznej i współczesnej oraz transmisje i 
omówienia ważnych wydarzeń artystycznych w dziedzinie muzyki 

klasycznej i współczesnej 
 

Brak audycji w powyższej kategorii, nadanych w badanej próbie oraz 
umieszczonych w planie programowym PR24 na rok 2017. 

 
i) Prezentacja wykonań utworów muzyki klasycznej i współczesnej 

 
Brak audycji w powyższej kategorii, nadanych w badanej próbie oraz 

umieszczonych w planie programowym PR24 na rok 2017. 
 

j) Audycje ułatwiające odbiór dzieł kultury i sztuki 
 

Brak audycji w powyższej kategorii, nadanych w badanej próbie oraz 

umieszczonych w planie programowym PR24 na rok 2017. 
 

k) Transmisje i relacje z uroczystości i wydarzeń artystycznych 
związanych ze świętami narodowymi i innymi ważnymi wydarzeniami 

 
Brak audycji w powyższej kategorii, nadanych w badanej próbie oraz 

umieszczonych w planie programowym PR24 na rok 2017. 
 

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców 
 

Brak audycji w powyższej kategorii, nadanych w badanej próbie oraz 
umieszczonych w planie programowym PR24 na rok 2017.  

  
Inne audycje dotyczące kultury 
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Tytuł/nazwa audycji; Kwadratura kultury  

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

10.07.2017: 22:10:11. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:43:58 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:43:58 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:43:58 

Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:43:58 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 

audycji w planie programowym na 
2017 r. (zgodność z projektowaną 

tematyką audycji, częstotliwością, 
czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym.  

Krótka charakterystyka audycji Audycja Moniki Małkowskiej o 
charakterze kulturalno-społecznym. 

W wydaniu rozmowa, gdzie artyści 
mogą wystawiać swoje prace. 

 

 
 

Tytuł/nazwa audycji; Kultura nie całkiem osobista  

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

16.07.2017: 22:10:57. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:46:55 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:46:55 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:46:55 

Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:46:55 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 
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Informacja o obecności lub braku 
audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną 
tematyką audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym.  

Krótka charakterystyka audycji Audycja Magdy Mikołajczuk o 

tematyce kulturalnej. Wydanie 
związane z kulturą francuską; 

tematy: cykl modowy – odkrywanie i 
zakrywanie stóp w różnych epokach; 

Antoni Cierplikowski – fryzjer 

Antoine. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Felieton kulturalny  

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

10.07.2017: 18:22:37. 

11.07.2017: 18:22:09. 

12.07.2017: 18:22:19. 

13.07.2017: 18:18:53. 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 
warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 

00:05:15 

Średni czas trwania warstwy 

słownej: 00:05:15 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 

00:21:00 
Łączny czas trwania warstwy 

słownej: 00:21:00 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 
audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną 
tematyką audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym.  

Krótka charakterystyka audycji Felietony kulturalne dziennikarzy 

PR24. W wydaniach m.in. o książce 
Anny Lisieckiej „Loda Halama” czy o 

Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. 

 
 

Tytuł/nazwa audycji; Rozpruwacz kulturalny  

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

15.07.2017: 18:15:50. 
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Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 
warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:38:13 

Średni czas trwania warstwy 

słownej: 00:38:13 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:38:13 

Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:38:13 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 
audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną 

tematyką audycji, częstotliwością, 
czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym. 

Krótka charakterystyka audycji Autorska audycja Jakuba Moroza, w 
której prowadzący objaśnia wpływ 

najważniejszych wydarzeń 
politycznych i historycznych na 

kulturę. W wydaniu o epoce buntu i 
rock and rolla. 

 

 
 

Podsumowanie kategorii: KULTURA 

Łączny czas trwania audycji 

kulturalnych 

05:04:22 

Udział procentowy w badanej 

próbie 

3,02% 

Udział warstwy słownej W kategorii: 100% 

W badanej próbie: 3,02% 

  
 

 
 

EDUKACJA 
 

  
a) Audycje popularnonaukowe dotyczące różnych dziedzin nauki i 

techniki, w tym omawiające nowe technologie 
 

Tytuł/nazwa audycji; 24. Poziom 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

15.07.2017: 14:13:24. 
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Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:40:12 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:40:12 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:40:12 

Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:40:12 

Łączny czas trwania powtórek 

danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 

audycji w planie programowym na 
2017 r. (zgodność z projektowaną 

tematyką audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem z 

zakresie formy, treści i 
częstotliwości nadawania. Inna pora 

emisji niż w planie programowym 

(plan: 18:45, tutaj: 14:13). 

Krótka charakterystyka audycji Audycja poświęcona nowym 

technologiom i grom 
komputerowym. Twórcy gier i 

autorzy najciekawszych projektów 
technologicznych przybliżają 

słuchaczom Polskiego Radia 24 
skomplikowane zagadnienia 

cyfrowego świata. W wydaniu m.in. 
rozmowa o grze Serial Cleaner. 

 

Tytuł/nazwa audycji; Czas na naukę 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

11.07.2017: 11:46:41. 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 
warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 

00:09:57 

Średni czas trwania warstwy 

słownej: 00:09:57 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 

00:09:57 

Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:09:57 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 
audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną 
tematyką audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem z 
zakresie formy i treści. Mniejsza 

częstotliwość niż w planie 
programowym (plan – 2-4, tutaj – 1). 

Inna pora emisji (plan: 11:15 i 
18:15, tutaj: 11:46). 
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Krótka charakterystyka audycji Audycja o charakterze edukacyjnym, 
dotycząca nauki, wynalazków, 

innowacyjność. Prowadzona przez 
Rafała Motriuka. W wydaniu 

rozmowa z Januszem Kapustą, 
odkrywcą drona K. 

 

Tytuł/nazwa audycji; Dźwiękowe kalendarium 

historyczne 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

10.07.2017: 06:06:53. 

11.07.2017: 06:06:39. 

12.07.2017: 06:07:16. 

13.07.2017: 06:06:41. 

14.07.2017: 06:07:47. 

15.07.2017: 06:08:10. 

16.07.2017: 06:07:42. 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 
warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 

00:03:54 

Średni czas trwania warstwy 

słownej: 00:03:54 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 

00:27:16 
Łączny czas trwania warstwy 

słownej: 00:27:16 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 
audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną 
tematyką audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem z 
zakresie formy, treści i częstotliwości 

nadawania. Inna pora emisji niż w 
planie programowym (plan: 6:16, 

tutaj: około 6:06). 

Krótka charakterystyka audycji Przegląd najważniejszych 
historycznych wydarzeń z dnia. 

 

 

b) Radiowy reportaż artystyczny dotyczący historii Polski 
 

Tytuł/nazwa audycji; Gospodarka dla każdego 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

10.07.2017: 18:45:02. 

11.07.2017: 18:44:52. 

12.07.2017: 18:43:28. 

13.07.2017: 18:43:02. 

14.07.2017: 18:43:35. 
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Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 
warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:12:13 

Średni czas trwania warstwy 

słownej: 00:12:13 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
01:01:04 

Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 01:01:04 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 
audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną 

tematyką audycji, częstotliwością, 
czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym. 

Krótka charakterystyka audycji Audycja poruszająca tematykę 
gospodarczą, przybierająca 

charakter poradnikowy. W 
wydaniach: o zakazie handlu w 

niedzielę; zmiany w szkolnictwie 
zawodowym; o nowych przepisach, 

które mają pomagać niewielkim 
producentom żywności; sytuacja 

osób po 60. roku życia na rynku 
pracy; O współpracy publiczno-

prywatnej mec. Rafał Cieślak. 

 

 
c) Audycje popularnonaukowe i poradnicze upowszechniające wiedzę o 

języku polskim 
 

Brak audycji w powyższej kategorii, nadanych w badanej próbie oraz 

umieszczonych w planie programowym PR24 na rok 2017. 
 

d) Audycje poświęcone edukacji obywatelskiej, w tym poszerzające 
wiedzę w zakresie prawa wyborczego i kompetencji wybieranych władz  

 
 

 

Tytuł/nazwa audycji; Interakcje 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

10.07.2017: 23:11:26. 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 
warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 

00:41:45 
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Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:41:45 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:41:45 

Łączny czas trwania warstwy 

słownej: 00:41:45 

Łączny czas trwania powtórek 

danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 

audycji w planie programowym na 
2017 r. (zgodność z projektowaną 

tematyką  audycji, częstotliwością, 
czasem trwania i porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem z 

zakresie formy, treści i częstotliwości 
nadawania. Inna pora emisji niż w 

planie programowym (plan: 21:33, 
tutaj: 23:11). 

Krótka charakterystyka audycji Audycja poświęcona psychologii i 

poradnictwu. Ma charakter 
edukacyjny. Realizowana przy 

udziale psychologów i terapeutów. 
W wydaniu rozmowa o 

wychowankach placówek 
opiekuńczych, którzy zyskują 

pełnoletność. 

 

 

e) Audycje poradnicze z zakresu prawa, ekologii i zdrowia 
 

 

Tytuł/nazwa audycji; Kapitał i praca 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

14.07.2017: 13:09:41. 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 
warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 

00:17:47 

Średni czas trwania warstwy 

słownej: 00:17:47 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 

00:17:47 
Łączny czas trwania warstwy 

słownej: 00:17:47 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 
audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną 
tematyką audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym.  
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Krótka charakterystyka audycji Autorska audycja Anny Grabowskiej 
o charakterze społeczno-

gospodarczym. Prowadząca 
dyskutuje z zaproszonymi gośćmi 

m.in. o edukacji, służbie zdrowia, 
wynagrodzeniach, itd. W wydaniu 

rozmowa na temat projektu o 
ograniczeniu handlu w niedzielę. 

 

 
 

Tytuł/nazwa audycji; Magazyn podróżników  

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

15.07.2017: 23:11:36. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:41:31 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:41:31 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:41:31 

Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:41:31 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 

audycji w planie programowym na 
2017 r. (zgodność z projektowaną 

tematyką audycji, częstotliwością, 
czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym.  

Krótka charakterystyka audycji Audycja poświęcona tematyce 
turystycznej. Pomaga turystom 

poznać smaki, kulturę i obyczaje 
różnych krajów. W wydaniu o 

podróży przez Iran. 

 
 

f) Audycje służące intelektualnemu, estetycznemu i społecznemu 
rozwojowi dzieci i młodzieży, adresowane specjalnie do tej kategorii 

odbiorców 
 

Brak audycji w powyższej kategorii, nadanych w badanej próbie oraz 
umieszczonych w planie programowym PR24 na rok 2017. 

 
 

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców  
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Tytuł/nazwa audycji; Kościół nasz powszedni 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

10.07.2017: 00:05:23. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 
warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:08:47 

Średni czas trwania warstwy 

słownej: 00:08:47 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:08:47 

Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:08:47 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 
audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną 

tematyką audycji, częstotliwością, 
czasem trwania i porą emisji) 

W planie programowym audycja 
pojawia się pod nazwą „Kościół od 

środka”. Audycja nadana zgodnie z 

planem z zakresie formy i treści, 
częstotliwości nadawania i pór emisji. 

Krótka charakterystyka audycji Audycja religijna o charakterze 
edukacyjnym. W wydaniu rozmowa 

o wierze i ateizmie ze Sławomirem 
Zatwardnickim.   

 
 

Tytuł/nazwa audycji; Kurier ekumeniczny 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

16.07.2017: 00:05:21. 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 
warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 

00:07:39 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:07:39 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 

00:07:39 
Łączny czas trwania warstwy 

słownej: 00:07:39 

Łączny czas trwania powtórek 

danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 
audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną 
tematyką audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem z 
zakresie formy i treści, częstotliwości 

nadawania i pór emisji. 

Krótka charakterystyka audycji Nocna audycja religijna o 

charakterze edukacyjnym. W 
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wydaniu pastorzy z Kościoła 
Baptystów o wakacyjnych 

propozycjach. 

 

g) Inne audycje edukacyjne, popularnonaukowe, popularyzatorskie i 
poradnicze 

 
 

Tytuł/nazwa audycji; Historia na dziś 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

10.07.2017: 20:36:52. 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 
warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 

00:05:51 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:05:51 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 

00:05:51 
Łączny czas trwania warstwy 

słownej: 00:05:51 

Łączny czas trwania powtórek 

danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 
audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną 
tematyką audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym.  

Krótka charakterystyka audycji Autorska audycja Tadeusza 

Płużańskiego realizowana przy 
udziale gości. Prowadzący wraz z 

zaproszonymi historykami objaśnia 
bieżącą historię Polski. W wydaniu o 

wizytach prezydentów Stanów 
Zjednoczonych mówi dr Patryk 

Pleskot z IPN. 

 
 

Tytuł/nazwa audycji; Utracone, odzyskane   

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

15.07.2017: 13:14:29. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:14:13 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:14:13 
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Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:14:13 

Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:14:13 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 
audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną 

tematyką audycji, częstotliwością, 
czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym.  

Krótka charakterystyka audycji Autorska audycja Magdaleny Ogórek 
poruszająca tematykę z dziedziny 

sztuki. Prowadząca wraz z 
zaproszonymi gośćmi opowiada o 

utraconych bądź odzyskanych 
historycznych, polskich dziełach 

sztuki. W wydaniu Witold Gadowski 
mówi o poszukiwaniu dzieł sztuki za 

kulisami afer PRL-u. 

 
 

Tytuł/nazwa audycji; Pamiętaj, to Solidarność  

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

14.07.2017: 20:35:32. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:22:33 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:22:33 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:22:33 

Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:22:33 

Łączny czas trwania powtórek 

danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 

audycji w planie programowym na 
2017 r. (zgodność z projektowaną 

tematyką audycji, częstotliwością, 
czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym.  

Krótka charakterystyka audycji Audycja autorska prowadzona przez 

red. Leszka Rysaka. Prowadzący 
porusza w nim historię NZSS 

Solidarność i opowiada o jej 
działalności. W wydaniu gościem 
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była Urszula Radek, uczestniczka 
strajku w Świdniku. 

 
 

Tytuł/nazwa audycji; Wszystko jest historią  

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

15.07.2017: 13:31:52. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:24:23 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:24:23 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 

00:24:23 
Łączny czas trwania warstwy 

słownej: 00:24:23 

Łączny czas trwania powtórek 

danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 

audycji w planie programowym na 
2017 r. (zgodność z projektowaną 

tematyką audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym.  

Krótka charakterystyka audycji Autorska audycja Jędrzeja Lipskiego 

poświęcona najnowszej historii. W 
wydaniu o kapitanie Włodzimierzu 

Marszewskim, żołnierzu wyklętym. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Nos Kleopatry  

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

14.07.2017: 22:10:03. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:37:54 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:37:54 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:37:54 

Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:37:54 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 
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Informacja o obecności lub braku 
audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną 
tematyką audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym. 

Krótka charakterystyka audycji Audycja autorska Agnieszki 

Kamińskiej w której prowadząca 
porusza dawne historyczne dzieje, 

które mogły mieć wpływ na 
teraźniejszość. W wydaniu o bitwie 

pod Grunwaldem i jej współczesnym 

odbiorze. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Na zdrowie 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

15.07.2017: 16:32:50. 
16.07.2017: 07:07:15, 16:32:50. 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 

00:24:21 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:24:21 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
01:13:04 

Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 01:13:04 

Łączny czas trwania powtórek 

danej audycji w tygodniu; 

00:48:27 

Informacja o obecności lub braku 

audycji w planie programowym na 
2017 r. (zgodność z projektowaną 

tematyką audycji, częstotliwością, 
czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie 

programowym. 

Krótka charakterystyka audycji Magazyn medyczny, w którym 

omawiane są najczęstsze problemy 
zdrowotne Polaków. W tym wydaniu 

alergolog, prof.. Piotr Kuna, 
odpowiadał na pytanie czy alergia 

zawsze prowadzi do astmy. 
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Tytuł/nazwa audycji; Co warto 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

14.07.2017: 18:06:48. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:08:19 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:08:19 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:08:19 

Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:08:19 

Łączny czas trwania powtórek 

danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 

audycji w planie programowym na 
2017 r. (zgodność z projektowaną 

tematyką audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie 

programowym. 

Krótka charakterystyka audycji W każdym wydaniu prowadzący 

starają się znaleźć odpowiedź na 
pytanie: co warto? W analizowanym 

tygodniu zastanawiali się czy warto 
przybliżać ludziom historię i jak to 

robić? 

 
 

Tytuł/nazwa audycji; Zdziwienie tygodnia 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

13.07.2017: 22:13:38. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:40:25 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:40:25 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 

00:40:25 
Łączny czas trwania warstwy 

słownej: 00:40:25 

Łączny czas trwania powtórek 

danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 
audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną 
tematyką audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie 
programowym. 
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Krótka charakterystyka audycji Audycja, w którym dziwimy się 
rozmaitym odkryciom naukowym. 

Są one na tyle zaskakujące, że 
warto im poświęcić nieco uwagi. W 

wydaniu o tym, że kruki planują 
pewne wydarzenia z 

wyprzedzeniem. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Magazyn motoryzacyjny 

Dni i godziny emisji 

poszczególnych wydań; 

15.07.2017: 15:28:59. 

16.07.2017: 06:12:06. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:24:45 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:24:45 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy 
słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 

00:49:30 
Łączny czas trwania warstwy 

słownej: 00:49:30 

Łączny czas trwania powtórek 

danej audycji w tygodniu; 

00:21:02 

Informacja o obecności lub braku 
audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną 
tematyką audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem 
z zakresie formy i treści. Większa 

częstotliwość niż w planie 
programowym (plan – 2, tutaj – 

1). Inna pora emisji (plan: 15:15, 
tutaj: 15:28 i 6:12). 

Krótka charakterystyka audycji Najważniejsze doniesienia ze 
świata motoryzacji. W wydaniu 

m.in. o konflikcie na linii kierowcy 

samochodów – rowerzyści i o 
turystyce motoryzacyjnej. 

 
 

Podsumowanie kategorii: EDUKACJA 

Łączny czas trwania audycji 

edukacyjnych 

08:52:10 

Udział procentowy w badanej 

próbie 

5,28% 

Udział warstwy słownej W kategorii: 100% 
W badanej próbie: 5,28% 
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SPORT 

  
a) Audycje poświęcone aktywnemu wypoczynkowi i sportowi 

powszechnemu oraz popularyzujące sport wśród dzieci i młodzieży  

 

Tytuł/nazwa audycji; Sportowe wydarzenia dnia 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

15.07.2017: 08:21:05. 

16.07.2017: 08:18:36. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:09:57 

Średni czas trwania warstwy 
słownej: 00:09:57 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
00:19:55 

Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 00:19:55 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 

audycji w planie programowym na 
2017 r. (zgodność z projektowaną 

tematyką audycji, częstotliwością, 
czasem trwania i porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem z 

zakresie formy, treści i pór emisji. 
Mniejsza częstotliwość niż w planie 

programowym (plan – 7, tutaj – 2). 

Krótka charakterystyka audycji Najważniejsze sportowe wydarzenia 
dnia, widziane oczami dziennikarzy 

PR24. W wydaniach m.in. o 
inauguracji piłkarskiej Ekstraklasy, 

Tour de France, tenisowym 
Wimbledonie, lekkoatletycznych 

mistrzostwach Europy do lat 23. 

 

Tytuł/nazwa audycji; Magazyn sportowy 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

10.07.2017: 20:06:55. 

11.07.2017: 20:06:20. 

12.07.2017: 20:06:53. 

13.07.2017: 20:07:17. 

14.07.2017: 20:07:14. 

15.07.2017: 20:06:34. 

16.07.2017: 20:06:25. 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 
warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 

00:22:03 

Średni czas trwania warstwy 

słownej: 00:22:03 
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Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
02:34:22 

Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 02:34:22 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 
audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną 

tematyką audycji, częstotliwością, 
czasem trwania i porą emisji) 

Brak audycji w planie programowym.  

Krótka charakterystyka audycji Audycja realizowana z udziałem 
zaproszonych gości ze świata 

sportu. Oprócz rozmów prowadzący 
porusza także temat bieżących 

sportowych wydarzeń. W wydaniach 
m.in. o tenisowym Wimbledonie, 

lekkoatletycznych mistrzostwach 
Europy młodzieży do lat 23, 

rozmowa z Markiem Balą z portalu 
naszosie.pl o Tour de France, Legia 

Warszawa w eliminacjach Ligi 

Mistrzów, eliminacje Ligi Europy, 
mistrzostwa Polski w kolarstwie 

górskim cross country w Warszawie. 

 

 
b) Transmisje i relacje z wydarzeń sportowych o ważnym znaczeniu 

narodowym i międzynarodowym 
 

Brak audycji w powyższej kategorii, nadanych w badanej próbie oraz 

umieszczonych w planie programowym PR24 na rok 2017.                                                                                                             
 

Inne audycje dotyczące sportu (w tym serwisy sportowe i magazyny 
dotyczące sportu kwalifikowanego, wyczynowego) 

 

Tytuł/nazwaaudycji; Informacje sportowe 

Dni i godziny emisji poszczególnych 
wydań; 

10.07.2017: 06:35:06, 08:34:59, 
15:06:06, 16:38:12, 18:37:37, 

21:28:06, 23:06:44. 

11.07.2017: 06:35:12, 08:35:34, 

15:05:26, 16:37:42, 18:37:52, 

21:27:29, 23:05:53. 

12.07.2017: 06:35:14, 08:34:11, 

15:06:13, 16:37:48, 18:37:43, 
21:26:11, 23:04:45. 
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13.07.2017: 06:35:14, 08:34:42, 
21:26:55, 23:05:27. 

14.07.2017: 06:35:41, 08:35:27, 
15:05:32, 16:38:13, 18:37:10, 

21:26:55, 23:05:46. 

15.07.2017: 15:05:44, 21:28:17, 

23:05:33. 

16.07.2017: 15:06:18, 21:28:16, 

23:05:14. 

Średni czas trwania pojedynczego 
wydania, w tym czas trwania 
warstwy słownej; 

Średni czas trwania wydania: 
00:02:53 

Średni czas trwania warstwy 

słownej: 00:02:53 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 
tym czas trwania warstwy słownej; 

Łączny czas trwania w tygodniu: 
01:49:29 

Łączny czas trwania warstwy 
słownej: 01:49:29 

Łączny czas trwania powtórek 
danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 

Informacja o obecności lub braku 
audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną 
tematyką audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Audycja nadana zgodnie z planem z 
zakresie formy, treści i pór emisji. 

Większa częstotliwość niż w planie 
programowym (plan – 20, tutaj – 

38). 

Krótka charakterystyka audycji Najważniejsze informacje sportowe. 
Serwis informacyjny. 

 
 

Podsumowanie kategorii: SPORT 

Łączny czas trwania audycji 
sportowych 

04:43:46 

Udział procentowy w badanej 

próbie 

2,82% 

Udział warstwy słownej W kategorii: 100% 

W badanej próbie: 2,82% 

 
 

 
POZOSTAŁE ELEMENTY PROGRAMU 

 
 

  Łączny czas 

nadawania w 
badanej próbie 

Udział 

procentowy 
czasu audycji w 

badanej próbie 
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Autopromocja 
(w tym 

ogłoszenia 
nadawcy) 

01:27:33 0,87% 

Reklama 07:56:11 4,72% 

Telesprzedaż 00:00:00 0% 

 

 

 

Szczegółowa zawartość programu – dzień powszedni (wtorek, 11 lipca 

2017 roku) 
 

data godzina nazwa bloku lub audycji tytuł audycji czas 

11.07.2017 00:00:00 Noc w PR24 Informacje dnia PR24 00:04:56 

11.07.2017 00:04:46 Noc w PR24 Prognoza pogody 00:00:19 

11.07.2017 00:05:15 Noc w PR24 Najlepsze z najlepszych 00:54:15 

11.07.2017 00:59:30 Noc w PR24 Noc w PR24 00:00:30 

11.07.2017 01:00:00 Noc w PR24 Informacje dnia PR24 00:04:49 

11.07.2017 01:04:49 Noc w PR24 Prognoza pogody 00:00:18 

11.07.2017 01:05:07 Noc w PR24 Najlepsze z najlepszych 00:53:22 

11.07.2017 01:58:29 Noc w PR24 Autopromocja 00:01:05 

11.07.2017 01:59:34 Noc w PR24 Noc w PR24 00:00:26 

11.07.2017 02:00:00 Noc w PR24 Informacje dnia PR24 00:05:03 

11.07.2017 02:05:03 Noc w PR24 Prognoza pogody 00:00:18 

11.07.2017 02:05:21 Noc w PR24 Najlepsze z najlepszych 00:54:21 

11.07.2017 02:59:42 Noc w PR24 Noc w PR24 00:00:18 

11.07.2017 03:00:00 Noc w PR24 Informacje dnia PR24 00:05:06 

11.07.2017 03:05:06 Noc w PR24 Prognoza pogody 00:00:19 

11.07.2017 03:05:25 Noc w PR24 Najlepsze z najlepszych 00:54:18 

11.07.2017 03:59:43 Noc w PR24 Noc w PR24 00:00:17 

11.07.2017 04:00:00 Noc w PR24 Informacje dnia PR24 00:05:25 

11.07.2017 04:05:25 Noc w PR24 Prognoza pogody 00:00:20 

11.07.2017 04:05:45 Noc w PR24 Najlepsze z najlepszych 00:53:22 

11.07.2017 04:59:07 Noc w PR24 Autopromocja 00:00:36 

11.07.2017 04:59:43 Noc w PR24 Noc w PR24 00:00:17 

11.07.2017 05:00:00 Noc w PR24 Informacje dnia PR24 00:04:59 

11.07.2017 05:04:59 Noc w PR24 Prognoza pogody 00:00:19 

11.07.2017 05:05:18 Noc w PR24 Najlepsze z najlepszych 00:54:02 

11.07.2017 05:59:20 Noc w PR24 Reklama 00:00:18 

11.07.2017 05:59:38 Noc w PR24 Noc w PR24 00:00:22 

11.07.2017 06:00:00 Poranek w PR24 Informacje dnia PR24 00:05:49 

11.07.2017 06:05:49 Poranek w PR24 Prognoza pogody 00:00:15 

11.07.2017 06:06:04 Poranek w PR24 Poranek w PR24 00:00:35 

11.07.2017 06:06:39 Poranek w PR24 Dźwiękowe kalendarium historyczne 00:04:16 

11.07.2017 06:10:55 Poranek w PR24 PR24 proponuje 00:17:58 

11.07.2017 06:28:53 Poranek w PR24 Reklama 00:00:34 

11.07.2017 06:29:27 Poranek w PR24 Autopromocja 00:00:37 

11.07.2017 06:30:04 Poranek w PR24 Informacje dnia w skrócie 00:05:08 

11.07.2017 06:35:12 Poranek w PR24 Informacje sportowe 00:02:12 

11.07.2017 06:37:24 Poranek w PR24 Temat dnia 00:06:31 

11.07.2017 06:43:55 Poranek w PR24 Gość PR24 00:12:40 

11.07.2017 06:56:35 Poranek w PR24 Reklama 00:02:34 

11.07.2017 06:59:09 Poranek w PR24 Autopromocja 00:00:33 
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11.07.2017 06:59:41 Poranek w PR24 Poranek w PR24 00:00:18 

11.07.2017 07:00:00 Poranek w PR24 Informacje dnia PR24 00:05:16 

11.07.2017 07:05:16 Poranek w PR24 Prognoza pogody 00:00:48 

11.07.2017 07:06:04 Poranek w PR24 Temat dnia 00:20:58 

11.07.2017 07:27:02 Poranek w PR24 Reklama 00:02:55 

11.07.2017 07:29:57 Poranek w PR24 Informacje dnia w skrócie 00:04:59 

11.07.2017 07:34:56 Poranek w PR24 24 pytania - rozmowa poranka 00:11:38 

11.07.2017 07:46:34 Poranek w PR24 Ogłoszenie społeczne 00:00:35 

11.07.2017 07:47:09 Poranek w PR24 Wydarzenia dnia za granicą 00:07:46 

11.07.2017 07:54:55 Poranek w PR24 Reklama 00:04:16 

11.07.2017 07:59:11 Poranek w PR24 Autopromocja 00:00:34 

11.07.2017 07:59:45 Poranek w PR24 Poranek w PR24 00:00:15 

11.07.2017 08:00:00 Poranek w PR24 Informacje dnia PR24 00:04:58 

11.07.2017 08:04:58 Poranek w PR24 Prognoza pogody 00:00:58 

11.07.2017 08:05:56 Poranek w PR24 Debata poranka 00:20:21 

11.07.2017 08:26:17 Poranek w PR24 Reklama 00:04:10 

11.07.2017 08:30:27 Poranek w PR24 Informacje dnia w skrócie 00:05:07 

11.07.2017 08:35:34 Poranek w PR24 Informacje sportowe 00:02:15 

11.07.2017 08:37:49 Poranek w PR24 Debata poranka 00:17:32 

11.07.2017 08:55:21 Poranek w PR24 Reklama 00:04:08 

11.07.2017 08:59:29 Poranek w PR24 Poranek w PR24 00:00:31 

11.07.2017 09:00:00 Poranek w PR24 Informacje dnia PR24 00:05:27 

11.07.2017 09:05:27 Poranek w PR24 Prognoza pogody 00:00:55 

11.07.2017 09:06:22 Poranek w PR24 Rządy pieniądza 00:20:05 

11.07.2017 09:26:27 Poranek w PR24 Reklama 00:02:50 

11.07.2017 09:29:17 Poranek w PR24 Autopromocja 00:00:36 

11.07.2017 09:29:53 Poranek w PR24 Informacje dnia w skrócie 00:05:17 

11.07.2017 09:35:10 Poranek w PR24 Rządy pieniądza 00:20:41 

11.07.2017 09:55:51 Poranek w PR24 Reklama 00:03:07 

11.07.2017 09:58:58 Poranek w PR24 Autopromocja 00:00:46 

11.07.2017 09:59:44 Poranek w PR24 Poranek w PR24 00:00:16 

11.07.2017 10:00:00 Dzień w PR24 Informacje dnia PR24 00:06:01 

11.07.2017 10:06:01 Dzień w PR24 Prognoza pogody 00:00:22 

11.07.2017 10:06:23 Dzień w PR24 Wydarzenia PR24 00:10:08 

11.07.2017 10:16:31 Dzień w PR24 Temat dnia 00:10:37 

11.07.2017 10:27:08 Dzień w PR24 Reklama 00:02:21 

11.07.2017 10:29:29 Dzień w PR24 Ogłoszenie społeczne 00:00:34 

11.07.2017 10:30:03 Dzień w PR24 Informacje dnia w skrócie 00:04:54 

11.07.2017 10:34:57 Dzień w PR24 Wydarzenia PR24 00:10:37 

11.07.2017 10:45:34 Dzień w PR24 Temat dnia 00:11:26 

11.07.2017 10:57:00 Dzień w PR24 Reklama 00:02:20 

11.07.2017 10:59:20 Dzień w PR24 Autopromocja 00:00:24 

11.07.2017 10:59:44 Dzień w PR24 Dzień w PR24 00:00:16 

11.07.2017 11:00:00 Dzień w PR24 Informacje dnia PR24 00:04:41 

11.07.2017 11:04:41 Dzień w PR24 Prognoza pogody 00:00:47 

11.07.2017 11:05:28 Dzień w PR24 Wydarzenia PR24 00:09:58 

11.07.2017 11:15:56 Dzień w PR24 Temat dnia 00:11:00 

11.07.2017 11:26:26 Dzień w PR24 Reklama 00:03:08 

11.07.2017 11:29:34 Dzień w PR24 Autopromocja 00:00:30 

11.07.2017 11:30:04 Dzień w PR24 Informacje dnia w skrócie 00:04:43 

11.07.2017 11:34:47 Dzień w PR24 Gość PR24 00:11:54 

11.07.2017 11:46:41 Dzień w PR24 Czas na naukę 00:09:57 

11.07.2017 11:56:38 Dzień w PR24 Reklama 00:03:05 

11.07.2017 11:59:43 Dzień w PR24 Dzień w PR24 00:00:17 

11.07.2017 12:00:00 Dzień w PR24 Informacje dnia PR24 00:05:29 

11.07.2017 12:05:29 Dzień w PR24 Prognoza pogody 00:00:44 

11.07.2017 12:06:13 Dzień w PR24 Wydarzenia PR24 00:22:18 

11.07.2017 12:28:31 Dzień w PR24 Reklama 00:00:49 

11.07.2017 12:29:20 Dzień w PR24 Ogłoszenie społeczne 00:00:36 

11.07.2017 12:29:56 Dzień w PR24 Informacje dnia w skrócie 00:05:01 

11.07.2017 12:34:57 Dzień w PR24 Wydarzenia PR24 00:09:03 
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11.07.2017 12:44:00 Dzień w PR24 Świat w południe 00:12:45 

11.07.2017 12:56:45 Dzień w PR24 Reklama 00:02:37 

11.07.2017 12:59:22 Dzień w PR24 Autopromocja 00:00:22 

11.07.2017 12:59:44 Dzień w PR24 Dzień w PR24 00:00:16 

11.07.2017 13:00:00 Dzień w PR24 Informacje dnia PR24 00:05:10 

11.07.2017 13:05:10 Dzień w PR24 Prognoza pogody 00:00:49 

11.07.2017 13:05:59 Dzień w PR24 Wydarzenia PR24 00:10:36 

11.07.2017 13:16:35 Dzień w PR24 Temat dnia 00:11:51 

11.07.2017 13:28:26 Dzień w PR24 Reklama 00:02:05 

11.07.2017 13:30:31 Dzień w PR24 Informacje dnia w skrócie 00:05:08 

11.07.2017 13:35:39 Dzień w PR24 Wydarzenia PR24 00:06:59 

11.07.2017 13:42:38 Dzień w PR24 Gospodarczy temat dnia 00:14:16 

11.07.2017 13:56:54 Dzień w PR24 Reklama 00:01:36 

11.07.2017 13:58:30 Dzień w PR24 Autopromocja 00:01:08 

11.07.2017 13:59:38 Dzień w PR24 Dzień w PR24 00:00:22 

11.07.2017 14:00:00 Dzień w PR24 Informacje dnia PR24 00:05:29 

11.07.2017 14:05:29 Dzień w PR24 Prognoza pogody 00:00:42 

11.07.2017 14:06:11 Dzień w PR24 Gość PR24 00:09:02 

11.07.2017 14:15:13 Dzień w PR24 Temat dnia 00:12:32 

11.07.2017 14:27:45 Dzień w PR24 Reklama 00:02:05 

11.07.2017 14:29:50 Dzień w PR24 Ogłoszenie społeczne 00:00:35 

11.07.2017 14:30:25 Dzień w PR24 Informacje dnia w skrócie 00:05:27 

11.07.2017 14:35:52 Dzień w PR24 Wydarzenia PR24 00:08:53 

11.07.2017 14:44:45 Dzień w PR24 Gość PR24 00:12:08 

11.07.2017 14:56:53 Dzień w PR24 Reklama 00:02:21 

11.07.2017 14:59:14 Dzień w PR24 Autopromocja 00:00:27 

11.07.2017 14:59:41 Dzień w PR24 Dzień w PR24 00:00:19 

11.07.2017 15:00:00 Dzień w PR24 Informacje dnia PR24 00:05:26 

11.07.2017 15:05:26 Dzień w PR24 Informacje sportowe 00:01:57 

11.07.2017 15:07:23 Dzień w PR24 Prognoza pogody 00:00:49 

11.07.2017 15:08:12 Dzień w PR24 Gorący temat 00:20:20 

11.07.2017 15:28:32 Dzień w PR24 Reklama 00:01:50 

11.07.2017 15:30:22 Dzień w PR24 Informacje dnia w skrócie 00:05:10 

11.07.2017 15:35:32 Dzień w PR24 Wydarzenia PR24 00:08:00 

11.07.2017 15:43:32 Dzień w PR24 Gość PR24 00:14:16 

11.07.2017 15:57:48 Dzień w PR24 Reklama 00:01:27 

11.07.2017 15:59:15 Dzień w PR24 Autopromocja 00:00:26 

11.07.2017 15:59:41 Dzień w PR24 Dzień w PR24 00:00:19 

11.07.2017 16:00:00 Popołudnie w PR24 Informacje dnia PR24 00:05:35 

11.07.2017 16:05:35 Popołudnie w PR24 Prognoza pogody 00:00:48 

11.07.2017 16:06:23 Popołudnie w PR24 Popołudnie w PR24 00:00:32 

11.07.2017 16:06:55 Popołudnie w PR24 Temat dnia 00:05:52 

11.07.2017 16:12:47 Popołudnie w PR24 Rozmowa PR24 00:13:38 

11.07.2017 16:26:25 Popołudnie w PR24 Reklama 00:03:41 

11.07.2017 16:30:06 Popołudnie w PR24 Informacje dnia w skrócie 00:05:28 

11.07.2017 16:35:34 Popołudnie w PR24 Serwis gospodarczy 00:02:08 

11.07.2017 16:37:42 Popołudnie w PR24 Informacje sportowe 00:02:11 

11.07.2017 16:39:53 Popołudnie w PR24 Temat dnia 00:15:21 

11.07.2017 16:55:14 Popołudnie w PR24 Reklama 00:03:45 

11.07.2017 16:58:59 Popołudnie w PR24 Autopromocja 00:00:35 

11.07.2017 16:59:34 Popołudnie w PR24 Popołudnie w PR24 00:00:26 

11.07.2017 17:00:00 Popołudnie w PR24 Informacje dnia PR24 00:05:30 

11.07.2017 17:05:30 Popołudnie w PR24 Prognoza pogody 00:00:49 

11.07.2017 17:06:19 Popołudnie w PR24 Reklama 00:01:36 

11.07.2017 17:07:55 Popołudnie w PR24 Debata dnia 00:20:39 

11.07.2017 17:28:34 Popołudnie w PR24 Reklama 00:01:05 

11.07.2017 17:29:39 Popołudnie w PR24 Ogłoszenie społeczne 00:00:35 

11.07.2017 17:30:14 Popołudnie w PR24 Informacje dnia w skrócie 00:05:00 

11.07.2017 17:35:14 Popołudnie w PR24 Serwis giełdowy 00:01:35 

11.07.2017 17:36:49 Popołudnie w PR24 Debata dnia 00:18:14 

11.07.2017 17:55:03 Popołudnie w PR24 Reklama 00:03:54 



267 
 

11.07.2017 17:58:57 Popołudnie w PR24 Autopromocja 00:00:35 

11.07.2017 17:59:32 Popołudnie w PR24 Popołudnie w PR24 00:00:28 

11.07.2017 18:00:00 Popołudnie w PR24 Informacje dnia PR24 00:05:35 

11.07.2017 18:05:35 Popołudnie w PR24 Prognoza pogody 00:00:33 

11.07.2017 18:06:08 Popołudnie w PR24 Temat dnia 00:16:01 

11.07.2017 18:22:09 Popołudnie w PR24 Felieton kulturalny w PR24 00:04:54 

11.07.2017 18:27:03 Popołudnie w PR24 Reklama 00:02:35 

11.07.2017 18:29:38 Popołudnie w PR24 Autopromocja 00:00:37 

11.07.2017 18:30:15 Popołudnie w PR24 Informacje dnia w skrócie 00:05:18 

11.07.2017 18:35:33 Popołudnie w PR24 Serwis gospodarczy 00:02:19 

11.07.2017 18:37:52 Popołudnie w PR24 Informacje sportowe 00:02:03 

11.07.2017 18:39:55 Popołudnie w PR24 Temat dnia 00:04:57 

11.07.2017 18:44:52 Popołudnie w PR24 Gospodarka dla każdego 00:12:50 

11.07.2017 18:57:42 Popołudnie w PR24 Reklama 00:02:06 

11.07.2017 18:59:48 Popołudnie w PR24 Popołudnie w PR24 00:00:12 

11.07.2017 19:00:00 Wieczór w PR24 Informacje dnia PR24 00:05:45 

11.07.2017 19:05:45 Wieczór w PR24 Prognoza pogody 00:00:30 

11.07.2017 19:06:15 Wieczór w PR24 PR24 proponuje 00:01:43 

11.07.2017 19:07:58 Wieczór w PR24 Wieczór w PR24 00:03:52 

11.07.2017 19:11:50 Wieczór w PR24 Kulisy spraw 00:17:37 

11.07.2017 19:29:27 Wieczór w PR24 Reklama 00:00:35 

11.07.2017 19:30:02 Wieczór w PR24 Informacje dnia w skrócie 00:04:54 

11.07.2017 19:34:56 Wieczór w PR24 Świat w powiększeniu 00:24:18 

11.07.2017 19:59:14 Wieczór w PR24 Autopromocja 00:00:34 

11.07.2017 19:59:48 Wieczór w PR24 Wieczór w PR24 00:00:12 

11.07.2017 20:00:00 Wieczór w PR24 Informacje dnia PR24 00:05:59 

11.07.2017 20:05:59 Wieczór w PR24 Prognoza pogody 00:00:21 

11.07.2017 20:06:20 Wieczór w PR24 Magazyn sportowy 00:23:40 

11.07.2017 20:30:00 Wieczór w PR24 Informacje dnia w skrócie 00:05:08 

11.07.2017 20:35:08 Wieczór w PR24 Dwaj Panowie Z. 00:24:00 

11.07.2017 20:59:08 Wieczór w PR24 Autopromocja 00:00:34 

11.07.2017 20:59:42 Wieczór w PR24 Wieczór w PR24 00:00:18 

11.07.2017 21:00:00 Wieczór w PR24 Podsumowanie dnia - informacje 00:27:29 

11.07.2017 21:27:29 Wieczór w PR24 Informacje sportowe 00:03:14 

11.07.2017 21:30:43 Wieczór w PR24 Podsumowanie dnia - informacje 00:01:15 

11.07.2017 21:31:58 Wieczór w PR24 Podsumowanie dnia - publicystyka 00:27:16 

11.07.2017 21:59:14 Wieczór w PR24 Autopromocja 00:00:26 

11.07.2017 21:59:40 Wieczór w PR24 Wieczór w PR24 00:00:20 

11.07.2017 22:00:00 Wieczór w PR24 Informacje dnia PR24 00:06:38 

11.07.2017 22:06:38 Wieczór w PR24 Prognoza pogody 00:00:25 

11.07.2017 22:07:03 Wieczór w PR24 Wieczór w PR24 00:00:41 

11.07.2017 22:07:44 Wieczór w PR24 Felieton w PR24 00:04:35 

11.07.2017 22:12:19 Wieczór w PR24 Szukając dziury w całym 00:17:39 

11.07.2017 22:29:58 Wieczór w PR24 Informacje dnia w skrócie 00:04:27 

11.07.2017 22:34:25 Wieczór w PR24 Szukając dziury w całym 00:24:46 

11.07.2017 22:59:11 Wieczór w PR24 Autopromocja 00:00:23 

11.07.2017 22:59:34 Wieczór w PR24 Wieczór w PR24 00:00:26 

11.07.2017 23:00:00 Wieczór w PR24 Informacje dnia PR24 00:05:53 

11.07.2017 23:05:53 Wieczór w PR24 Informacje sportowe 00:04:23 

11.07.2017 23:10:16 Wieczór w PR24 Prognoza pogody 00:00:25 

11.07.2017 23:10:41 Wieczór w PR24 Wieczór w PR24 00:00:29 

11.07.2017 23:11:10 Wieczór w PR24 O sobie samych 00:18:54 

11.07.2017 23:30:04 Wieczór w PR24 Informacje dnia w skrócie 00:04:51 

11.07.2017 23:34:55 Wieczór w PR24 Serwis informacyjny z życia Kościoła 00:02:19 

11.07.2017 23:37:14 Wieczór w PR24 O sobie samych 00:21:33 

11.07.2017 23:58:47 Wieczór w PR24 Autopromocja 00:00:47 

11.07.2017 23:59:34 Wieczór w PR24 Wieczór w PR24 00:00:26 
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Szczegółowa zawartość programu – dzień weekendowy (niedziela, 16 

lipca 2017 roku) 
 

data godzina nazwa bloku lub audycji tytuł audycji czas 

16.07.2017 00:00:00 Noc w PR24 Informacje dnia PR24 00:04:54 

16.07.2017 00:04:54 Noc w PR24 Prognoza pogody 00:00:17 

16.07.2017 00:05:11 Noc w PR24 Noc w PR24 00:00:10 

16.07.2017 00:05:21 Noc w PR24 Kurier ekumeniczny 00:07:39 

16.07.2017 00:13:00 Noc w PR24 Najlepsze z najlepszych 00:46:17 

16.07.2017 00:59:17 Noc w PR24 Autopromocja 00:00:27 

16.07.2017 00:59:44 Noc w PR24 Noc w PR24 00:00:16 

16.07.2017 01:00:00 Noc w PR24 Informacje dnia PR24 00:04:36 

16.07.2017 01:04:36 Noc w PR24 Prognoza pogody 00:00:29 

16.07.2017 01:05:05 Noc w PR24 Noc w PR24 00:00:10 

16.07.2017 01:05:15 Noc w PR24 Najlepsze z najlepszych 00:54:10 

16.07.2017 01:59:25 Noc w PR24 Autopromocja 00:00:24 

16.07.2017 01:59:49 Noc w PR24 Noc w PR24 00:00:11 

16.07.2017 02:00:00 Noc w PR24 Informacje dnia PR24 00:05:15 

16.07.2017 02:05:15 Noc w PR24 Prognoza pogody 00:00:12 

16.07.2017 02:05:27 Noc w PR24 Noc w PR24 00:00:11 

16.07.2017 02:05:38 Noc w PR24 Najlepsze z najlepszych 00:53:14 

16.07.2017 02:58:52 Noc w PR24 Autopromocja 00:00:51 

16.07.2017 02:59:43 Noc w PR24 Noc w PR24 00:00:17 

16.07.2017 03:00:00 Noc w PR24 Informacje dnia PR24 00:04:51 

16.07.2017 03:04:51 Noc w PR24 Prognoza pogody 00:00:15 

16.07.2017 03:05:06 Noc w PR24 Noc w PR24 00:00:11 

16.07.2017 03:05:17 Noc w PR24 Najlepsze z najlepszych 00:54:28 

16.07.2017 03:59:45 Noc w PR24 Noc w PR24 00:00:15 

16.07.2017 04:00:00 Noc w PR24 Informacje dnia PR24 00:03:59 

16.07.2017 04:03:59 Noc w PR24 Prognoza pogody 00:00:31 

16.07.2017 04:04:30 Noc w PR24 Noc w PR24 00:00:11 

16.07.2017 04:04:41 Noc w PR24 Najlepsze z najlepszych 00:54:05 

16.07.2017 04:58:46 Noc w PR24 Autopromocja 00:00:43 

16.07.2017 04:59:29 Noc w PR24 Noc w PR24 00:00:31 

16.07.2017 05:00:00 Noc w PR24 Informacje dnia PR24 00:04:11 

16.07.2017 05:04:11 Noc w PR24 Prognoza pogody 00:00:21 

16.07.2017 05:04:32 Noc w PR24 Noc w PR24 00:53:19 

16.07.2017 05:57:51 Noc w PR24 Najlepsze z najlepszych 00:01:43 

16.07.2017 05:59:34 Noc w PR24 Noc w PR24 00:00:26 

16.07.2017 06:00:00 Poranek w PR24 Informacje dnia PR24 00:04:51 

16.07.2017 06:04:51 Poranek w PR24 Prognoza pogody 00:00:39 

16.07.2017 06:05:30 Poranek w PR24 Wydarzenia PR24 00:02:12 

16.07.2017 06:07:42 Poranek w PR24 Dźwiękowe kalendarium historyczne 00:03:47 

16.07.2017 06:11:29 Poranek w PR24 Poranek w PR24 00:00:37 

16.07.2017 06:12:06 Poranek w PR24 Magazyn motoryzacyjny 00:21:02 

16.07.2017 06:33:08 Poranek w PR24 Ogłoszenie społeczne 00:00:36 

16.07.2017 06:33:44 Poranek w PR24 Poranek w PR24 00:00:20 

16.07.2017 06:34:04 Poranek w PR24 Podsumowanie dnia - publicystyka 00:25:13 

16.07.2017 06:59:17 Poranek w PR24 Autopromocja 00:00:26 

16.07.2017 06:59:43 Poranek w PR24 Poranek w PR24 00:00:17 

16.07.2017 07:00:00 Poranek w PR24 Informacje dnia PR24 00:05:31 

16.07.2017 07:05:31 Poranek w PR24 Prognoza pogody 00:00:37 

16.07.2017 07:06:08 Poranek w PR24 Poranek w PR24 00:01:07 

16.07.2017 07:07:15 Poranek w PR24 Na zdrowie 00:23:50 

16.07.2017 07:31:05 Poranek w PR24 Reklama 00:02:05 

16.07.2017 07:33:10 Poranek w PR24 Ogłoszenie społeczne 00:00:35 

16.07.2017 07:33:45 Poranek w PR24 Poranek w PR24 00:00:39 

16.07.2017 07:34:24 Poranek w PR24 Między kropkami 00:15:12 

16.07.2017 07:49:36 Poranek w PR24 Najlepsze z najlepszych 00:09:07 
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16.07.2017 07:58:43 Poranek w PR24 Reklama 00:00:35 

16.07.2017 07:59:18 Poranek w PR24 Autopromocja 00:00:28 

16.07.2017 07:59:46 Poranek w PR24 Poranek w PR24 00:00:14 

16.07.2017 08:00:00 Poranek w PR24 Informacje dnia PR24 00:06:09 

16.07.2017 08:06:09 Poranek w PR24 Prognoza pogody 00:00:31 

16.07.2017 08:06:40 Poranek w PR24 Poranek w PR24 00:00:48 

16.07.2017 08:07:28 Poranek w PR24 Temat dnia 00:11:08 

16.07.2017 08:18:36 Poranek w PR24 Sportowe wydarzenia dnia 00:10:01 

16.07.2017 08:28:37 Poranek w PR24 Reklama 00:02:50 

16.07.2017 08:31:27 Poranek w PR24 Ogłoszenie społeczne 00:00:36 

16.07.2017 08:32:03 Poranek w PR24 Post scriptum 00:04:25 

16.07.2017 08:36:28 Poranek w PR24 Temat dnia 00:21:07 

16.07.2017 08:57:35 Poranek w PR24 Reklama 00:01:21 

16.07.2017 08:58:56 Poranek w PR24 Autopromocja 00:00:44 

16.07.2017 08:59:40 Poranek w PR24 Poranek w PR24 00:00:20 

16.07.2017 09:00:00 Poranek w PR24 Informacje dnia PR24 00:06:03 

16.07.2017 09:06:03 Poranek w PR24 Prognoza pogody 00:00:29 

16.07.2017 09:06:32 Poranek w PR24 Poranek w PR24 00:00:31 

16.07.2017 09:07:03 Poranek w PR24 Temat dnia 00:28:18 

16.07.2017 09:35:21 Poranek w PR24 Reklama 00:01:51 

16.07.2017 09:37:12 Poranek w PR24 Ogłoszenie społeczne 00:00:36 

16.07.2017 09:37:48 Poranek w PR24 Temat dnia 00:18:34 

16.07.2017 09:56:22 Poranek w PR24 Reklama 00:02:22 

16.07.2017 09:58:44 Poranek w PR24 Autopromocja 00:00:54 

16.07.2017 09:59:38 Poranek w PR24 Poranek w PR24 00:00:22 

16.07.2017 10:00:00 Weekend w PR24 Informacje dnia PR24 00:04:17 

16.07.2017 10:04:17 Weekend w PR24 Prognoza pogody 00:00:16 

16.07.2017 10:04:33 Weekend w PR24 Wydarzenia PR24 00:04:25 

16.07.2017 10:08:58 Weekend w PR24 7 dni - Wschód 00:24:08 

16.07.2017 10:33:06 Weekend w PR24 Reklama 00:02:13 

16.07.2017 10:35:19 Weekend w PR24 Ogłoszenie społeczne 00:00:35 

16.07.2017 10:35:54 Weekend w PR24 7 dni - Wschód 00:20:57 

16.07.2017 10:56:51 Weekend w PR24 Reklama 00:02:36 

16.07.2017 10:59:27 Weekend w PR24 Weekend w PR24 00:00:33 

16.07.2017 11:00:00 Weekend w PR24 Informacje dnia PR24 00:05:56 

16.07.2017 11:05:56 Weekend w PR24 Prognoza pogody 00:00:18 

16.07.2017 11:06:14 Weekend w PR24 Wydarzenia PR24 00:24:35 

16.07.2017 11:30:49 Weekend w PR24 Reklama 00:01:50 

16.07.2017 11:32:39 Weekend w PR24 Ogłoszenie społeczne 00:00:35 

16.07.2017 11:33:14 Weekend w PR24 Gość PR24 00:23:40 

16.07.2017 11:56:54 Weekend w PR24 Reklama 00:02:21 

16.07.2017 11:59:15 Weekend w PR24 Autopromocja 00:00:34 

16.07.2017 11:59:49 Weekend w PR24 Weekend w PR24 00:00:11 

16.07.2017 12:00:00 Weekend w PR24 Informacje dnia PR24 00:06:30 

16.07.2017 12:06:30 Weekend w PR24 Prognoza pogody 00:00:17 

16.07.2017 12:06:47 Weekend w PR24 Wydarzenia PR24 00:11:59 

16.07.2017 12:18:46 Weekend w PR24 Więcej świata 00:05:41 

16.07.2017 12:24:27 Weekend w PR24 Wydarzenia PR24 00:13:06 

16.07.2017 12:37:33 Weekend w PR24 Reklama 00:01:52 

16.07.2017 12:39:25 Weekend w PR24 Ogłoszenie społeczne 00:00:36 

16.07.2017 12:40:01 Weekend w PR24 Temat dnia 00:16:50 

16.07.2017 12:56:51 Weekend w PR24 Reklama 00:02:35 

16.07.2017 12:59:26 Weekend w PR24 Weekend w PR24 00:00:34 

16.07.2017 13:00:00 Weekend w PR24 Informacje dnia PR24 00:06:18 

16.07.2017 13:06:18 Weekend w PR24 Prognoza pogody 00:00:17 

16.07.2017 13:06:35 Weekend w PR24 Wydarzenia PR24 00:06:53 

16.07.2017 13:13:28 Weekend w PR24 Kobiety sukcesu 00:13:40 

16.07.2017 13:27:08 Weekend w PR24 Reklama 00:02:22 

16.07.2017 13:29:30 Weekend w PR24 Autopromocja 00:00:25 

16.07.2017 13:29:55 Weekend w PR24 Kobiety sukcesu 00:25:07 

16.07.2017 13:55:02 Weekend w PR24 Reklama 00:03:07 
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16.07.2017 13:58:09 Weekend w PR24 Autopromocja 00:01:15 

16.07.2017 13:59:24 Weekend w PR24 Weekend w PR24 00:00:36 

16.07.2017 14:00:00 Weekend w PR24 Informacje dnia PR24 00:05:53 

16.07.2017 14:05:53 Weekend w PR24 Prognoza pogody 00:00:16 

16.07.2017 14:06:09 Weekend w PR24 Wydarzenia PR24 00:07:42 

16.07.2017 14:13:51 Weekend w PR24 Warto czytać 00:15:30 

16.07.2017 14:29:21 Weekend w PR24 Reklama 00:01:34 

16.07.2017 14:30:55 Weekend w PR24 Ogłoszenie społeczne 00:00:35 

16.07.2017 14:31:30 Weekend w PR24 Weekend w PR24 00:00:09 

16.07.2017 14:31:39 Weekend w PR24 Gość PR24 00:24:11 

16.07.2017 14:55:50 Weekend w PR24 Reklama 00:03:21 

16.07.2017 14:59:11 Weekend w PR24 Autopromocja 00:00:26 

16.07.2017 14:59:37 Weekend w PR24 Weekend w PR24 00:00:23 

16.07.2017 15:00:00 Weekend w PR24 Informacje dnia PR24 00:06:18 

16.07.2017 15:06:18 Weekend w PR24 Informacje sportowe 00:02:47 

16.07.2017 15:09:05 Weekend w PR24 Prognoza pogody 00:00:17 

16.07.2017 15:09:22 Weekend w PR24 Weekend w PR24 00:00:11 

16.07.2017 15:09:33 Weekend w PR24 Gorący temat 00:18:12 

16.07.2017 15:27:45 Weekend w PR24 Reklama 00:02:20 

16.07.2017 15:30:05 Weekend w PR24 Ogłoszenie społeczne 00:00:34 

16.07.2017 15:30:39 Weekend w PR24 Ludzie gospodarki 00:25:30 

16.07.2017 15:56:09 Weekend w PR24 Reklama 00:03:06 

16.07.2017 15:59:15 Weekend w PR24 Autopromocja 00:00:24 

16.07.2017 15:59:39 Weekend w PR24 Weekend w PR24 00:00:21 

16.07.2017 16:00:00 Weekend w PR24 Informacje dnia PR24 00:06:27 

16.07.2017 16:06:27 Weekend w PR24 Prognoza pogody 00:00:22 

16.07.2017 16:06:49 Weekend w PR24 Temat dnia 00:23:06 

16.07.2017 16:29:55 Weekend w PR24 Reklama 00:02:20 

16.07.2017 16:32:15 Weekend w PR24 Ogłoszenie społeczne 00:00:35 

16.07.2017 16:32:50 Weekend w PR24 Na zdrowie 00:24:37 

16.07.2017 16:57:27 Weekend w PR24 Reklama 00:02:05 

16.07.2017 16:59:32 Weekend w PR24 Weekend w PR24 00:00:28 

16.07.2017 17:00:00 Weekend w PR24 Informacje dnia PR24 00:06:32 

16.07.2017 17:06:32 Weekend w PR24 Prognoza pogody 00:00:19 

16.07.2017 17:06:51 Weekend w PR24 Weekend w PR24 00:00:11 

16.07.2017 17:07:02 Weekend w PR24 Wydarzenia PR24 00:02:31 

16.07.2017 17:09:33 Weekend w PR24 Polacy w świecie 00:19:42 

16.07.2017 17:29:15 Weekend w PR24 Reklama 00:02:06 

16.07.2017 17:31:21 Weekend w PR24 Ogłoszenie społeczne 00:00:35 

16.07.2017 17:31:56 Weekend w PR24 Polacy w świecie 00:25:39 

16.07.2017 17:57:35 Weekend w PR24 Reklama 00:02:05 

16.07.2017 17:59:40 Weekend w PR24 Weekend w PR24 00:00:20 

16.07.2017 18:00:00 Weekend w PR24 Informacje dnia PR24 00:05:17 

16.07.2017 18:05:17 Weekend w PR24 Prognoza pogody 00:00:19 

16.07.2017 18:05:36 Weekend w PR24 Wydarzenia PR24 00:08:09 

16.07.2017 18:13:45 Weekend w PR24 Wróżenie z faktów 00:13:05 

16.07.2017 18:26:50 Weekend w PR24 Reklama 00:02:35 

16.07.2017 18:29:25 Weekend w PR24 Ogłoszenie społeczne 00:00:34 

16.07.2017 18:29:59 Weekend w PR24 Wróżenie z faktów 00:27:18 

16.07.2017 18:57:17 Weekend w PR24 Reklama 00:01:35 

16.07.2017 18:58:52 Weekend w PR24 Autopromocja 00:00:49 

16.07.2017 18:59:41 Weekend w PR24 Weekend w PR24 00:00:19 

16.07.2017 19:00:00 Weekend w PR24 Informacje dnia PR24 00:05:07 

16.07.2017 19:05:07 Weekend w PR24 Prognoza pogody 00:00:34 

16.07.2017 19:05:41 Weekend w PR24 Weekend w PR24 00:00:36 

16.07.2017 19:06:17 Weekend w PR24 Życie z duszą czy bez 00:23:47 

16.07.2017 19:30:04 Weekend w PR24 Reklama 00:00:49 

16.07.2017 19:30:53 Weekend w PR24 Ogłoszenie społeczne 00:00:34 

16.07.2017 19:31:27 Weekend w PR24 Świat w powiększeniu 00:27:09 

16.07.2017 19:58:36 Weekend w PR24 Reklama 00:00:34 

16.07.2017 19:59:10 Weekend w PR24 Autopromocja 00:00:29 
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16.07.2017 19:59:39 Weekend w PR24 Weekend w PR24 00:00:21 

16.07.2017 20:00:00 Weekend w PR24 Informacje dnia PR24 00:05:44 

16.07.2017 20:05:44 Weekend w PR24 Prognoza pogody 00:00:30 

16.07.2017 20:06:14 Weekend w PR24 Weekend w PR24 00:00:11 

16.07.2017 20:06:25 Weekend w PR24 Magazyn sportowy 00:22:32 

16.07.2017 20:28:57 Weekend w PR24 Reklama 00:00:19 

16.07.2017 20:29:16 Weekend w PR24 Ogłoszenie społeczne 00:00:35 

16.07.2017 20:29:51 Weekend w PR24 Weekend w PR24 00:00:30 

16.07.2017 20:30:21 Weekend w PR24 Reportaż w PR24 00:14:44 

16.07.2017 20:45:05 Weekend w PR24 Weekend w PR24 00:14:55 

16.07.2017 21:00:00 Weekend w PR24 Podsumowanie dnia - informacje 00:28:16 

16.07.2017 21:28:16 Weekend w PR24 Informacje sportowe 00:03:28 

16.07.2017 21:31:44 Weekend w PR24 Podsumowanie dnia - informacje 00:01:03 

16.07.2017 21:32:47 Weekend w PR24 Podsumowanie dnia - publicystyka 00:26:25 

16.07.2017 21:59:12 Weekend w PR24 Reklama 00:00:34 

16.07.2017 21:59:46 Weekend w PR24 Weekend w PR24 00:00:14 

16.07.2017 22:00:00 Weekend w PR24 Informacje dnia PR24 00:05:27 

16.07.2017 22:05:27 Weekend w PR24 Prognoza pogody 00:00:20 

16.07.2017 22:05:47 Weekend w PR24 Weekend w PR24 00:00:14 

16.07.2017 22:06:01 Weekend w PR24 Felieton w PR24 00:04:56 

16.07.2017 22:10:57 Weekend w PR24 Kultura nie całkiem osobista 00:23:15 

16.07.2017 22:34:12 Weekend w PR24 Reklama 00:00:34 

16.07.2017 22:34:46 Weekend w PR24 Kultura nie całkiem osobista 00:23:40 

16.07.2017 22:58:26 Weekend w PR24 Reklama 00:00:34 

16.07.2017 22:59:00 Weekend w PR24 Autopromocja 00:00:35 

16.07.2017 22:59:35 Weekend w PR24 Weekend w PR24 00:00:25 

16.07.2017 23:00:00 Weekend w PR24 Informacje dnia PR24 00:05:14 

16.07.2017 23:05:14 Weekend w PR24 Informacje sportowe 00:05:38 

16.07.2017 23:10:52 Weekend w PR24 Prognoza pogody 00:00:43 

16.07.2017 23:11:35 Weekend w PR24 Weekend w PR24 00:00:27 

16.07.2017 23:12:02 Weekend w PR24 Temat dnia 00:19:42 

16.07.2017 23:31:44 Weekend w PR24 Autopromocja 00:00:25 

16.07.2017 23:32:09 Weekend w PR24 Serwis informacyjny z życia Kościoła 00:03:17 

16.07.2017 23:35:26 Weekend w PR24 Weekend w PR24 00:00:06 

16.07.2017 23:35:32 Weekend w PR24 Ludzie gospodarki 00:23:57 

16.07.2017 23:59:29 Weekend w PR24 Weekend w PR24 00:00:31 

 

 

C. Opisowa ocena realizacji planów programowych na 

2017 rok 

 

 

Rozbieżności pomiędzy planem programowym na rok 2017 a 

faktycznym układem treści w analizowanej próbie są widoczne, ale nie 

drastyczne. Częściowo mogą one wynikać z sezonowego układu ramówki. 

Mimo widocznych zmian utrzymany został informacyjno-publicystyczny 

charakter stacji z przewagą publicystyki. Te dwie kategorie audycji miały 

stanowić łącznie 79,2% programu. W analizowanej próbie było to 83,3% 
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Według planu programowego audycje informacyjne powinny 

zajmować 35,1% czasu antenowego, a publicystyczne – 44,1% W 

analizowanej próbie informacja stanowiła 20,6% programu, a publicystyka 

– 62,7% Widać zatem istotne zwiększenie czasu, poświęconego właśnie na 

audycje publicystyczne. 

Z pozostałych kategorii wyraźne rozbieżności widać w audycjach 

edukacyjnych (według planu – 13,7%; w próbie – 5,3%) oraz w reklamie, 

która według planu miała zajmować 1,6% programu, a w analizowanej 

próbie zajęła 4,7% czasu. 

Pozostałe rozbieżności w strukturze gatunkowej programu są 

znacznie mniejsze i prezentują się następująco: 

Kultura: według planu programowego – brak audycji ; w analizowanej 

próbie – 3% 

Sport: według planu programowego – 3,6%; w analizowanej próbie – 

2,8% 

Rozrywka: według planu programowego – 0%; w analizowanej próbie 

– 0% 

Ogłoszenia nadawcy: według planu programowego – brak; w 

analizowanej próbie – brak 

Autopromocja: według planu programowego – 2%; w analizowanej 

próbie – 0,9% 

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców: według 

planu programowego – 0,3%; w analizowanej próbie – 0,3% 

 

Bardzo duże rozbieżności występują natomiast pomiędzy planem 

programowym a analizowaną próbą w zakresie obecności konkretnych 

audycji. Wpisane do planu i emitowane z zamierzoną częstotliwością (ale 

nie we wszystkich wypadkach zgodnie z zadeklarowaną porą i pod tą samą 

nazwą) są jedynie: „Informacje Dnia”, „Informacje dnia w skrócie”, „Debata 

poranka”, „Rozmowa Polityczna PR24”, „Cafe Armia”, „Kobiety sukcesu” (w 

planie inna nazwa audycji), „Świat w południe”, „Magazyn europejski”, „7 

dni Wschód”, „Najlepsze z najlepszych”, „Szukając dziury w całym”, 
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„Weekend kulturalny” (audycja kulturalna, w planie programowym 

oznaczona jako część publicystyki), „24 poziom”,  „Dźwiękowe kalendarium 

historyczne”, „Interakcje”, „Kościół nasz powszedni” (w planie pod nazwą 

„Kościół od środka”, „Kurier ekumeniczny”. 

 Z inną niż zamierzona w planie programowym częstotliwością 

emitowane były w badanej próbie audycje takie jak „Informacje 

gospodarcze”, Informacje dnia w skrócie”, „Prognoza pogody”, „Przegląd 

prasy”, „Świat w powiększeniu”, „Portal Polskiego Radia proponuje”, „Gość 

PR24”, „Ludzie gospodarki”, „Temat dnia”, „Czas na naukę”, „Informacje 

sportowe”. 

 Wielu audycji uwzględnionych w planie programowym nie ma w 

badanej próbie programu. Podobnie jak bardzo dużej części audycji 

emitowanych w badanej próbie nie ma w planie programowym. Wiele 

audycji ma także inne niż w planie programowym pory emisji i czas trwania 

– tak jak „Gość PR24” (audycja zaplanowana tylko na sobotę i niedzielę, a 

emitowana we wszystkie dni tygodnia o różnych porach) czy „Sportowe 

wydarzenia dnia”, zaplanowane na siedem dni w tygodniu, a emitowane w 

soboty i niedziele. 

Łącznie spośród ujętych w planie programowym 49 audycji swoje 

odpowiedniki (z wskazanymi wyżej zmianami) ma 28 audycji. 

Zaplanowanych a niewyemitowanych audycji było 21. Oznacza to, że w tym 

zakresie plan został wykonany w 57,14%. 

W sumie w badanej próbie wyemitowanych zostało 89 audycji – 28 z 

nich było wcześniej ujętych w planie, 61 jeden nie zostało zaplanowanych. 

Oznacza to, że audycje nieobecne w planie (jeśli chodzi o ich liczbę, nie o 

czas trwania) stanowiły 68,54% wszystkich nadanych w badanym okresie 

audycji. 

W planie programowym nie ma m.in. – co znajduje odzwierciedlenie 

w różnicach w strukturze gatunkowej między planem a analizowaną próbą 

– audycji kulturalnych (tak oznaczonych w ramówce i tak zaklasyfikowanych 

w ramach przeprowadzonych badań): „Między kropkami”, „Warto czytać”, 

„Trendy kultury”, „Rozmowa kulturalna”, „Kwadratura kultury”, „Kultura nie 
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całkiem osobista”. Z kolei np. „Weekend kulturalny” został wpisany do planu 

jako część publicystyki, choć z nazwy i opisu audycji jednoznacznie wynika, 

że jest to audycja kulturalna. 

Z kolei audycja „Gospodarcze wydarzenia dnia – edukacja” została – 

prawdopodobnie w wyniku błędu – ujęta w planie programowym w 

podpunkcie „Radiowy reportaż artystyczny dotyczący historii Polski”. 

Z oczywistych względów plan programowy nie obejmował także 

konferencji prasowych, których transmisje zostały przeprowadzone w 

badanej próbie programu. 

Istotny w ocenie realizacji planu, jeśli chodzi o konkretne audycje, 

jest także fakt, że część z nich jest emitowana pod zmienioną nazwą – 

dotyczy to zarówno najważniejszej audycji informacyjnej „Informacje dnia”, 

która w planie programowym została ujęta jako „Wiadomości”, jak i np. 

audycji „Kobiety sukcesu” (zaplanowanej jako „Polki sukcesu, Polki 

biznesu”). 

 Wszystkie te zmiany, jak już zostało zaznaczone, nie wpływają jednak 

znacząco na charakter całego programu. Utrzymany został informacyjno-

publicystyczny charakter stacji, z widoczną jednak przewagą publicystyki. 

W strukturze gatunkowej nastąpiło jedynie przesunięcie w stronę 

publicystyki (kosztem przede wszystkim informacji i edukacji). 


